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Ceará: Moreira da Rocha ..•.•••••. 
Frota Gentil .............. . 
Almeida. Monte ........... . E. Santo: 
Osvaldo Studart .....•.. · .. 
Ra u1 Barbosa ..... · ...... .. 

B. G. Norte: Georgino Avelino ... •• ... · · 
Dioclécio Duarte .....•..... 
José Varela. ....... · · · · • •. • 
V::l!redo GuTgel . • • . • . • ..• 

Mota. Neto ...... ·. · · · • • · • • • D. Federal: 
Par:ulla: Jandui Carneiro ..•. · ••.••• R. la.neiro: 

Samuel Duarte ........... . 
José Jótlll. ......... , ....... ,,<· 

~· Pernambuco: Novais Filho ......• • · • • · · · • ~~ 
Etel vlno Llns .......... · .. · ·~ 

_,.... 
Agamemnon MagP !hães , .. . 
Jarba.s Maranhão ......... . 
Gercino de Pontes •...... 
Oscar Carneiro ......•...... 
Osvaldo LI.ma ............ .. 
Costa Pôrto .............. . 
Ul.lssee Lins .............. .. 
Ferreira Lima. ............ , 
Pesaoa Guerra ........... .. 

Teixeira de Vasconce!Cls ... . 
Góis Monteiro ............ . 
Silvestre Péricles ....•...... 
:Medeiros Neto ............ . 
Lauro Montenegro ..•..... 
José Maria. ...........•..... 
Antônio Marra ............ . 
Afonso de Carvalho .....• 

Leite Neto ............... . 
Gra.co Cardoso .....•.•..... 
Pinto Aleixo ............. .. 
Lauro de Freitas ..•....... 
Aloísio de Ca.s.tro •......•. 
Régts Pacheco ............ . 
Negreiros Falcão ..•••...... 
Vieira de Melo .......... .. 
Altamtrando :Requlão •...• 
Eunáplo de Queirós •.....• 
Fróis da Mota ........... .. 
Aristides Milton .......... . 
Atlllo Vlvãqua ........... .. 
Henrique de Novais .•..... 
Ar1 Viana. ............... .. 
Carlos Lindemberg .••..... , 
Eurico Sales ............. .. 
Vieira c1e Resende .•....... 
Alvaro Castelo ........... • 
ABdrúbal Soares .......... · 
J onaa correia ............ · 
Pereira '.Pinto •••••••••••••• 
Alfredo Nel'ee ••..• • · · • · · · • · 
Amaral Peixoto ., .......... • 
Eduardo Duvll'ler .••• • • · · · • 
Carloe Pinto ......... · · · · · · 
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Paulo Fernandes .......... . 
Getúlio Moura ............ . 
Heitor Collet ............. . 
Bastos Ta vare;s . . . . . . . .... . 
Acúrclo Tôrres ............ . 
Br!gido Tinoco .........•... 
Miguel Couto ............. . 

1\f. Gerais: Levindo Coelho ......•.•.• 
Melo Vlana .............••. 
Benedito Valadares ....... . 
Jusce!lno Kubltschek ..... . 
Rodrigues Seabra ......... . 
Pedro Dutra . . . . . . . ...... . 
Blas Fortes . . . . . . . . . ....•• 
Duque Estrada ............ . 
Israel Pluhelro • , ......... . 
João Henrique . . . . . . ..•.. 
Cristiano Brandão ........ . 
'Welllngton :Brandão ....•. 
Joaqulm Llbimio . . . ...•... 
José Alklmlm ............. . 
Augusto Vlegas ........... . 
Gustavo Capanema ....... . 
Rodrigues Pereira ........ . 
Celso Machado ... . 
OUnto Ponsei::a .... 
Lahir Tostes .............. . 
Milton Prates ............. . 
Alfredo Sá ..............•.. 

São Paul<': Godofredo Teles ... 
NovéIJ Júnior . . . . . • . ...•.. 
Antônio Feliciano ....... . 
César Costa .............•.. 
Martins Filho ............. . 

·costa Net.o ................ . 
S!lvlo de Campos ......... . 
José Armanrto ............ . 
Horá.cto Lá!er ..........•... 
Atalibii Nogueira ......... . 
J oáo A bde.Ia .............. . 
Sampaio Vida! ........•••.. 
Alves Palma ............•.• 
:aonórlo Montelrc ........•. 
Machado Coelho ........•.. 
Batlstii Pereira ........... . 

Goiás: Pedro Ludovico ........... . 
Dario Cardoso ........... .. 
Diógenes Magalhães ....... . 
João d' Abreu ........•..... 
Calado Godôl ............. . 
Galena Paranhos ........ , .. 
Gullhern:ie Xavier ........ . 

M. Gresso: Ponce de Arruda •.........• 
Argemlro Fialho ........... .. 
llllarttniano Araújo ........ . 

P;tra•ã: Flávio Guimarães . : ....... . 
Roberto Glasser ..........•. 

Fernando Flores ........•.• 
:Munhoz de Melo ........••. 
Lauro LOpes .............. . 
J ofJ.o Aguiar . . . . . . . . . ...•.• 
Ara.m!s Ataíde ..........•.. 
Goml Jún~or .............•• 

S. Catarina: Nereu Ramos ............. . 

R. G. Sul: 

Ivo d' Aquino ............. . 
Aderbal Silva. 
Otacfl!o Costa 
Orlando Brastl ..........•.. 
Roberto Grossembacker ••• 
Rogério Vieira. ..........••• 
Hana Jordan ............•• 
Getúlio Vargas ............• 
Ernesto Dorneles ..•....•.•• 
Gaston Englert ........••.• 
Adroaldo Costa • . . . . . ••••• 
Brochado da. Rocha ......• 
Elói Rocha. ................ . 
Teodomlro Fonseca 
Dâmaso Rocha. ............ . 
De.nlel r'araco ..........•.•• 
Antero Leivas ............• 
Manuel Duarte ..........•• 
Sousa. Costa .............. . 
Bittencourt Azambuj~ 

Gl!cér1o Alves .........•... 
·Nicolau Versue1ro ......•.•• 
Mérclo Teixeira •.......•..• 
Pedro Vergara ............• 
Reróf11o Azambuja ........• 
Baya.rd Lima. .............•. 

UNIÃO DEMOCRATICA NACIO:.'AL 

Amazonas: 

l\laranhão': 

Piaui: 

Ceará: 

Severiano Nunes . . . . ....•• 
Epilogo Campos . . . . . . ....• 

Ala.rico Pacheco 
Antenor Bogéla 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... '" .. 
Matias OUmpill ........•.•• 
José ca.ndldo ..........•.•. 
An tôn1o Corre ia • . . . . . ..•.•. 
Adelmar Rocha •.........• , 
Coeiho Rod!'lgucs ........•• 

Plínio Pompeu ...........•. 
lo'ernandes Tó.vora ......... . 
Paulo Sarasa te ...........•. 
GentU Barreira ..........•. 
Ben1 Carvalho ...........•• 
Kgberto Rodrigues ........• 
:Fernandes Teles ..........• 
José de Borba .............• 
-Leão sampaio ............. , 
Alencar Arartpe ..........•• 
lEdll'ar de Arruda . . . ....•• 
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R. G. Norte: Ferreira de Sousa ........ . 
José Augusto ............. . 
Aluísio Alves . . . . . . . . • ..... . 

Paraíba: Adalberto Ribeiro ........ . 
Vergniaud Vanderlei ...... . 
Argemlro Figueiredo 
João Agriplno ............. . 
João úrsula ............... . 
Plínio Lení'os .............. . 
Emãni Sátiro ............. . 
Fernando Nóbrega ........ . 
Osmar Aquino ............ . 

Pernambuco: Lima Cavalcânti ......... . 

Alag~as: 

Sergipe: 

Bahia: 

E. Sall.to: 

Alde Sampaio ...........•.. 
João Cleo!as ............. . 
Gllberto Freire ...........• 

Freitas Cavalcànti 
Mário Gomes .............. . 
ltul Palmeira ...........•.. 

Válter Franco .............• 
Leandro Maciel ........... . 

Aloísio de Carvalho .......• 
Juraci Magalhães ........ . 
Heribaldo Vieira ........•.. 
Otávto Ms.ngabeira ......••• 
Manuel Novais ............ . 
Luís Viana ....... "' ....... . 
Clemtnte Marlan1 ..•...... 
Dan tas Júnior ............ . 
Rafael Clncurá ........... . 
Nestor Duarte . . . . . . ..... . 
Aliomar Baleeiro .......... . 
João Mendes ............•.. 
Alberlco Fraga ............ . 

L 11ís Clú udlo .............. . 
Rui Santos .............. . 

e·. Federal: Hamilton Nogueira ....... . 
Euclides Figueiredo ....... . 
JurancUr Pires ..........••. 

R. Janeiro: Prado Kelly ............... . 
Romão Júnior ............ . 
José Leomll . . . . . . . . . . . . . . . 
Soares Fllho ..............• 

M. Gerais: Monteiro de Castro ...... . 
José Bonlfáclo ............ . 
Magalhães Pinto . . . . ..... . 
Gabriel Passos ............ . 
Milton Campos ........... . 
Lopes Co.nço.do . . . . . . . .... . 
Licurgo Leite ............. . 

São Pa11lo: Má.rio Masagão . . . . . . ...••. 
Paulo Nogueira ...•........ 
Romeu Lourenção . . . ...•. 
PUnlo Barreto ..........••. 
Toledo. Piza . . . . . . . . . . ..•.• 
A urellano Leite ........•.•. 

Goiás: Jales Machado ............ . 
M. Grosso: Vespasiano Martins 

João vuasboas ••••.....•..• 
Dolor de Andrade ......•... 
Agrícola de Barros ........ . 

Paraná: Erasto Gaertner •..........• 

S. Catarina: Tavares d "Amaral .......•.• 
Tomás Fontes •••.•......••• 

R. G. sul: Flores da cunha .•.....••.. 

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO 

Amazonas: Leopoldo Neves •.......•..• 

Bahia: Luís Lago .........•....••.. 

D. Federal: Rui Almeida ........ , ...••. 

R. Janeirc: 
M. Gerais: 

São Paulo: 

Paraná: 

Benjamim Farah •......•.. 
Vargas Neto ..••........•.• 
G;.irgel do Amaral •......•. 
Segadas Viana .........••.• 
Benício Fonte nele ........• 
Baeta Neves ..•........••••. 
Antônio Silva ............. . 
Barreto Pinto . . . . . • . . .•..• 
Abelardo Mata ...........•• 
r.er1 San tos ....•.•......••• 
Ezeq"'.Íiel Mendes ........••• 
:Marcondes Fllho .......•... 
. ............................ . 
Hugo Borghl ..•..•.....••. 
Guaract Silveira .......... . 
Pedroso Júnior ...•........ 
Romeu Flori . . . . . . . . • ...... 
Berto Condé .............•. 
Eusébio Rocha ...........• 
Melo Brag'1. .............•.• 

R. G. Sul: Artur Fischer .....•......•. 

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL 

Pernambuco: Gregório Be~erra .......• ; •. 
Agostinho 011 velra ........ . 
A!cedo coutinho 

Bahia: Carlos Marighela . . . • . . . . . • 

D. Federal: Carlos Prestes .............• 
João Amazonas . . . . . . ....• 
Maurl<::io Grabols ........•• 
Batista Neto . . . . . . • . .....• 

R. Janeiro: Claudino Silva ............• 

São Paulo: José Crisplm ..... : ......•.• 
Osvaldo Pacheco .....•..... 
Jorge Amado ..............• 
Caires de Br1 to ....•.•..... 

'R. G. Sul: Abilio Fernandes .........• 

PARTIDO REPUBLICANO 

Maranhão: Llno Machado .••.•..•••••• 
Pernambuco: Sousa Leão ............... .. 
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liergipe: Durval Cruz ............... . 
Amando Fontes . . . . . ..... . 

M. Gerais: Jaci Figueiredo ........... . 
Daniel/ Carvalho ....... ; .. . 
Bema.rdes Filho .......... . 
Mário Brant .............. . 
Felipe Balbi ............... . 
Artur Bernardes ...•....... 

São Paulo: Altino Arantes , , .•.....•... 

Paraná: Munhoz da Rocha .......• 

PARTIDO SOCIAL PROGRESSIS'TA 

Pará: 

Ceará: 

Deodoro de Mendonça .... 

Olavo Oliveira. ••.•.•.•..... 
Stên1o Gomes 
João Adeodato 

R. G. Norte: Café Filho ................ . 

Bahia: Teódulo Albuquerque ..... 
.... 

São Paulo: Campos Vergai .••.......... 

PARTIDO DEMOCRATA CRIST..ie 

São Paulo: Manuel Vltor · ............. . 

Pernambuco: Arruda C!l.mara ............. . 

ESQUERDA DEMOCRATICA 

D. Federal: ··Hermes Lima ............. . 

Goiás: Domingos Velasco .........• 

PARTIDO LmERTADOR 

R. G. Sul: Raul Pila ................. . 

-



Comissão da Constituição 

l"F:E:-;ID'EN'l'E 

Dr. ::>:(,1'<::11 d.:· CJl:-Veira Hamos. 

Dr. J,.,.~.:: Edu:irào Pradu Kellr. 

!lt·:Lt.'l'OH. Cn<.JHAL 

Pnrtido Scu.•i:al 1Je111•Jcríttico 

... o\g~n!l·!11:1on ,..;érgio dt:: <..iodói :.\-Iaq;a ... 
lhút:~. 

Jos.: Carlos de Ataliba X"gueira. 
Ivo d'Aqnino Fonseca. 
Clodomir Ca rtloso. 
Eduardo Duviv!cr . 
.Adroaldo '.\l.:~r1uita da Costa. 
Carlr1:-; <._'i1·ili1 .J (tui(Jr. 

Sllvc·stn: J)(•rfd<:s de Góis l\Ionteiru. 
I3cneLlito Costa :s'tto. 
Joaquiin l\[ag-alhiic:; Cardoso Barata. 
Gustavo Ca1>anema. 
.Artur rle Sousa Costa. 
Atflio Vi \"úc1ua. 
Een('dito Valadares Hil>ciro. 
Vald<,mar Pedrosa..:. 
!l!aurfc!o Graccho Cardoso. 
_l\.cúrcio Franc:isco 'l'ürres. 
Flávio Guiuwràes. 
N(·r<:u d<' Olin:ira !turnos. 

Mário Masag·ão. 
AJ!omar de Anrlrade Bale~lro. 
JoH(, 1''1•1-reira ele Sousa. 
:i\Iflton Soart:>' Camp.os. 
Argemiru de l•'f.~·uciredo. 

Edgar d" Cava:e:tntí Arruda. 
Hermrs Lima. 
José Antônio Fiores da Cunh:1. 
Jos.< Er1uar•lo l'rado Kdly . 
. Tos(· J\·J i)Jl tt·i l'il :..:~ 1,lr~~ 1',ilbo. 

P.artillo 'J'r.'.ll>nlhi"t" Brn!<ilciro: 

Paulo Ilaeta NcvLs. 
Guaraci 8ilvt·ira . 

Purtido Comunis1,. <lo Drnsil: 

:Mnton Catre,; Brito.:.. 

Partido U<•1•11blka110: 

ArTur <la Si!"ª D crnardcs. 

Partido Libertador: 

. Raul Pila. 

Partido Dcmocr:at:a Cristão: 

Padre Alfredo Arruda Cil.mara. 

Partido Rc1>11blic:1110 Progrcssh1t.a: 

João Caf~ Filho. 

Partido Po1111lar SiudicnlJstmi: 

Dcodo1·0 <fo l\fondonca. 





Mesa da Assembléia 

PRESlJjENTE 

Fernando de Melo Viana.. 

1.0 VICE-PRESIDENTE 

Otávio Manga.beira.,, 

2.0 VICE-PRESIDENTE 

Berto <Yondê. 

1.0 SECRETA.RIO 

Georglno A veUno. 

-

2.0 SECRET .. uno 
Lauro Sodrê Lopes._ 

3.• SECRETARIO .,. 

Lauro Bt;zerra Montenegro. 

4.0 .SECRETARIO 

Rui da Cruz Alme1~s:,,; · 

SUPL;ENTES 

1.0 Hugo Ribeiro Carneiro., 
2.• Carlos :Marlgbela., 





SESSÕES PLENÁRIAS . 





124.ª Sessão, em 13 de Agôsto de 1946 
. 

PRESID:í!:NCIA DOS SENHORES MELO VIANA, PRESIDENTE E 
RUI ALMEIDA,' 4.0 SECRETARIO 

AS 14 horas, compaireceraro os Se
nhol~I' 

Partido Social Democrático 
Acre: 

Hugo Cp.rneiro. 
Amazonas: 

Val<lE>mar Pedrosa. 
Pereira da S11va. 

Pará: 

Magalhães Baxata. 
Nelson Parijós. 
João Botelho. 

:Maranhão: 

Ciodomir Cardoso. 
\.Jrepori Franco. 

Piauí: 

Areia l.eáo 
Sigefredo Pacheco. 

Ceará: 
Moreira da Rocha.. 
Oswaldo Studa.rt. 

Rio Grande d-0 Norte: 

Dioclédo Duarte. 
José Varela. 

Pa.raiba: 

Jandui Oa.meiro. 
Samuel Duarte. 

Perna.mbueo: 
Ete1vino Liru>. 
Gereino Ponte;;. 
Osvaldo Lima. · · · 

Alagoas: 

'l'cixeira. de Vasconcelos: 
Góes Monteiro. · . '-' ·.. . 
Medeiros Ne-to. 

Lauro Montenegro. 
José Maria. 
Antonio Mafra. 
Afon..::o de Ca:valho. 

Bahia: 

Alta:mira.ndo Requião. 
Fróes da Mota. 

Espírito Sa.nto: 
Vieira de Rezende. 

Rio de Jan'f.iro: 

Carlos Pinto. 
Bastos Tavares. 

Minas Gerais: 

Levindo IJ-Oelh-0. 
Melo Viana. 
Duque de Mesquita.. 
Israel Pinheiro. 
João Bemique. 
Welling.ton Brandão. 
José Alkmim. 
Augusto Viegas. 
Rodrigues Pereira. 
Celso Machado. 
Milton Pra.tes. 
Alfredo Sá.. 

São Paulo: 
Noveli Júnior. 
Costa Neto. 
Horácio Lafer. 
Lones Ferraz. 
Atãliba Nogue1ra. 
Alvas Pailma. 
Honario Monteiro. 

Goiá.s: 
João d'Abreu. 
GaJ:eno PaTs.nh06. 

Paraná: 
Fernando Flores. 
Lauro Lope&. 

I 
i ,· . ' 



Santa Catarina: 

Otacilio Costa. 
Roberto GTossembacher. 
Rogério Vieira. 
Ha.ns Jordan. 

Rio Grande do Sul: 
Ad:roai1do Costa. 
Da:maso Rocha. 
Manuel Duarte. 
Nicolau Vergueiro. 
Pedro Vergara. 
Ba.yard Lima. 

União Democrática Nacional 

Maranhão: ' 
Antenor Bogêa. 
Pia.ui: 

Matias Olimpio. 
José Cândido. 
Adelmar Rocha. 

Ceaxá: 
Plínio Pompeu. 
Fernandes Távora.. 
P·aulo Sarasate. 
Egberto Rodrigues. 
Leão Sampaio. 

Paraíba: 
Vergniaud Wa.nderley. 
Axgemiro Figueiredo. 
João Agripino. 
Pifnio Lemos. 
Ernani Sátiro. 

Bahia; 
Aloisio de Carvalho. 
Jura.e! Magalhães. 

,.. Manuel Novaes. 
Nestor Duarte. 
Rui Santos. 

Espirita Santo: 
Luis Cláudio. 

Distrito Feder·a.1: 
J<urandir Pires. 

. Rio de Jianeiro: 
Prado Kelly. 
Soa.res Filllo. 

Minas Gera.is : 
José Bonifácio. 
Gabriel Passoo. 

. Lopes Oa.n,çado. 

São PWlo: 
Mátrio Maaagão. 
·Pa:ul.o Noguei:ra.. 

· Toledo Piza. 
Aurelia.no LE:ite. 
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Mato Grosso: 

Dolor de Andrade. 
Agricola de Barros. 

Rio Grande do Sul: 

Flores da Cunha. 
Osorio Tuiuti. . 

Partido Trabalhista Brasileiro 

Distrito F·ederal: 

Rui Almeida. 
Gurgel do Am-aral . 

. Baeta Neves. 

Minas Gerais: 

Ezequiél Mendes. 

Partido Comunista do Brasil 

Pernambuco: 
Agostinho OUveira. 

Bahia: 

Carlos Marighela. 

Distrito Federal: 

Maurício Grabois. 

Rio de Janeiro: 
Alcidts Sabf'nça. 

São Paulo: 
Jorge Ama.do. 
Caires de Brito. 

Partido Republicano 

Maranhão: 
Lino Machado. 

São Paulo: 
Altino Arantes. 

Paraná: 
Munhoz da Rocha. 

\ 
\ 

Partido Republicano Progressista 4 
Rio Grande do Norte: 

Oafé Filho. 
o SR. PRESIDENTE - Achau.

do-i:;e prcsentea 112 Senhores Repre
sentantes, declaro aberta a sessão. 

Passa-se à leitura da ata dá ses
são &.nterior . 

o SR. RUI ALMEIDA (4. 0 Secre
tário, ·servindo coIJlO 2. 0 ) - proce
de à leitura da ata. 

O SR. PRESIDENTE - Em d1s• 
cussão a a ta. 
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O SR. JORGE AMADO Sr 
Presidente, peço a palavra, sôbre ,.,. 
ata. 

O SR. PRESIDENTE - Tem " 
palavra o noDrt! Representante. 

O SR. JORGE AMADO (Sôbre a 
atf',) ($) - Requerendo ontem, Sr. 
Presidente, a transcrição nos Anais 
de artigo do jornalista Rafael r.or
reia de Oliveira, eu disse algumas pa
lavras de justificação, que não foram 
devidamente publicadas no Diário da 
Assembléia dé hoje. 

Afirmei que, em relação au último 
foihctim ·ao Sr, Pereira Lira, Chefe 
de Poltcia do Dts~rito Federal, C> 
jornalista Rafael de Oliveira escre
vera em O Estado de Sào Paulo, Diá
rio de Notícias, etc., o que foi publi
cado, e não o que está inserto no 
Diário da Assembléia, 

Mais adiante, declarei que. a pro
pósito do referido Boletim, dissera um 
Deputado do P. S. D. o seguinte: 

"Nota-se: que se trata, desta 
vez, de um romance só para ho
men!>, já que o Chefe de Polléii:1. 
não tinha a coragem de trazê
lo a público". 

h• lta a negativa. dando, assim, um 
M·r!tidu muito diverso ao que eu ex· 
pusera. 

Peço, po!s, a V. Ex.ª, Sr. Presiden
t~ , :ls providências necessárias à de
vida retificaçf.o. 1 Muito bem. l 

~o SR. PRESIDENTE - o nobrP. 
nc,pres~ntante será d tendido. 

o SR. PRESIDENTE - Não ha· 
V<:'ndo mais quem peça a palavra sõ
bre a ata, encerro a su1 di~cussão e 
vct1 submetê-la a votos. (Pausa.! 

Está aprovada. . 
Passa-se à leitura do expediente. 
O SR. LAURO LOPES (2.0 Secre· 

tá rio, servindo como 1. ºJ procede à 
leitura do seguinte 

EXPEDIENTE 

Tt:Iegrama: 
Do Sr. João Neves da Fontoura, 

::..grade.::endo, em nome da Delegação 
Brasileira, as expressões de confian
ça desta Assembléia. - Inteirada. 

REQUERIMENTO 

Requeiro à Mesa da .Assembléia Na
cional Constituini.e a inserção, nos 

· anais da mesma, das declarações fel-

(º) Não foi revisto pelo orador. 

tas pelo Sr. Ministro da Fazenda ao 
Jornal do Comércio, desta Capital, em 
sua edição de domingo último, 11 do 
corrente, e conforme se vê do doe. 
jur.to. 

Em Assembléia Constituinte, 13 de 
agõsto de 19.W. - Altamirando Re
quião. - Publique-se. 

PUBLICAÇÃO AUTORIZADA, A QUE SE REFERE 
O REQUERIMENTO: 

, A situação e os problemas 
econômico-financeiros do Brasil 
- Entrevista do "Jornal do Co
mércio" com o Sr. Ministro da 
Fazenda - Os nossos destinos 
e o poder econômico do país -
A transformação industriai -
Ta.r.as aduaneiras e reajustamen
to de tarifas - As alterações fei
tas nas taxas cambiais - A ela
boração de um plano qüinqilenal 
ou decenal - A organização nan
cária do país. 

A situ? . .;ão econômico-finance•rn do 
pais e os :'.)roblemas a ela subordinados 
constituem a preo.:.. ")ação maior de 
todos os que, neste momento. conside
ram a soma das responsa.bilidadé que 
pesam sõbre o Govêrno. Herdei to de 
um legado por de;nais onero~». em 
vii"tude dos errn.s da µolítica lin<in
ceira ca ditadura e da irrespoti::,abili
ciade de um regime em que a cc:itabi
liiiade pública emaranhava na con
fusão orçamentária e na dispen;fie, de 
órgãos administrativos. o GoYêrno 
atual vem enfrentando dificuldade~ 

quase insuperáveis e lutando com os 
graves problemas decorrentes d~ uma 
situação cujos malefícios só com o 
tempo poderão ser corrigidos. 

Chamado a gerir a pasta da Fa
zenda nesse ·momento angustioso da 
vida nacional. o Sr. Gastão Vidigal 
tem procur!lido, com a inteligênci:: de 
que é dotado e com a competência 
que todos lhe reconhecem, dar <'is fi
nanças públicas uma administração 
ca.pa?. de corrigir os erros acumulados 
e •. de imprimir-lhes normas de probi
dade e de bom senso essenciais à 
obra de restauração que lhe caibe rea
lizar. 

A economia brasileira não podh dei
xar de ressentir-se da má administra
ção financeira exe:reida pelo regime 
de arbítrio que, durante mais de sete 
anos, dominou o pa!s. As conseqüên
cias oue dai resultam se refletem em 
detrtmento da a.i;ão do Govêrno, pelo 
imedia.tismo dos julgamentos que as 
dificulades cada vez maiores im'Postas 



ao p0vo explicam, cml>ora não s~ jus
tifiquem. 

Tendo cm vista e.'>!las circunstâncias, 
com o proilósito de colher o pensamen
to do Sr. Ministro da Fazenda ~óbre 
pl'oi>ie1aas da .<>ituação financeira e 
ec:cnumica do pais, prc;curamc:; ''uvir 
o S:-. Gastão Vidigal e pedir-lhe rcs
pcs~a para questões que :10,s pa!Tcem 
úteil; de ser esclarecidas, a fim de que 
se afirmem de novo os rumos da poM
tica financeira confiada à sua capa
cidiade. dedicação e patriotismo 

Conseguimos, com a melhor acolhi
da do ilustre titular da pasta da Fa
zenda. declarações amplas e francas, 
que revelam a segw-ança da ação de 
S. Excia. n0 importante setor da vida 
pública entregue à sua direção e se re
vest.f'm, dentro do quadro sombrio da 
atualidade, de uma sadio otlmismo, 

.fund-ado nas amp1as possibilidades do 
país e demandando apenas, para não 
ser desmentido, s.egurança de diretiva 
e entrgia de ação. 

As palavras do Sr. Ministro Gastão 
Vidigal ·d~vem ter, em todo o pais, a 
repercussao que merecem pela autori
dade. clareza e sinceridade de que se 
reve.stem. As suas declarações valem 
comÇJ reafirmação do programa que 
S. Bxcia. levou para a pasta da Fa
zenda e de cuja execução forçosamen
te hão de resultar os benefícios que 
devemos e~perar de sua ação no im
portante setor administrativo confia
do à sua alta responsabilidade. 

Começot:. o "Jo!"na.l do Comércio" 
por c!irigir ao nosso entrevistado a jn_ 
dagação seguinte: 

- Estão os dirigentes da República 
compenetrados de suas responsabilida
des no sentido de equacionarem os 
noss;,s destinos em função da magni
tu'ie do território do Brasil e de suas 
riqt:ezas naturais? 

Respondeu-no3 o Sr. Ministro da 
Fazenda: . 

- Sem dúvida nenhuma que os 
membros do Govêrno da RepO.blica, 
e em primeiro lugi:.r o seu eminente 

·che!e, o Exmo. Sr. Presidente Euriço 
Dutra, têm patriotismo, têm fé, cou
fiança em nosso futuro, sensibilidade 
da grandeza nac1onnl e consciência da 
responsabilidade em que importa a 
missã.o de administrar e dirigir uma 
na.ç~o como o Brasil. Há que distin
guir, porém, entre o papel, necessário 
e insubstituível, dcs pensadores e dos 
publlçistas. que é o de conceber. for
mular e difundir as idéias matrizes 
que servirão de coordenadas às grau
des direcrizes do destino, nacional, e 
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de st:.a projeção na, história, e a tarefa, 
mab d:'lkada e mais difí.::11, dos ho
men<; de govêrno, que é a de, no plano 
do real e do concreto, ir materializando 
de etapa em etapa a visão ampla dos 
idealistas ~ homens de pensamento. 

Não 110:-i esqueçamos de que famosos 
autores têm definido a política como 
"a arte do possível". A ação dos ho
mens de Estado é mais restrita porém 
talve3 mais grave, porque êles lidam 
com a matéria viva das realidades hu
manas, sociais e econômicas em cujo 
1tmbi Lo as sanQ{les da experiência são 
implacáveis muitas vêzes irreparáveis. 

O Brasil tem inquestionàvelmente as 
dimensões e os recursos potenciais 
para ser um império no 'Sentido de 
que Você me fala, isto é, um foco 
de energias civilizadoras, se bem que 
pacíffcas, susceptíveis de transborcta
mentó na esfera polltica, econômica é 
cultural. Mas somente coo a coope
ração do tempo e Ingente:> esforços de 
todos os nossos compatriotas podere
mos vencer certas características da 
vida brasileira, como sejam as com
plexidades .; os obstáculos da nossa 
geografia e da nosso topografia inter
nas - os quais terão até certo pon
to solução com o desenvolvimento da 
aeronavegação: - os resíduos de 
m~todos de colonização do pais que 
nem sempre teriam sido os mais ade
quados à formação de uma raça de 
elevado "tonus" moral e fisicamente 
vigorosa, hígida e resistente; a falta dé 
instrução e de metas de vida de notá
vel percentagem das nossos populações 
e a nossa penúria relativa de fontes de 
energia. Não é possível civilização po
derosa sem carvão, sem petróleo, sem 
potência hidroelétrica em estado de 
utilização. Não digo que não tenhamos 
todos êsses elementos de grandeza, 
mas é preciso mobilizá-los, aprovei
tá-los, explorá-los convenientemente. 
Você se refere, no seu q11esito. a poder 
político, econômico e cultural. Na ór
bita politica. não creio que o nosso 
transbordamento (sempre pacifico> 
atinja a altos níveis no curso da exis
tência da atual p,eração. Na. esfera 
econômica penso que poderemos reali
zar o transbordamento com maior 
rapidez, desde que trabalhemos com 
afinco. E no plano da cultura. é uma 
questão de préparação que depende 
tanto das grovldênclas dos governos 
quanto . da capacidade criadora dos 
"loo.ders" da mentalidade brasileira. 
Para resumir: os responsáveis pelo go
vêmo da República estão atentos e de
cididos a cumprir os seus deveres: . a 
obra a realizar é árdua e reclama a 
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colaborai;:ão de torlo3 os fill~::s e ha
bitantes do Brasil: a plena consecução 
da nossa destinacão histórica na 
América e no mu1tdo exig·e o concurso 
do:: algum tempo, a ul'ganizJ.çãu na
cional Hão pode :.;er ft::i.a eia ::.)it:= para 
o clia. Podemos e LlivBmo:>, i,;:·rl·rn, le
\"a11tar imediatamente as vi"Jas mrs
tras, da dlõslumbrante construção qae 
assegurará o nC>sso lugar na história. 

Formulamos, então.. o nos.~o sep;undo 
quesito: 

Qual o programa que ns dirigentes 
estão dispostos a pôr em execução, a 
fim de assegurar-nos poder .::::onômico 
suficiente à afirmação do país, como 
potência, no conjunto munciJ.!? 

- Nessa matéria de programas e 
planos de govêrno. uisse-nos s. Ex.ª. 
é de facilidade esnant.osa uacá-lo:; 
cheios de esplendor: de magia, d.e ex
trP,mos colorido e encanto, com as 
promessas as mais atraente3 e sensa
cionais, porém não é já as..~im tão fá
cil dar-lhes execução e concretização. 
O administrador prudente e conscien
te deve fugir, nesse particular, às se
duções da mera Uteruti.:ra 0·.; da de
magogia, prometendo pouco irar;. cum
prir muit-0, a fim de nã.c <!esiludir a 
expectativa dos seus concidadãos: A 
meu ver, os problemas básicos do Bra
si! são os que se relacionam cem a ins
trução, educação e cultura e,) :;eu povo. 
Sei que tudo isso está. na dependên
cia imediata de recursos financeiros 
para prover à otra de educação e de 
aperfeiçoamento cultural, e por isso 
cumpre qu~ nos consagremos corajo
samente, perseverantemente, ao tra
balho. O programa de ação dos go
vêmos é impôsto ml).is pelos impera
tivos e necessidade decorrer«;es dos 
problemas sU<:i:Ssivos e das situações 
concretas do que pela visão teórica 
do panorama que se apresenta aos 
dirigentes no recesso dos gabinetes pre
sidenciais ou ministeriais. Nosso i>oder 
e<:onõmico terá de ser a cor.sequên
cia do esfôrço e da cap1cidaide de to
dos·- os brasileiros, cada qtW. l no seu 
set<>r de atividade, mas, par3. não dei
xar de a tender a êste ponto do seu 
questionário, seja-me lícito recordar 
que em meu discurso de posse r-o cargo 
de Ministro da Fazenda, no dia 1.0 de 
i:evereiro dêste ano, ao enumerar o que 
então denominava "uma peqtiena par
cela da. obra heróica qfle vai caber ao 
Got?érno do e·minente Presidente Eurico 
Dutra" referia-me, entre outros vá.rios 
itens, ao propósito da nova b.dminis
tração de "procurar viver dentro de 
orçamentos. honestamente elaborados 
e honestamente executados"; de "al-

cançar o equilibrio entre a receita e t1 

despesa, contando com aquela, de an
temão e sem fantasia, para atender 
a esta•·; de •·gastar bem, em obras 
qu<: visem o fortalecimento econõmi· 
co, reprodutivas, adiadas as adiáveis, 
voluntárias ou suntuárias"; "defender 
a moeda, para que se não avilte o seu 
valor no cotêjo com as demais; sanear 
o meio circulante, limitado às possi
velmente exatas necessidades da Na
ção; não recorrer às emissões de papel 
moeda, senão pelos reclamos funda
dos da produção, ou quando incxorà
velmente fôr impossível evitá-las; fa
cilitar .'.1. circulação, apressando-lhe o 
rítmo de celeridade; criar a riqueza, 
pelo fomento à expansão econômica, 
com preciso senso de oportunidade e 
de realidade, dentro de prévio e equi
librado esquema, racional e de possí
vel execução; promover a organização 
bancária, atendidos -os vários setores 
em que se desdobra a sua ação, sob a 
cúpula do banco central, de tipo clás
sico, adaptado às conveniências do 
Brasil e afinado pelos compromissos 
internacionais, com a elasticidade -
de que sua ação reguladora e fiscali
zadora do crédito, pela emissão, pelo 
redesconto, pela fixação do custo do 
dinheiro; encarar, com vontade de re
S-Ol'I.~ -lo, o problema dos transportes e 
das vias de comunicação, dando-lhe 
hierarquia de tratamento e criando
lhe possibilidades financei:-as, sob a 
preocupaçã-0 da interligação dos Esta
dos brasileiros e, dentro dêles, aproxi
mando dos mercados de consumo ou 
dos portos de exportação os centros 
vitais de produção": e "estimular e 
amparar a produçã.o, na variedade de 
suas origens e formas, principalmente 
a agricultura e a indústria". 

Persistindo no caminho balizado 
por essas preocupações, como o está 
o govêrno realizando, vamoe, assiir.. o 
creio, contribuindo para a recupera
ção econômica do Brasil, etapa indis
pensável para que atinjamos a meta 
da grandeza de amanhã. 

Desejo acrescentar que é presente
mente uma noção vitoriosa, com a 
qual estou de intell-o acôrdo, a de que 
urge cuidarmos,· paralelamente com o 
esfôrço de melhorar e intensificar o 
nossc. sistema de transportes e vias d" 
comunicação, do aumento da cifra dP. 
nossa população, para o que cumpre 
provermos a imigração, o povoamento 
e a colonização de tôdas as zonas do 
nosso território, a começar por aque
las onde melhor se adaptem os ele
mentos alienígenas. 



- Têm sido atribuídas a V. Ex.ª al
gumas reservas mentais relativamt:n
te à conveniência ou à oportunid9.de 
de nos tranformarmos desJc ago!"a 
em e;rande nação indu~trial? 

Respondeu-nos o titular da pasta 
da Fazenda: 

- Pode dizer, da maneira mais 
concludente e peremptória, que não 
sou, nem poderia de forma alguma 
ser, contrário ou infenso à industria
lizrtrão de nosso país. Como vimos 
mais atrás na resposta ao quesito :in
terior, já no meu discurso de poss~ 
no Ministério da Fazenda, declarei 

•que era do programa do govêrno "es
timular e amparar a produção, na va
riedade de suas origens e formas, 
principalmente a agricultura e a in
dústria". Os nossos industriais em 
~era! podem contar com tóda a mi
nha solidariedade, tôda a minha coo
peração, tôda a minha assistência,. 
Sinto-me ligado à indústria do Brasil 
por laços sólidos e indestrutíveis. Ne
nhum homem de bom senso e que 
ame a sua Pátria pode querer·· que 
esta seja simplesmente um "reserva
tório inesgotável de matéri'1s pJ"i
mas". Sou absolutamente favorável 
ao desenvolvimento industrial àe 
nos;,a terra, em t0rlos 0s sentidos. 
Não é ser adversário da indústria, po
rém, ponderar que em muitas coisas 
não nos é posaivcl correr vertigino·
samente, o que às vêzcs é solicitado 
pela impaciência natural e explicável 
em todos os indivíduos e em tôdas 
as gerações. Nós todos somos impa
cientes, tôdas as gerações são impa
cientes, todos queremos ver o fim mal 
estamos no principio, mas há certos 
ciclos de desenvolvimento que só são 
susceptiveis de chegar a um grau de 
amariurecimento e de completa flo
rescência dentro de determinadas di
mensões de tempo e de espaço. 

Níi.o é também ser contra a indú.s
tria pensar e <'\firmar que uma nação 
com as !1)eculiaridades do Brasil (ter
ritório extenso e população crescente 
a ser alimentada) nunca deverá 
abandonar o trabalho da agricultura 
e neste deve empenhar considerável 
parte de suas possibilidades e ener
gias. Precisamos nos preocupar com 
o café, e cuidar dessa rubiácea, cuja 
cultura tem declinado até mesmo em 
Sã.o Paulo. Cumpre-nos promover e 

.incentivar· a cultura do algodão. Sem 
prejuízo das demais, é mister não fal
tarmos com o nosso amparo à indús
tria pastoril. Uma das nossas maio
res possibilidades é a exploração in-
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tensiva dos óleos vegetais, que repre
senta riqueza incalculável. Não 
compl'eenào porque não si;remos u:::n 
grande proàutor de trigo, cereal tf..o 
apropriado ::: t:norme po1'ç·i'l.o <ias no:.i
sas terra". ::m conclurão, o ideal é 
mesmo, com0 o sugere o sru quesito, 
a mescla eqmlibracta de produção in
dustrial e ag1ícola, mescla ciue será 
a fonte inc:o::nparável da pujança t.ia 
economia b:·:;..sileira. 

- Tendo ( ;;1 'Jista o a to do Sr. Ml
nistro da F.::>:mda, designando v:-i:a 
cc~;ij_ssf'.n d·~· ~·11:1:;or1rios pa;~. Tf"'"r 
as atua.is tax:..s aduaneira.~. como pia
neja o govêmo o reajustatnento das 
tarifas e 'define as repercussões da 
guerra, nê$:;:~ domínio da economia 
nacional, de modo a impor a necessi
dade do reajustamento? 

- Como sabe, nossa tarifa resuita 
de uma legislação abundante, d'<l.
tando de 1933 os últimos Mos que 
a afetaram. Bem outn. era .m~ao 
a situação cambial do Brasil. Só 
essas circui::.t:.incias - ,egislação es
parsa e câ:r:bio diferente -. aconse
lhariam sua i·evisão, com o objetivo 
não só de <'".•nsolidação como de aj11s~ 
tá-la, tanto quanto possível, à :;1-
tuação cambial presente. 

Não !Rm o govêrno qualquer ten
dênch para uma tarifa fortemente 
protecionista. conqullnto não deva 
faltar ao d<-ver de preservar muito 
do que a indúst:-ia nacional conse
guiu realizar, maxime durante a 
guerra, opc:rtunidade em qu-e e:a 
prestou assina}ados ser-:iços supl'indo
nos de utilid9.des, de que a cessação 
quase total das imi:;ort.ações nos pri
vou. 

Entretanto. só a revisã0 do DeerPto 
n." 23. 481, de 21 de novembro de 

· 1933, em que se fixou o valor do 
mil-.réis ouro para pagamento dos 
d~reitos de impo~-tação, na parte que, 
em ouro, até então era paga. pode 
representar pequena elevação da ta
rifa. 

E essa revisão, não podendo 
deixar de levar 'l convicção da n~
cessidade de um reajustamento de
rivado da aplicação da atual taxa 
cambial, . - parece ser medida que se 
impõe. 

Os estudos da Comissão designada 
prosseguem e, quando conclui<ios,· da
rão oportunidade de determinação do 
rumo que o Govêrno deverá adotar, 
tendo em vista as conveniências da 
economia brasileira. 

A opinião, que tenho manifestado 
e em que devem conciliar-se, com 
os interêsses gerais, aquêles outr-0s, 
que também merecem respeito e de-
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ie:;a, e a da adução :2'l tarifa limi
.tada a d·eterminado pn·~·: fixada em 
cem em stu momento i:1icial e pro
gressivamente deorescent-:: em cada 
período anual de sua ~.p'.lc:<çãu, até 
total desaparecimento. 

Proporcionar-se-á, d·;·;::c. forma, a 
tódas as iniciativas, um cêrmo certo, 
prefixado, dentro do qu::;.: se fará '.J 
reajustamento do custo de produção, 
que permitirá a competi·:;ão dos pre
ços com os cius prodat0: :ie- importa
ção. 

- Quais os objeü1•r,; ·::sa:'os pelo 
govbrno com as alLeraç•}>::., feitas nas 
taxas cambiais? 

- Não houve, propn:· '1<Enti:, alte
ração nas caxas cambiJ i; conquanto 
ct;i.., medidas tomada:; :· :~~t!'.asse ye
quena melhora no va\c.: cio cruzeiro 
em re !ação ao dólar. e que se fêz 
foi dar maL~ um passo llü ;:entido da 
libt:rdade de c~mbio, ~ ::..:.ndonando 
proYld·ências adotadas ·. ···· momento 
em que era ber.1 outn _ situação 
cambial ào B.:-asil. 

Quer a cota de 30 '"· :::plicada àc; 
let.ra.c de export::tÇão : c:tstinacia a 
uma V·enda compulsó! ~a. .:ie câmbio rro 
Banco do Brasll a uma é :,xa especial, 
do que resultou o cha ;::.;,do câmbio 
oficial, quer a taxa dr .; '~ cobrada 
sôbre o câmbio venr:licl•:·. se d-esti
nava a proporcionar ao ·:,;~ouro iór
mula e :·ecursus capa.:;:, à.e prover, 
naqutle momento, a liiftc~ldades de
cc:-:-en te:" do dcsfa vnri "~ l balanço 
comercial e, portanto. rJE. :nexistência 
de divisas. 

Desprovidos àe sa1ct0., não havia 
oomo atender às neces3~é~dt-s da im
portação, ao serviço cu. divida ex
terna, ao pagamento de ~ossos pró
prios funcionários no e:-::·:rior e, mui
to meno.>, à remes.>a de :·endas ou 
de repatriação do capit.i.l estrang-=iro 
aqui aplicado. Então, :J.<:;:;e!às medi
das se impunham. Di:l:J.3. como do 
surto das .exportações a_i:-: a guerra 
piopi~iou, r'esultou uma razoável dis
ponibilidade que, no m0mCI1to, pos
sibilita nos desobrigu.:;::.;.s normal
mente de tais encargo~. Só assim 
nos habilitartmos a :-~l<par pôsto 
de relêvo nos negócios internacio
xi..:;.is. 

O Decreto-lei 9.025, de 2i-2-46 já 
havia dado poDderávei avanço na 
orientação visando à fü.i1:!·dade c'.lm
bial. Foi então reduzid>oJ d·e- 30 por 

. cento para 20 r.;or ccnt" a cCJlta im
posta às letras de exportação e bai
xou-se de 5 por cento pa.ra 3 por cen
to a sobrecarga ao câmbio vendido. 
Agora desapareosram uma e outra. O 
câmbio J,Jassa a obedecer a uma úni-

ca taxa. com o que cessa o notório 
inconvei1ie:1te da coexistência de duas 
- "oficial" e "livre". 

Como, entretanto, as novas taxas 
foram fixadas aproximadamente no 
valor médio da.s 11or que eram com
pradas ultimamente as letras de ex
portação, vale dizer 80 por cento no 
mercado livre e 20 por cento no ofi
cial, o valor do dólar, para a compra 
das letras de expOl'táção, pràticamente 
não se a!Lerou, conquanto tenha bai
xado ligeiramente para o câmbio não 
origi!1ado da exportação, e valorizou
se discretamente o cruzeiro, para a 
importação, que ficará assim zneno~ 

onerada. 
A pequena flutuação ha\•ida, em vir

tude dessas medidas indirct::i.s, é dr: 
cêrca de 3 por cC:nto bem inferior à 
que, pelos Acôrdcs de Brctton Woods, 
poderia ser !,:ita. indep-endcntemente 
de especial ::.. viso. _ , . 

- Qual a sua conccpçao acerca ao 
nosso problt-ma ecunômíco, no seu c.:.n
junto? E' êle àe iácil solu.çfto, ou ar,rc
sen ta dificuldades insup{'ri n:s aos 
m~íos normais de que di3pumo~ '! 

- Seria precipitado clas~ificar como 
fácil a solução do ;)roblema econômi
co do Brasil, rcspo11r!eu-ncs Sua Ex
celência. mas é indubitável que essa 
solucão 'está ao aicanc~ das energia.> 
e dá c1pacidllde do nosso povo. 

E o problema fínanc.,iro ? Consegui
remos solucioná-lo enquant.o não fôl' 
resolvido o problema ccunômico'? 

- Certfimentc que .<:im, qu::- não 
somente podem0s, como devemos r2-
solver em primeiro lugar o problema 
financeiro, sem cuja sclução nunca 
teremos prosperidade econômica n:m 
ordem nll. esf Pra ecwiômico-financei
ra. As finanças públicas. equilibradas 
e em ordem devem s:r a primacial 
preocupação dos governante;;. Per
guntará V. - onC:e e como haurir o~ 
recursos ü1c;i.,,µcnsá veis à normaliza
ção fi:lanccira ? Não há senão três 
prooessos de obter recursos para lJ 

Tesourn: a emissão, o impôsto, o em
préstimo. Relativamente ao primeiro, 
a r·egra é niio emitir. Mas, não há 
regra sem cxcccão. Qual é o nível 
justo em que s:- deve conservar o meio 
circulante? Como fixar matemàtica
mente o montante da circulação de 
papei moeda e~tamente exigido pelos 
impera ti vos da atividac:Le criadora do 
povo brasileiro ? Não pode haver ne
nhuma afirmação ortodóxa nessa ma
téria: cada autoridade e cada estu
dioS-O dá a sua opinião, que em últi-



ma instância nf:o 1 passa de um 
conceito pessoal. O que me pal':cc 
mais aconsc!l1ávc:l é que nesse parti
culA.r tenhamos sempre como norma 
e como alvo o ajustamento do mE:io 
circulante às !':ais necessidades das 
atividades económicas. 

No que se rrfer:· a impôsto. teremos 
atingido ao ponto de saturação ? Es
tará esgotacta a capacidaJe tributá
na da nossa gentf·? Estará ultrapas
sada a linha em qu•: a tributação dei
xa de ser possível e passa a ser con- · 
traproducente e n té mesmo pernicio
sa? Eis um assunto que só deve ser 
examinado com cautda e ::em pre
conceitos. tant:i fiscais como indivi
dualistas. Q:.i:,YJto ao que diz respeito 
a empréstim2s. onde os mercados em 
que êles seriam possív~is. na época 
present12 ? 

O menciona<io trinômio - emi.%âo 
impõsto, empréstimo - deve ser abor~ 
dado, estudo do. im·estlgado com pa
triotismo. espírito de decisão. desas
sombro e vcmtade de acertar. sem 
exagêro e sem injustiça, a fim de. que 
o Brasil encontre os elementos im
prescindíveis à normalização das suas 
finanças. sem a q'..lal estaremos ca
minhando fatalmente para os m'.lis 
penoms rontra tempos e a horrecimen
tos que podnn prrturbar a vid::i e ::i 
tranquilidade dC' uma nação. 

- E' o Ministro particlârio dn C'l~ -
. boração ele um g-rande plano CJUin
quenal. ou mr::mo decenal. pam que 
sejam atacacto• os p.rohlPmn 5 e neces
sidades de iios•a definitiva organiza 
ção econômlco-fimmceira? 

-- Não sou hostil à idéia de prena -
rarmos um ~ande plano de propul
são econômira p;ira ter execução cm 
período de tempo mais ou menos lon
go, declarou S. Fx.ª. :il:sse método ia 
tem sido aplicado com êxito em ini. 
portant-:s nações, e. por certo. daria 
também bons resultados no Brasil 
:';<':m.,nte nos !"iníses de govêrno clit11· 
torial é êle. por&m. de alcada exclu
siva de nm rln~ poderes ·r.o Estr1do. 
Aqui, onqe .ié. tf'mns a Assembléia 
Constituinte em funcionamento. um 
plano dessa r.n tureza terá de ser o 

_fruto do trabalho con.iugado. da cola
boração dos porlcres Executivo e Lc·· 
rrishtfro. os q11:-iis. se::runrlo a nos.<;::i 
tradição cnn~titucional agem com 
independênci•l. mas "ºm harmonia 
Tal plano poderia, ademais, ter exis
tênda mesmo virtual, e. ser executa
do nessas condições. 

Quais ::ts concxê.~s e intcrdepen
dêneias que <"n:,érga entre os maiores 
problemas f'ronômicos tio pais e as 
linha~ m1.~strr. s da 1v~ssa existência 
política e da nos~.a .:xpansão cultural? 
Não lhe parece que o nosso destino 
histórico. na Amériea e no mundo 
esti:. na cl(:pendência dirf'ta da eapa~ 
cidade que rcvelarnws para projetar 
o Brasil, - definitivamente, como uma 
potência ecunõa:ica? 

- A 1·,1stória da humanidade nos 
mostra in<~GUivo('.amcnte respon
deu-nos ~' Sr. Mirüstro da Fazenda -
qüe o cic- tino nolítico e a influênciu 
cu1t.m·11 l dos povo.<; são uma resultan
te nneci, ... ta 1o grau da sua potencia
lidade econêmicu, isto sem descermos 
ao abisn:ii do materialismo histórico 
que vê t0do.~ os fenômfnos sociais ~ 

humanGs à luz de inf'Xorâvel deter
minismn ec'::1êm?ro. Ve.ia. nos tem
pos mo::lern(is. as nai:-.ões aue estão, 
no sd(1 e,,, hnmanidacJe. à frente do:; 
movimr-nt ..,5 polit.ic:os. sociais, científi
ficos. c:::i·Lkus. culturais: A In;:;!ater
ra. os ;:::;~adü.s Un'.dos. a A!emanh" .. 
a Fr::i.ni:::i. a Rússia. Siío predsamen
te as n.:c&e:; aue rxnrimem o mainr 
potencial '•·CC'.nÕmico. Veja aquelas que 
no passacio perl"lcr::i m o primado in
telectual e r11itural nuc exerciam: a 
índia. ::i. Pérsia, a China. a Grécia. 
o ImpÉ:rio Romano. a. Espanha: sua. 
inflnênr1:i. C'Jltural dccrcsce:u na me
dida exat:~ do íiecl.ínio do seu poder 
econômieu. Tenhtl f{· nos df'stinos 
histórlccs do no~so Brasil. principa 1-
rnl'·~. C' :-: • ºº:'' !rrn no ca irrn r!i [l ('~ () pr)

lítica e ria pro_jeção cultural. Mas 1m 
:',,,.,;,h ,.,feri\ nada porle substit11ir n 
poder crh dc·r c1P ~iirPsf"ào dos ar.os P 

das gen:;:·ões. 
Ll. · :fa:e da realidade rnundbl. 

que é n-.;1is :v:c•nirlh\Í\'cl rt.0 P.n1sll · 
1---""rr>lwr-se como uma grande notên
ria · ccon0mi('q nutõ1rnma e com cfl.
rricterist!nis próprias ou organizar->;<> 
como uma poderosa 1 . .midade ingrri
pecuárin e industrial i comp!C'mont::i r 
rla cconC>min r.o~ Est.8 do~ Unir1'i!' cl.n. 
Amf.rica do T"'o!·t r? 

À nrn;s::i iYJdrtP,'ação. rii.ssc O S~níV>r 

Gastão Vidigal: 
- Não v.e.io nenhutlla incon:p::itib1-

lidade entre o fato de pos uesenvol
vermo11 30 máximo como potéDcia eC')
nômica com caractPristicas próµl'ias 
e a cooperação a mais eficaz ce>m os 
nosse>s grandeti e bons vizinhos tios 
Estados Unidos do Norte. sempr.~ 

que êles neeessitarem ela n•Jss~ con
tribuição ou nas~" ajudo para a êxl! ~ 
da extraordinário. missão renovadora. 
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da civilização hum:an::i que hoje de
sempenham l1'J cerni.rio do continente 
e do mundo. Não há identicamente 
colisão de espécie algum'.1 entre a nos
sa narrça de colaborar sernµre com 
os Estac'los Unidos e a conservação e 
ampliação das seculares relat;ões eco
nômicas e comi;rciais, que mantemos, 
desde a abertura dos nossos iJOr~os ao 
comércio internacional, com países 
tmdicionalmen'.e nossos amit;os d3. 
Europa atlântica. como. per r;xempl:; 
a resplandecente campeã dai, liber
dades human1s que é a Ing-laterra, 
r. a F'rança, uma das ma trizt::s da nossa 
cultura. Todo o homem de r•;sponsa
bi!idade n~1 >'ida brasileira s2nte tam
bém a cimnniênch de nos int~

~rarmos cada vez mais no sbt.ema d:e 
cooperação h3 rmonicsa que eleve ex!:;
tri entre tôdas as pátrias do conti
nente americanc,. Não podr;rr.os es
quecer outro;;sim a valiosa :::ontribni
ção que tem dad0 à oura do r.:sso C!'!
g n ndecimento nacion::i l o fccnndo gê
nio da Italia moderna. Fulgurante 
intérprete dessa cancfpção ;)olitico
tconômica. que acabo de deiinear a 
tracos largoh, vem sendo o mtu emi
nen.:e colega da pasta das REiações 
Exteriores. o Sr. Mi:iist:·o Jo~o Nzves 
da Fontoura. 

Dirigimos por último ao Ministro 
da Fazenda ns seguintes int'.:'rrog'.l
ções: 

- Quais as sua., idéi~,.s s6b:-c o J):·J
blema da nc:,s:t .:1:·g::i.nizaç:io b'.lncaria, 
da facilitaçãCJ e disse;ninação dn cré
cii to nara tô:ias ª' a tividad.:s idôneas. 
úteis· e reprodutivas? Não parece a V. 
Ex.ª qae um dos maiores fa: ores cl0 
rL>lativo atrazo dv Brasil é u empt-r
rado funcionamento elo mecau;;;mo •Ü 
prestação do <:rédito? 

- Não :,ou das que pensam. 1·c:::
pondeu-nos. fi:1'.1.l;za :1do assim aô su:is 
importantes declarações, não .<e:u elos 
que pensam qne se encontre 1 inda em 
f':;ta:lo Ili" a:::entuacla insufidência e 
dt inconfess:.í.vcl atraso o mecanis
mo da prest:1ção do crédito em nossJ 
país. Muito temos progredido nest~ 

.sEtor. e é inegável que as wstitui
ções de credito têm hoje ao seu al
cri nce um aparêlho regulador plást!co 
e eficiente de que não dispunham Ili 
apenJs lustros aLrás. :ll:sse ::pnrêlho 
precisa de ser aperfeiçoado e c;omple
tado com a criação do Banco Cen
tral de tipo clás~ico, a que já me re
feri em meu discurso de posse na past::i. 
da Fazenda, c'.•m a de um Ban<'o Ru-

' 
rnl. que está s~mprc nas cogitaçõcs 
dp govêrno, de um Banco Hi'J0tec:íriJ, 
de um Ban-::,, Industrial, de Banco de 
Investimento~, cujos fundamentos se
rão a seu tem;:io estudados devidamen
te. Nosso a;''.1relh3mento de crédit0 
não é dos rnais atrasados ou inade
!mados, mas. porque serve a:lnda. de 
preferência, a deterniinados setores da 
a;ividade econômica, carece da ex~cn
são ou da superfície de um organis
mo bancário que possa ser •jul!5aclo 
completo ou íntegro. 

Ai chegará o Brasil. eu e~tou certo 
e o espero, mercê e.los esrorç0.s de 
:;overnc.ntes c1ue con:1eccm os ~em de
veres e sabem <]ue têm dP cumprí-lcs, 
sem hesitac;ão nem esmo1·ecimrnto. 
mas na hora oportuna. 

REQUERIMENTO 

Nosso mais veemente dest>jo é que 
a questão de divisas entre Mina.; Ge
rais e Espírito Santo se resolva dentro 
de um critério de alta brasilidade -
com ressalva das excelentes relaÇÕSéi, 
diremos -- da fraternal camaradagem 
que devem manter os dois Estados 
lado a lado, na comunhão dos :;ran
des. interêsses humanos e nacionais 
do Brasil. 

Tais ~entimentos i:ão excluem, to
davia, a divergência cordial com que 
mineiros e espirito-santenses devP.m 
encarar as pretensões de u::n e outro 
Estados, quando se trata da órbita 
restrita dos in terêsses q11e lhes são 
pec1·li:nes. A fronteira, num senti cio 
mais geogrltfico que próp::iamente po
Ji~ko. é alguma cousa essencial ao 
ritmo do progresso e ao desenvr.lvi
mento da paz social entre povo3 que, 
sendo i1m1\~s. lidam com interêsscs 
administra ti vos. que a própria Nação 
lhes confia. · 

Infelizmente, nessas questões, às ve
z:'s, as paixões interferem, tr::1m.f0r
mando-as, de simplesmente adminis
trativas, em complexamente sentilnen
tais e não é raro que, maJignanáo-as, 
interêsses pclíticos inconfessáveis pas
sem a encarú-las de um ângulo mor:i.l 
1ieri~osíssimo: o de um imaginário im
per.ialismo do Estado mais forte eco
nôinica e geogràficamentc, que, no 
caso. será o de, !\finas Gerclis. 

Nem sempre cs fortes estão sem ra
zão e na hip0tese êsse forte é uma 
velha província liberal, brasileira e 
humana desde as suas mais remotas 
raízes históricas, essas mesmas Minas 
Gerais que Oliveira Viana definira 
~omo a terra do lume e do pão, para 
significar-lhe a vocação profunda-
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mente sentimental, - tC:rra que a his
tória nos mostra, cm todos os momen
tos da vida nacional, discretamimte 
altiva e modestamente brava diante 
dos imperativos da unidade e da fra
ternidade brasileiras. Minas jamais 
.s-0ube cultivar sentimentos de ani
madversão frrnb aos filhos de ou
tras província~. e a todos sempre aco
lheu e abrigou no seu largu e generoso 
seio comu filhos do Brasil - portanto, 
como filhos seus. 

Se reclama terras que o Espírito 
Santo t11mbém reivindica, não será 
porque delas careça materialmente, ou 
pcrc;ue se queira locupletar ge:ográfica 
e t>eonômicamente à custa do vizinho 
lllí.a1or: dessa falsa p<lsição devem 
afastá-la os próprios e:spírito-santen
ses, porque nessa P.titude só a podem 
colocar os qi.w lhe não conhecem as 
reservas de amor ao Brasil e de res
peito a si mesma .. -

Porque desejemos bem esclarecer à 
Nação o ponto em que, nessa conten
da. nos situamos nós, brasileiros de 
Minas Gerais, pedimos a V. Ex.ª se 
digne mandar inserir nos anais da 
Casa e publicar no "Diário da As
sembléia", se possível com reprodução 
do esboço gráfico que o ilustra, o es
tude "'Limites entre Minas Gerais e 
Espírito Santo" (anexo único> - da 
lavra do cnger.heiro Benedito Quin
tino dos Santos, Diretor do Serviço 
Geográfico do Estado de Minas Gerais 
e Secretário do Conselho Naciomil de 
Engenharia, um dos mais ilustres re
presentantes da Engenharia Nacional 
e incansávl lidador dos interêsses mi
neiros nessa velha contenda - que, 
insistimos, não deve desbordar na pai
xão regionalista, mas derivar para o 
largo e sereno estuário de uma solu
ção nacional. 

Sala das Sessões, em 13 de Agôsto 
de 1946. - Wellington Brandão. -
Israel Pinheirú. Alfredo Sá. -
JJiilton Prates. Levindo Coelho. 
- Publique-se. 

PUELICAÇÃO AUTORIZADA A QUE. SE REFERE 
O REQUERIMENTO • 

Limites llfinas Gerais -
Espírito Santo Caprichosa 
insistência - Benedito Quinti
no dos Santos. 

Os políticos capixabas acham-se 
convencidos de que devem arcar com 
a pesada herança deixada pelos seus 
an~ecessores - empregar todos 0s 
meios para mutilar o território mi
neiro fazendo crescer a custa do 
solo montanhês, por qualquer pro-

cesso, o território litorâneo que re
ceberam das mãos do primeiro dona
tário da capitania, o malogrado Vas
co Fernandes Coutinho. 

Antes, suas vistas se voltaram pa
ra a zona ao sul do Rio Doce. A 
luta ai foi árdua. Curn a audácia 
pi;ópria dos invasores. fizeram insta
lar em região de velha jurisctiçao mi
neira a Comarca de Nlarechal Her
mes. O govêrno mineiro não teve 
outro remédio senão aquiescer pru
dentemente na jurisdição provisória 
e ilegítima criada pelos ardorosos vi
zinhos. Interpôs seus necessários pro
testos, salvaguardou· seus direi Los sa
grados e inequívocos. Hoje, porém 
após a sentença de 1914, ar.r..tela re
gião está tranquila e onde existiu a 
comarca de Marec,bal Hermes está a 
florescente cidade mineira de Mu
tum. 

Foi por iniciativa do próprio go
vêrno espíritossantense que o litígio 
ficou confiado a um respeitável Tri
bunal Arbitral. 

Leis preliminares e posteriores, do 
Espírito Santo e de Minas, aprovaram 
solenemente os convênios. Tudo fi
cou finalmente consagrado por· lei 
federal. O compromisso assumido pe
las duas partes continha uma cláu
sula que dispunha taxativamente "que 
ambas as partes teriam por irrecorrí
vel e irrevogável a decisão dos ár
bitros". 

Na ·parte ao norte do Rio Doce, 
~oje agitada pelos incansaveis e 
pertinazes contendores, e onde o 
govêrno espíritossantense criou a Co
marca de Bahia de São Francisco, a 
Sentença deu ganho de causa intei
ramente a Minas. Ficou averiguado, 
pelo fôro arbitral, que a linha divi
sória neste trecho, existente desde a 
era colonial. é a qt· · se define por 
uma diretriz orientada por dois pon
tos básicos - a testa elevada da Ser
ra do Sousa à margem do rio Doce 
e a cachoeira de Santa Clara no rio 
Mucuri. 

Na direção estabelecida por êstes 
dois pontos extremos a divisa deve 
seguir ptlas cumiadas da Serra do 
Sousa ou dos Aimorés e quando se 
interrompe ot: desaparece a Serra de
cidiram os arbitros - claramente -
que a divisa correrá. por linhas retas. 

Esta linha divisória est&. represen
tada em tôdas as cartas oficiais pu
blicadas no tempo da colônia, no go
vêrno imperial e na república. As 
únicas exceções que se apresentam 
em relação a esta ineauívoca do
cumentação cartográfica são algumas 
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cartas pràtic~ mente di:,;conl1ecidas 
feitas pelos capixabr's. EnLre <::stas 
uma carta clandestina, única à qual 
se referiu um dt>putado capixaba 
aparteando o ir!'espondívcl discurso 
tio nosso ilustre representante à As
sembléia Con.>tituint::, de1n:tado José 
Maria de Alkmiir.. 

Sôbre a importãncüt da doc:umen
tação cartogn'l!ica vc.:lt::tremo~; un ou

-· tra oportunidad~. pois, é um vasto 
campo de real importância para dis
CUfSão do ass;.mto. 

O que é oportuno neste momen
to é pôr-se à mostra resumidamen
te a sinuosa atitude dos nossos con
tendores para conseguir o fim alme
jado dB longa data ·- mutilar M!na.s 
Grrais (' dar uma nova configurar;ão 
à tE-rra capix,tba - como se vê na ex
tra,·agarite cart.t uqu~matica que 0s 
nossos contendorc:; !"iznam publicar 
na ·• R?:sistê1lcirt' e no "Correio da 
:Manll:l" e qu'.:! aqui reproduzimos 
melhorada, as!-:ina!Rncin as localida6es 

-interessadas n0 carn. 
Vê-se a nova cu~1figuração que 

teria o mapa do Espírito Santo se 
prevalecesse ::i nov::1 divisa do tal De
creto cancel::>.do. 

Éste Decrdc1, não podendo ser pu
bllcado no Diário Ojicial d;i. Repúbli
ca elo::. Estndu> Unidcs do Brasil, o 
govêrno espit·itos!>antense fêz publicar 
na "Resistência" e no "Correio da 
Manhfi", e, scr;und0 (·unsta. vai tam
bém ser inclniclo no.o; anais da Assem
bléia Constituinte. Por êsse De<:reto 
r..s div:::;as · sec;1Jarcs entre o Espírito 
Santo e Mina~; Ger,üs deixariam 5Ua 
conhecida ciiretriz e se inflet1r1am 
profucainenct: (•111 V rritório mineiro 
levando a j ti:·i scí i~:áo capichaba até à$ 
portas das nu,::as histôricas cidades 
de Teófilo Otoni e Hambacuri. 

O bojo, lóbnlo ou orelha que .se for
maria no território csplrito-santense 
aicançaria a~ cid:1 de.e; :nineiras de 
l\.fante1!::t e d:' Ataléia e p:i.ssaria para 
~ jurhdição. c.1pb:a~ mais de 60.000 
Junscl!c,on::taus d0 Mmas. 

.Acontece qu2 ês.>e povo não pensa 
em muclar c:o Estado de Minas, e serh 
uma gr! ta fo.i.1 . Informado disto o 
Presidt:nte da Rt nública resolveu. em 
boa í101·,1, retirar ·o Dccr'.:!to da circu
lação e assim não pôde o mesmo sair 
no Diário Ojidal. Por êste motivo o 
. govêrno espiritoss::inten~e resolveu in
. discretamente publicá-lo em outros 

jornais, a título de curiosidade. 
Bem esclarecidas deste modo as 

deploráveis conseqüências para a geo
gráfia pátria e o principio salutar 

dos arbitranll:ntu:.; que resulta.riam C:o 
ato tão insisttntemente pleiteado pe
los nossos vh:inhos, vamos mostrar 
um aspecto interc:;;sante da contro
vérsia. 

A divisa no trecho em aprêço corre 
pela serra do Sousa ou dos Aimorés, 
e por linhas retas nos trechos em que 
desapt.rece e s'..! interrompe esta i::o
nhecida serra. 

Ass;m decidiram os árbitros de 
1914. 

O que faz tntão e - último repre
sentante espiritossantense no trato da 
impol'tante questão junto a Minas, 
ao Ministro C:a Ju::;tiça e á Comissão 
Militnr'? 

Resolve pôr em dúvida a situação 
da serra e as sua~ interrupçéi€~ ou 
inwnsa.s rasgadurns - fartv.mente 
examinadas e mencionadas nos con
·:ênios e na sentença arbitral e cons
tatadas nas cartas gecgráficas. 

Descobre nova interprer.ação para 
estas interrupções. Como o convênio 
determina que. quando houvE>r inLer
rupções, a divi.sa corre por linhas re
tas, conclue o a tilado reµrcscntantíO 
capixaba - que as linhas retas de
vem existir "se houver" interrupção. 

Esta dúvida sôbre a Serra do Sou.D 
ou dos Aimorés consagrada na sen
tença c0mo divisa, faz lembrar aquela 
cl1ara.da: 

- O que é o que P, - tunrc !ruti-
nh.1 vormelha quR dá no tomat-'' 1·0 
e começa por T. O outro vai e re_· 
ponde: Três pares de sapatos ... 

Assim é a serra dos Aimorés dos 
capixabas: "Todo mundo sabe que :;:: 
denomina de serra do Sousa ou dch~ 

.'1.imorés uma col"dilheira intern:mpi
ca partindo àa margem do Rio Doe~ 
e seguindo aproximadamt>nte rumo 
no:-te. Tal .:orno figura nas cart:::s 
of:ciais conhecidas e. divulgadíssimas, 
i nr:l ct:;ive nas cartas escolares. 

Ao se reunirem os re-prcsrntuni,.s 
dos dois Estados interesrndos !)Crantt" 
o T!·ibunal Arbitral que nomear1m 
de comum acôrdo, nenhuma dúvida 
puseram sôbrc ser ou não ad12quada 
esta dt"nominação de serra oo Sousa 
ou dos Aimorés, tal como é conh!'
cida. 

Ficou entendioo que Minas deseja
va a divisa conforme está consagra
da nas cartas publicadas na era co
lonial, no império e na república com 
êste topônimo de Serra do Sousa ou 
dos Aimorês e linhas retas nos tre
chos em qne dcsnparece ou se inter
rompe a serrri.. Tais retas cortam os 
vales dos rios S. M~teus .:: Itaunas 
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e outros, e a linha divisória atingia o 
rio Mucurl na corredeira de Santa 
Clara, quan<lo se considerava o Mu
curi como divisa d0 ·Espírito Santo 
com a Bahia. 

O Espfrito Santo declarou que dese
java as divisas não pelas inhas re
tas nas descontinuidades d?.. sena 
ma.s, pleiteava que quaudo a serra 
se interrompesse, corresse, a divisa 
pelo divisores de tais e tais rios. ..i:st a 
pretensão espiritosantenise ficou ex
cluída expressamente na sentença. 

Tuào isto está escrito nos convênios 
e no laudo arbitral com enorme cla
reza. 

O que faz então alguns anos rlepois 
o nosso ilustre colega capixaoa? 

Responde como o outro da chácara: 
- Começa com T? Ah! Então não 

há dúvida: Três pares de sapatos ... 
Com o mesmo raciocinio nosso 1lus

tre colega do vizinho estado assim 
conclue: 

. - O que resolveram os árbitros? 
A divisa começa na testa elevada 
defronte do pôrto do Sousa, á mar
gem do rio Doce. Não segue por qual
quer linha de vertentes. Vai pelas 
cumínad::.s da serra que todos denomi
nam de Sousa ou dos Aimorés, sE:Tra 
esta que tem muitas ra.sgaduras. Não 
se discute se o designativo de serra 
é ou nã.o adequado. Se devemos cha
mar o sistema orográflco escolhido -
como divisa de morros, serranias, mon
tanha, cordilhe-ira, etc. Todos sabem 
que existem muitas rasgadura::; e 
quando esta serra ou coisa que o valha 
se interrompe ou desaparece, a divisa 
segue por linhas retas para alcançar 
o rio Mucuri, em Santa Clara, pont::i 
da divisa da Bahia secularmente es
tabelecido. 

A linha divisória assim descrita qu':! 
figura, como devemos r::petir, nas car
tas por demais conhecidas e que cer
tamente estavam presentes aos árbi
tros, não tendo no ocasião os patro
nos do Espírito Santo exibido outra<;, 
é assim interpretada pela imaginação 
fértil do colega espiri tossan tens e. 

- A divisa começa na testa ele
vada defronte do pôrto do sousa, à 
margem do rio Doce? Então, traduz 
o ardiloso confrade, vai pelas verten
t~. s_empre continuas, sem interrup
çoes, mflete-se para o este. passa jun
tinho de Itamba.curi e de Teófilo 
Otoni e jamais atingirá o rio Mucuri. 

Como se vê, tudo ao contrário da 
respeitável decisão arbitral proferida 
por árbitros de enorme estatura in
teleetual e moral oomeados pelas duas 
altas partes contratantes com o com-

prumisso de absoluto rêspeito its suas 
decisões. 

Assim não é possível! 
O então Interventor do nobre Es~ 

tado do Espírito Sant-0, major João 
Punaro Bley, desejando com seu di~ 
namismo recuperar os efeitos da dii~ 

plicência do p1imeiro donatário da 
Capitania, cujas conquistas não fo
ram além do litoral, pelo receio dos 
in:dios, enquanto os bandeirantes des
bravavam as matas, como pioneiros 
imortais que criaram a grandeza de 
Minas, para a glória do Brasil - re
solV'eu aplica.::- seu dinamismo par'.'\. 
fazer crescer, tardiamente, a terra ca
pixaba à custa de· nosso torrão bem 
amado. 

Achava-se reunida a Comissão Mis
ta para dr;marcar a divisa declara<la 
na sentença arb!tral de 1914. Os re
presentant.:s dos dois Estados esfor
çavam-se por liquidar a prebenda 
com espírito.. altamente patriótico e 
grande devotamento. Examinava-se 
a possibilirlade de uma solução con
clliatória. O govêrno mineiro dava 
todo o apoio à Comissão Mista e pre
valecia. o velho espírito mineiro de 
tr:msigência e generosidade e sàmfénte 
neste espírito encontram-si~ fórmulas 
C?~ base na eqüidade e no senso j)O
llt1co que afastam as d.is3enções pro
vocadas pelo exagero das pretens~s 

ou reivindicações proibidas pela Cons
tituição. 

Estavam neste céu aberto os enten
dimentos da Comissão Mista quando 
o dinamico interventor resolv..:, ctesa.s
tmdamr:ntP., ba!xar um decreto crian
do dcstacar,1Gntos da polícia capix2 ba 
em território fr1ncamente mineiro, 
na vasta zona que injustamente con
t•cst-1.va. apesar da àecisão dos árbi
tros. 
Pode-~e avaliar fàcilmente a dura. 

imprpssão que éste ato a·gressivo cau
scu aos mineiros e as lamentáveis 
conseqüências q11e até hoje sofre a 
pcpulação fronteiriça por êst:: ato de 
fôrça. Claro está que em nosso pais 
não poderão prevalecer êstes méto
clos para alteração das jurisdições ba
seadas em principias jurídicos. 

Anteriormente. o mesmo interven
tor havia baixado outro decreto 
criando um distrito, sem traçar· a.s 
àivlsi.!.s, na barra do ribeirão São 
F'rancisco a oeste da verdadeira linha 
divisória. 

Prosseguindo com a mesma orien
tação decretou a divisão territorial de 
seu Estado alargando enormemente 



os limites dos vastíssimos mumc1pws 
de São Mateus e Conceição da Barra, 
de populaçào escassíssima, levando os 
limites dêstcs municípios até às por
tas de Itambaeuri e Teófilo Otoni. 

A todos êstes atos que constituíam 
desrespeito às divisas legalmente es
t'}belecidas, o govêrno mineiro sem
pre vigilante inteTpunha competmtes 
prote0tos, na salvaguarda dos sup8l'io
res interêsses do povo minerio. fazen
do sentir :to dinâmico interventor que 
não seria possível, por êste processo, 
alterar unn situ!1ção definitivamente 
encerrada. 

Finahnent2, qu::u1do os dois .repre
S·entantes estaduais estavam na fase 
(lJt. entendimsn tos ::unigá v eis, trocando 
propostas ele linhas conciliatórias a 
se1·crr1 subn1etidas aos dois govêrnos, 
obteve o Interventor Bley a designa
çáo da Comissfw Militar para tratar 
do case> de limites. 

A ilustre Comissão foi oferecido pela 
delegação mineira, uma memorial no 
qual fi·cou bem claro que o Estado 
de Minas ag·uardava a demarcacão da 
linha divisória declarada na sentenca 
arbitral de 19>14. " 

Ficou igualmente ciente a Comissão 
de qu·e o govêrno ele Minas considera
va a nova e tardia interpretação sôbre 
a linha divisória pela conhecida serra 
do Sou~a ou elos Aimorés, como um 
sofisma. Sôbre êste ponto é interes
sante repetir-se aqui o que constou, a 
êste respeito. do memorial mineiro: 

"Não é, porém, sómente na análise 
dos fatos e na intec·pretação elas leis 
que o sofisma as.senta os seus enge
nhos e lavra o seu campo ele opera
çõ-es. 

A própria natureza, com as manifes
ta·ções irremovíveis de seus acidentes 
e a evidência eterna de seus sinais, 
está sujeita a êle. 

Assim acontece com a serra do 
Sousa ou dos Aimorés. Compreendeu 
o Espírito Santo, pela clarividência de 
seu ilustre representante, que não po
dia contestar corressem por ela os seus 
limites com o Estado de Minas. E 
procurou, então, remover a serra e 
desfigurá-la. E' herculea a tarefa, 
mas a paixão ousa tudo ... " 

A digna Comissão, porém, não quís 
tomar em aprêço essa franca adver
iência, ·que se tornou necessária, em 
resposta à atitude inusitada do me
morial capixaba apresentado ao Mi
nistério da Justiça em completo con
traste com a atitude mineira de abso
luto re.Speito ao compromisso de arbi
tragem ant~rior, sem embargo das de-
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n1onstrações de transigência e {ül'rluP: 
que sempre manteve o govêrno 1le 1\lti
nas em relação ao nobl'e E.st:Hlo 'ii-· 
zinho. 

Os clígnos técnicos da Comi;,.~;:'i,o .Mi-. 
litar, cert:Jm-ente nos melhore~ :vrv
pósitos, proferem novo burlo f'..rbitrd. 
Asont·e.ce, porénL que: fuzendo UH!·lü~. 

rasa dr-... sentença de 1914, ?tcnfh~_ru 

quase integralmente üs rehri:rv_.~;(~a(:ô-c~~ 

éspiri tossant-enses. · 
Quanto no conceito de juri.~rli-çf,,r:, 

que no dispositivo comtit.uciDnd.! figu
ra, com 1J.oa técnicR jurídica. ~J:itt:r ... ~:-n-· 
cio.do c~o conceito de posse, a Ccü1Ü!:-i:\{) 
técnica definiu e int<:rpretou r'rc müdo 
diverso corn o qual não fie -;T~-.rn r!e 
acôrdc e1ni::1ente.:. j1:n·jstf~S Gi.~2 f.ornrn 

-- ouvidos pel.o nosso govêrno .-
Conl relação à En!1n- l~tv.:.stn:irr t:·;-1.

clicionsl pela serra do SonQ.a:- ,.-_:n dcs 
Ailnorés e Unhas retas, c.onii:rxada c 
decidida na sentença, a Corn-1~_~.::-8 o co:n~ 
fessando a t.radíção cartogTf.:fJc:; con~.:-1.

dera, contudo. não ser .adcrp_l~t,r~z •. a dt:
noininação de SCIT~t para o s~stf.3~(.:.8: ore
gráfico to1nado cnmo chvü;a. Cc-;.J.'3ta·:/~L 

que na posiçã-o geográficr.. incCUcs.rta há 
notáveis 1nontanhas, 1nas extrn~:a:J IC
tas de 40 e até 60 quilômeL·os. 

Isto é verda:dc, n1as acontece qnr,. [: 
sentença não limitou a ext.rn<'lo rlw; 
retas ela linha divisória e também t':'
queceu a comissão que· ~1a nova cllv:L 
sa que sugeriu existe u1nrt extr-nnã-o cic 
cêrca de 100 quilômetros, no· lTllllO 
oeste acompanhando cl::tp<~d6cs. tam-

. bém sem serra, nas vertente.s Entrn o 
rio Mucuri e os rios ItaunRs e r-liío 
!viateus, vertente.'; estas e:diúil~,s ex
pressamente pelos árbitros rorqJJ•' 
realm211te, jan1ais se-rViran1. de !in_h;;. 
clivisóri:1. entre os Est2.ctos cte Mina:·. 
e Es.pírito Santo·. 

A Comissão não julga :t.f1,eirc:açla :::. 
denominação de serra· par8 afj'Jela li
nha ele pontões e cachoeiras ql:r sepa-· 
ra os dois Estados. 

Claro está, porém, que isto nií.o alte-· 
ra os ·direitos e a jurisrliçiio mineir:;. 
reconhecidos pelos ál'bitroo. Ê-5te é um 
tema geográfico á parte. Poderá ser 
objeto de uma dil'cussão entJe o.s geó
grafos. Alguns poderão estar ele acOr
do com êste ponto de vi.sta, m;;s a di
visa interestadual não se deve altef~r. 
Esta divisa. está consagrada peJa cax
tografia brasileira, pela. d{'cisão arbi
tral e pela ConstituiçãQ da Reprtli!i
ca. 

E' inalterável, absoJutaitllellte lmi.l-. 
terável. 

Trata-se portanto de um aspt'lcto ju
rídico o qual deveria como f{'Z o Go
vêrno su!Jmete1· a seu~ consult-m·e~. 
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Ouvida a opinião d<: <iucm podia 
falar com segurança o G:.ivêrno Minei
ro apresentou ao Mini:itér10 da Justiça 
e ao Presidente da Rtipúbl.!-::a SL!a for
mal impugnação ao novo laudo. 

Sóbre êste ponto as:iHn ~'; manifest,a 
o Governador do E5tlado na impugna
ção a.p:·escn taida: 

"0 laudo, á falta de ju:·isàição pro
vada, adjudicou o território ao Espí
rt·to Santo, "Porque lhe a.;siste o di
reito a êsse território." 

Assim entendeu a di~a Comissão; 
porque, contrariando corU:e:;:-:;adamente 
a tradição cartográfica 0 o conceito 
gera!, tomou por serra dr;'; Aimorés. 
nw a serra interrompL<:Lt. n;;t direção 
aproxL'llada N. S., m:i.s o divisor de 
águas que se des-:involve n::; rumo N. O. 

P.ara não lns.lstir nésse ponto, con
ceda-se que assim seja. 

Mas ai tocamos o aspecto dominial 
baseado em títulos e envolvendo rei~ 
vindicações territoriais, do debate do 
dor.iínio. E precisamente isso fci que 
a Constituição de 1() rle novembro 
vedou expressamente na art. 184: 

"Os Estados continuarã.o na 
posse elos territórios em aue atual
mente exercem a sua ]urisdiçfü', 
vedei.das entre eles quaisquer rei
vindicações territoriais". 

Logo, o critério para se dirimir as 
dúvidas sôbre limites interestaduais 
não pode ser o dos títulos. o das as
pirações 011 da História, sinão npe
nas da jurisdiç5.o atu~l, concrela e 
objetivamente verificada. O critério 
das interpretações geográficas ou ilis
tóric:as nt>m node tr<tzer subsidio ao 
estudo de táis hipótese.':, porque a 
Constituição foi expressa e clara em 
afastá-lo. 

Precis«mente purriue pa.rtiu dí:' con
ceito rP<trito e in.iurídico de juris
dição, ''lir;ac1a à l.déia c!e pa!lse" o· 
laooo chrrrou a essa conclusão insus
tentável: a vnsta rec:o;Hio <ia Vanzem 
Grande e do Brni:o Norte <lo Sfto M:t
tem; é "terr~ dr ninrmém", ·:or?. de 
qu::ilnuer ação .iurisdicio1nl GO poder 
púhlicc. 

Tal n?.o nconteceria sr. o laudo to
masse como nonto dP. nartldn o con
ce!t:o exato de iurlsdic:lo. ;p1e é "im
peri11m", manifcst.açf<O ctt> soberania. 
direito de governar, atrih11t.o do po
der. cuja natl1rPza essencinlmrntc ro
lftic!a e potencial não lhe permite con
fusão com a posse. 

A f'Sse crltér!o. 011e é o w·rdac1ciro. 
Jacfünente se rt>conheceria.m a !in·or 
ão Estacio de Minas atos jurisdicio
nais bastantes e satisfatórios". 

O Ouverilo Federal recontu;ccndo a 
justeza rlas razões de Minas não }10-
füo!ogou u nova divisa que toi <tpl t'
:;entaw1 há mais de 5 ano::;. 

,_,onlormc (!(,chrou em recente en
trevista conceàida ao brilhante órgüu 
da noss::i imprensa, o "Estado de Mi
nas", o ilustre representante à A.5sem
blóia Constituinte, Dr. Milton Cam
pos, considera êste novo Iuudo no qual 
o Estado elo Espírito Santo. agora Sf' 
baseia -- um laudo inorx·r:i.nte. 

('..)mo se i;abc, <vcampu11li.1 pela im
pr,011r;a clco:r'ncadeada pelo interventor 
e~ní:·itoss:u2tcnse, Sr. Jon:1:. àos Santos 
Nêvcs, rif' nrnrlo realmenlc: inábil e 
impatri6tico, co:1tra o povo e o govêr
no mineiros. para conseguir a homo
lúgação da nova divisa, ::ilc.ançou um 
êxito f'fêmc.ro com a n ssínat11ra rle 
um dr·cr(:to cancr1ado e rto qual jÃ. fi
zemos rrfcrénci:•. Ao ter. à última 
hora, ronhPcimf'nto do nto qu.e iria 
alterar :>. iuri~clição mineira sôbrP. 
uma r-xtens?, área de cerca ele 10. 000 
f!'.1ilô111'.,trr:s quaclrnrlos. com ponula
ci\o supPrior a liO. 000 lla bitantcs que 
não desejam sun transferência para o 
Estado \'ÍZinho, onde hoje sr acham a.~ 
cinilc!?s mineiras de ;•,,faritPna e Ata
bin e tudo com veementes e repeti
dos nrotestns do ~m·crno de Minas. 
nosso 1!,0V&>!'l'J~Õor obtt:ve do presiden
te r!n Rvoúhlicil n orclt>m rh· sustar 
a nublicnc;}ri do ato que. cm consc
qiiA-,r,i:t, firo11 nn11lnclu. 

P.~rnrn. nm ilustre senador cspirito
snnten~;:, rle~ria que a nova Constitui- • 
çõ o hor>10 l0r.n"' ec,te novo tr:wacln df' 
limite< r·n t rC' as duas nnidado:s da fe
dcnic;ão. 

.Somo .c.C' n:. continn'l :-> rrinrir,ho."" 
ins':,tênri:t r1os cn.oixabas f'm alterar, 
sem rnz[w pla11sivel, um::i. situação que 
tem raize:- na er.1 coloni<'l. 

E:> tá cln ro que não será nossivel a 
st,ti:;f~cão rl';stc capricho. Os repre
sr.ntant0s no novo brasileiro á Assen1-
blP.ia não clariio. certamente. seu apot.J 
par.: n1l;Waçáo da terra mineira. Um 
voto é certo riue a bancada capixaba 
obtrr:\ -- o ele ce1·to drputrido nortis
t.:i que nada <'nt<Jnde dos limites entre 
Minas e Espfrito Santo e parece que 
não fo.·'~ peri'r'ila id~ia ílo que seja 
tim::i. C:i rt::i Constitucional. 

Parece, coutudo. que oc; ilustras re
presenl antes espiritossantc:nses reco
nhec:em agor;o Que não poderão al
terar o traçado secular d:< linha di
visória em aprêço por influência dos 
destacamentos policiais de seu Estaco, 
nem pel.:t campanha jornalistica. ini
ciada pelo interventor Santos Neves 



que desejava por esta forma, conquis
tar um busto de I:Jronze ou H s1.m 
ccmdidatura á governança do nob;·e 
Fl6tado vizinho. 

Reconhecem, afinal, que o o.s:;unto 
•ó poderá ser resolvido juridic<•mente 
e apelam para os jurisconsultos. 

Jtí, é um gr.1nde progresso. 
Dechtrou o Senador Atilio Vivaqua 

r,ue po3sui 11areceres dos senhores 
Levi Ca11.:" i t·o, I:c1~ w r elo EpindolJ., 
Pontes de Miranda. Carlos Maxií11i
;ircno, Carvalho Santos e Desembarga
dor Carlos Xavier Pais Barreto, con
cluindo quc o Serviço Geográfico do 
Exército constitui o orgão de única e 
lcg;tirna instância com competência 
originária e exclusiva para fixar os 
:;nllt::s inter-estaduais sujeitos a dú
-,·irJas ou litígios. 

Muito bem. A Comissão Militar vai 
ter um vasto programa de trabalhos 
para liquidar as velhas questões de 
limites existentes no Brasil entre o 
R.io Grande e Santa Catarina, Mato 
Grosso c Goiás, Bahia e Sergipe e 
tantas outr:1s, todas sujeitas a dúvi
das ou 1it!gios. 

A questão de Minas Gerais e Es
pírito Santo, porém, ficou encenada 
~.pós o~ memoráveis convênios pat;·io
ticamente celebrados pelos dois Esta
Elos que se comprometeram a aceitar 
como irrecorrível e irrevogável a de
cisão dos árbitros e,scolhiclos. 

Minas considera encenado o litígio 
e mais uma vez apela para que o go
Yêrno do Ql!el'ido povo vizinho cumpra 
o compr0misso solenemente assumido. 
Se h a p8 triótico que os ilustres polí
ticos do vizinho Estado lembrassem ao 
~eu gov&rno o cummimento da sen
t~nça e não insistissem na defesa do 
novo l:::udo que Minas imJmg-nou 
apoiado na Constituição e no parecer 
rle jmisconsultos eminentes que não 
Bonsid-eram, como querem os nossos 
vizinho.", o novo laudo como uma 
~entenç.J_ inapelável e irrecorrív-el. 

Minas, seu povo e seu govêrno têm 
um grande aprêço pelos seus vizinhos. 
Se alguns de seus homens públicos 
não estão satisf-eitos com a linha divi
sória l-egal porque não retomam el1-
tendimentos amistosos e evitam po
lêmicas, invasões, perturbações inú
teis ? 

o comandante Thiers Fleming, nos
s:l maior autoridade no assunto, já 
mostrou em memoráveis trabalhos aue 
i.lEpontaneamente fêz pela impren~sa, 
Yisando, cGmo bra.>ileiro. ver ew.~err:l

fla uma cmJt.roverl'ia infindúvel, (]Ue 
tudo ~e l)oclc resolver por acônlo. 
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Existem ainda alguns tratos de bc ,1s 
taTas e matas pouco habitadas cr··e 
poderão ser objeto de permutas. p,,:,·a 
<!Ue pretender alterar tão profunéi;'l
'nente uma jurisiliçr.o nas exten~'as 
r;zeas que 0s mineiros colonizant>.n, 
c'esbravaram e administram, visar·•:.lo 
não sómente engrandecer Mina.s mas 
2 Pátria. 

Continuando desta maneira os J>-D
Iiticos capix::.bas fOl'çam o g·•wérno 
mineiro, como bem disse o conunclé·Jl
tc Fle1ning en1 sua int<~re.ssante n-c,ta 
})a!'a o "Jornal do Comércio". dr .30 
d·: maio passa{] o: "Estou desconfi::v:o 
que Minas quer agora o cumprimi·D
to do laudo arbitral de 1914". 

Breve voltaremos para historiai' ;J
gumas particuia6dades desta tormcc'l
tosa controvüsia que vem alarm~,:l

clo a pacata e la bmiosa população üos 
municípios mineiros -de Mantel1R., A~-a
lei e Carlos Chagas, controvérsia c;:.a 
sem fundamento e que por todos os 
motivos deverá ser encerrada definiti
'l;amente. 

O SR. PRESIDENTE - E'lá fi;_.;:la 
a. leitura d.o expediente. 

O SR. SANWEL DUARTE _:_ '-'r. 
Pre.::.idente) peço 2~ palavrH., peJ8.. ~>r

dem. 
O SR. PRESIDENTE - 'l,e,;-r a 

pa.lavr?" o nobre Riepresenta.nte. 

O SR. SAMUEL DUARTE CPda 
ordem) - S:r. Presidente, a impl'f;JJ.sa. 
divulgou a n é•tici·a de Uln assa.ssin;:,to 
ocorrido na üd-ade de Patos, da Pa
raíba, e com.:> em cert-os círcu].:,s se 
tenha atlibu.ido o ::tcontecimE:nté' a 
influências pa~-tidárias, des-ejo ila!l' 
conhecimeJ1to à Assembléia. de um '.s
clarecimento (,lU e a respeito. me ~oi 

tr-ansmitido pelo Sr. Intervent.c1· ::"e
dera! naquele Est·ado. 

O telegrams. a qu.e me re,port-o ~ o 
segtúnte: 

"Tende· ·.:onhedm-ento p~Jc- IA>
ticiário i·O·IJHÜS que Deputa.do Er
nani Sáti,·o na tri-buna As.s,émhl·Ha 
fêz refe;·énGias a:ssa.ssina.to StD.
frônio Az.<:-vedo na cidade de P1.
tos como resultante politic't :e
t.r.ansmit.o prezado amigo in:t C•'i.'
ma.ção qu.& a re.speito me fm·_r,e~· 

ceu Pref<-ito aquela cidade ''I'.m 
resposta ;.~legl'ama vossênda 1m.
tem datad·o, informo que a.:;,<;;a;d
n9.1to Sinfrônio Azevedo Oi:OITe:U 
cêrca de::.u:d,o hC·l'f1S e trinta )I: i :-.~-u.

~o.s dia. dc,JF. ·CCJ.r·r{~nte 1nês z~:.,r1.?t . .-:f'e-· 
:ret:::ício ~-~·i.a cidrl>Cle (ll1c12 1 '">:~:ia 



- 111 -

·dcin1a. Autorida.de.s P<>liciais ime
dfa11ia.mente depe>is perpetrado de
lito se transportaram local crime 
11rocedendo rig01·%as investigações 
qtuüs ainda continuam com máxi
mG interêsse sentido s.er desco
her.to misterioso re-sporu.ável bâlr
lJo.1ra morte. 

Devo e.scla.recer todavia vossên-
1.;i-a que Sinfa"ônio A:z,evedo tinha 
vários inimigos mot!voo pa.rticula
~,.es conforme de.~>i>1men1:os ma10-
1·i.a pes.soas ouvidas Sr. Capitão 
OeLegado loc:a.l inclusive dois fi-
1.r.os vítima e .;;eu irmão que con
firmaram exislência velhas intri
;;;a... Sinf.rónio. Referidas inve.s
tiga.ções ape.,.a.r :;igilo vêm sen<lo 
<:Lantidas, já trow.eram luz de
t~loráveis fatos vida addentacia 
Sinfrônio Azevedo que. confor
me declarou ~u genro .polícia, era 
·tna.u pai familia tendo s~ desqu1-
Nu!.o legítima espôsa e passa<lo 
\'l•,rer irr.egul-arment..e outra mulher 
u.i. qual teve filhl)S. 

1\ía!s tarde entretanto .separou
,,e dest.a vhrendo ·até assassinato 
.;·.!1.1asiz .. do mulher de cor. 

Em Campina Grande e outras 
trJ'l'ahda.des Smfrónio tinha !n1-
i..'ligos 1conL~ntJo que naquela 
cidade foi êle vítima de duas 
~-.t1e.s.sões. Embora não tenha 
;,ido plenamente t>lucidaào crlme 
d:1 aprêço, pO&SO informa.r vos
.:.ência que nenhum móvel natu
~·eza polüica deu lugar aludi<io 
.a .. s.-;ass-ín'ato. N&se sentido Dou
C..ot· Promotor Público ouviu hoje 
~·essoalm~:-.te lidera> u-Oenistas lo-
0ais Doutor-ê-5 Nap()leão Nóbrega 
e Fernande.s Medeiros bem ass·lm 
Sr, José Belisário Dantas quats 
i;:;la.ra e hone.stamente der,lararam 
6-=sconhe-cer minimG indicio se 
possa at1ibuir até agora. origem 
llOlltico - partidária assassinato 
Sinfrônio Azevedo, adiantando 
que caso conhecessem algo rel11.
d·onMio tal fato imediata.mente 
te1'iiam feito comunicação autort
aooes competentes respeitosas 
saiudações". Abraços. Odon 
Bezerra." 

Fie.a, assim, elucida.do, Sr. Pre.s!
deute, pelo depoimento dos líderes 
udienistas d1l. c idia..de de Pa too. r: ue 
o oaso não teve qualquer origem de 
nc.t.~a partidária. (Muito bem; 
mu.f.to bem. > 

O SR. ERNANI SATIRO - Se
nhor Presidente, peço a palavra, pela 
ordem. 

O SR. PRESIDENTE - Devo ad
verLir ao nobre Deputado que h:\ ora
dores inscriLOs na hora do c:x:pediente. 

O SR. ERNANI SATIRO - Peço 
a palavra para um esclarecimento a 
re:;pcito da alegação do Deputado Sa
muel Duarte. Se V. Ex." puder m<! 
conceder a palc.vra agora, muito agra
decerei: se não, aguardarei oportu
nidade. 

O SR. PRESIDENTE - E;;t,i ins
crito para fo.l::i.r o Sr. Dario Car
doso. 

o SR. DARIO CARDOSO - se
nhor Presidente, n5.o tenho dúvida 
cm cC>der alguns minutos m nobre co
lega Sr. Ernani Sátiro. 

O SR. PRESIDENTE - Neste caso. 
tem a pálavra, pela ordem. o Sr. Er
nani Sátiro. 

O SR. ERNANI SATIRO (Pela or-
dem> ( • > - Sr. Presidente, o caso 
a respeito do qual acri.ba de falar o 
nobre Deputado Sr. Samuel Duarte 
ainda e~tá c11 \'olto tºm rnistérlo, mas 
mistério que começa a ser desvendado 
pelas circunstâncias qu':! ce:rcRram o 
fato. 

Encontrava-se na cidade de Pato~. 
acomprn.hado de sua comitiva, o In
terventor Odon Bezerra, em excursác 
política µelo sertão paraíbano, onde. 
segundo comun!cações que recebi, em
pregnva linguagem violenta contra seus 
a.d \'(~rsirios . 

O Sr. Sinfrôuio Azevedo, sentindo
se ameaçado por essas expres.sões e 
atitudes, dirigiu ao Deputado O~ávio 
Mangabeira um telegrama, em que, 
a!éJ? de demmciar o fato, pedia pro
v1de11cias e garantias. 

Na mesma noite, Sr. Presicente, era 
assassinado, ainda com a presença do 
Sr. IntervcnLor na cidade de Patos, 
o Sr. Sinfrônio Azevedo, a golpes 
de facão e de sabre sem que até hoje 
se conheça o verdadeiro autor do 
crime. 

Devo esclarecer que ne-:n eu nem 
membro algum da oancada udenista 
da Paraíba fe_z, neste recinto, ontera. 
qualqurr alusao ao fato. O as.<;unto 
foi ventilado na reunião plenária da 
U. D. N. , onde todos os elementos 
das diversas bancadas aproveitaram o 
ensejo para levar ao conhecimento d0 

. (") Não foi revisto pelo orador. 



Partido o que de anormal vinha 
ocorrendo em seus Estados. O que 
desejo afirmar, entretanto, é que esse 
pi·omotor, em cuja informação se lou
vou o Sr. Interventor Federal para 
declarar qu(! os elc::mentos uclenistas 
de Patos negam ao crime qualquer 
caráter polilico, é promowr político 
extremado, cuj:1s palavras nüo me
recem fé . rara os, fins pretendidos. 
Aguardo-me, f:Cm querer adhntrü· o 
julgamento clei"initivo f;óbre o ca:w, 
para prestar, oportunamciite, outro:; 
esclarecimentos, embora tucto ii1diquc 
que o crime teve origem cm luta 
eminentemente po!ític·o-partidária. 

Terminando, .igradeço a atenção <10 
V. Ex.ª Sr. Presidente e do nobre 
Senador Sr. Dhrio Cardoso, que me 
cedeu a palavra. (Mi;ito uem; muit-J 
bem.) 

!Durante o discurso do Sr. Er
ni.mi Sátiro, assume a presidência, 
o Sr. Rui Almeida, 4.0 Secretárioi. 

O SR. PLiNlO LEMOS - Senhor 
Presidente. pei,:o a palav1 a, pela ordem. 

O SR. ~""1ESIDENTE -- Tem a pa
larra ') nobre Representante. 

O SF. PLINIO LEMOS (pela ordem) 
- Sr t>resident.e, tenho cm mãos um 
ofieio assinado pelo Ministro das Re
lações Exteriores, Sr. 1.;eves da Fon
torn·a, capcan::io informações presta
das pelo Sr. Rubens de Melo, na qua
lidade de pre~ide1:te da Comissão Na
cionr.l do Trigo, cm cumprimento a 
pedido que formulei nesta Assembléia. 

Pretendo fazer análise m:üs ou mc
no!: con>pleta não sómente das infor
mações que me foram prestad:ts. como. 
e .eobretudo, da atuação da Comissão 
National do Trigo, prejudicial ao in
terésse público. Essi:.s informações, 
não completas. procuram ocultar a~ 

VPrdadeiras razões que têm conduzido 
e orientado o desenvo!vimento elos 
trabalhos lla Comissão, que, ao ser 
instituída, viwu, sobretudo, a defesa 
do consumidor brasileiro. 
Reitera~s vêzes, Sr. Presidente, 

desta tribuna e pela imprensa, o já de
cantado caso do trigo tem proporcio
n&.ào oportunidades a que esclareci
mentos de tôda ordem venham con
tribuir par:;. que a Nação tome conht:
cimento, não sómente dos motivos que 
determinam a escassez do cereal em 
nosso país, como daqueles que prejudi
cam tão diretamente os i· .teresses do 
povo e estão ligados ao pre:;o pelo qual 
o trigo chega ao nosso país e é entre
gue aos consumidores nacionais. 
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Na minha pretensão de fazer um es
tudo minucioso a respeito da orienta
ção ela Cmnissúo Nacional do Trigo, 
escrevi 1;n1 discurso que a exigüidade 
do tt;L.:;u ni'.u me permite ler. Envia
lo-ei ~i. V. Ex''., Sr. PresíàenLe, pnra 
que u faça p1;i..ol1car no Diário ela As
:;cm:-;!éia. Que sirvam ésses argumen
to:; :':. 111terp1t·tação Je~(ítima do modo 
como :;e cundu~ aquela Comissão. para 
que S. Exª., o Sr. Presidente da 
Rcpúul:ca, chamando direiawente a 
:-.i .i. , -.Jluçào do casl'. a disf;oi·1t·1 por
qi.:t ;,ó tem sido prejudicial aos intP.
rês2c·1. rlo povo e da naç'.io brasilei~ J.. 
(Jilu;ro bem.> 

O SR. PRESIDENTE - O Sr. PlínL.l 
Lemos envia à Mesa o seguinte dis
curso 1Jara ser dado como lid:1: 

Sr. Presidente: - Para ,;uprir 1 
premente necessictade de tri•p. volta
mos n s vistas para no3sos vizinhos 0• 

fim de abasLecer nosso;; Estadcs nos 
celeiros da República Argentina. Mas 
êsses celeiros ficam longe de seus 
portos de embarque e o País irmã-) 
pediu-nos, a seu turno, colaboração, 
para pocler prestar-nos ajuda efetiva. 

Nossa.; necessidades nos !'.zeram, 
evidi;:ntemente, imnrudentes. Preme. 
temo;, sem maio:- ·exame, o que não 
estavarnos em condições de atender, 
diz-nos o Sr. Firmo Dutra, P!·esídent" 
do Banco da Borra:ha, segundo de
clarnções feitas ontem pelo bril.hante 
pa1 lamentar, o Sr. Deputado Café 
Pilhe. 

E' que, Sr. Presidente, tínhamos a 
borracha que nos reclamava R argen
tina, mas não podíamos, como não po
demos, dispor livremente, já que, por 
acôrdo anterior, todos cs nossos exee. 
dentes se achavam vendidos aos Es
tados Unid{)S da América do Norte. 

Possivelmente nas tentou a relativa 
modéstia do nosso compromisso e a 
premente necessidade da Argentinf.. 
que, per sua vez, nos formulava an
gustioso a pêlo: 10. 000 pneus e 578 to
neladas de borracha crua, que acre
dita vamos poder liberar, em conside
ração, ao menos, ao decantado prineí
pio de solidariedade americana e po
lítica de boa vizinhança. 

Enquant-0 esperávamos os primei
ros embarques de trigo, surgiu o De
cret-0-lei n.0 9 .122 de 3- de .Abril, crian
do a comissão Nacional do Trigo, com 
a missão de assegurar a regularidade 
dos fornecimentos e abastecimento 
normal da população. 
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De tal modo, pelo art. 3. 0 foram 
recomendados especificamente: "o es
tudo e fixação Q_::s !101'1118.3 gc;rais cl2 
a~ão fisc?Jizadon drt importação, 
<ranspol'te, di.stribuiç3.8 c lJrcçüs de 
~.-enda c.lJ trigo ilnpcrtndo·''. E o pa
l'ágrafo prüneiro rrcrcscc: "2. elabo
l'açã.o de un1 ante-projeto de norn1f!_::; 
~- seren1 tlclotac:a:3, reht"l.ivc:.s à ilnnor
bção e distribniçií,ü do trig;o .. :; o 
preparo das inst:_·nções a seren1 apro-
vadas pelos lvlinisté:l·)os corn~Jetentes, 

tem como as que devessem ser dada.s 
aos representantes do Brasil no Ex
terior em tudo que diz respeito aos 
assuntos a ela afetos". 

Integravam obrig:atória.meni·c a Co
missão, sob a )}residência elo Ministro 
elo Exterior, e, na ~ua auE:ência, do 
Secretário Geral ou elo Chefe do De
partamento Diplomá~ico e Consular; 
o Chefe ele Divicào Econômica; um 
n·presentante de cada um dos l\!l:inis-
1 érios da Fazenda, do Trabalho e da 
Agricultura; representante do Sindi
cato da Indústria do Trigo e um fun
cionário das Relações Exteriores, como 
Secretário da Comissão. 

Desincumbindo-se da missão qtw 
lhe fôra conferida, trilhando cami
nhos fáceis, a Comissão fêz uso de 
faculdades que de nenhum modo lhe 
haviam ~ido conferidas, deleg·ando aos 
moinhos locais a função de compra
dores diretos, convertendo de tal mo
do uma operação oficial, de Govêrno 
a Govêrno, en:i negócio particular en
tre moinhos brasileiros e exportadores 
cerealistas argentinos. 

Para maior clareza da matéria que 
estamos expondo, em análise as infor
mações que nos foram prestadas e 
para o fim de acabar de uma vez por 
tôdas com os equívocos a que deu lu
gar a questão do trigo, explicarei em 
breves palavras o mecanismo ele sua 
venda. 

Na República Argentina não existe 
atualmente senão um vendedor de 
trigo, o Govêrno, representado, para 
êsse efeito, pela Junta Reguladora da 
Produção Agrícola. 

Na e1)oca de cada safra, essa Jun
ta tabela o prêço a que deve ser-lhe 
obrigatàriamente vendido e entregue 
pelos produtores. Todo grão é, en
tão, armazenado nos silos e elevado-
res que o Estado desapropriou das 
emprêse.s p:uticulares em abril de 
1944, por motivos de utilidade públi
ca. 

Quer dizer, então, que fora do pró
prio Govêrno Argentino nenhuma en-

ti.d::ele ou pessoa, qner física, quer 
jurídica, pode oferecer um cereal que 
1üo lhe pertence. Os cereaEstas e os 
exoort.adorcs ficam assim reduzidos 
à ... sünplcs cDtí._~gori~ Cl.e clesp~~chantes, 
:-:.('l:l clircito :-1, 011t,ro lucro colnnen.~a

tG~,_·lo, SéllCto o deriv:J.do LlD pag;~anlen

to d1nna pequena colniss<lo por essa 
t8.l'8fJ.. 

"'.lém disso, o Covérn:> Argentino 
f:àn1enV: Utltcriza. o en1ba:!.·qu~) de tri
f':n pa.r::1. expo:::taçâo às e1nprt~sas ar
goüin:,s de livre r-scolhr, dos nossos 
moinho.,, qve a Co:-rliss:'lo N8cio11.al 
elo Trigo con11,.111ica ~\. tTnnta Regula
dora da Prodvcão 1\gríc,,la através de 
nossa Emb::üx<oc;u em Buenos Ai,·es. 

E1n UlY!a pJ.lav:::a, Qltalque~: fir~na 

ou iJessca que proponha uma opera
Gfto de venda c1e trigo, está ofereccn
rlo o que lhe não pertence c de que 
não pode clis!Jor ao s2n arbítrio. co
mctrnelo ele tal modo verdadeiro es
Lelionaio. 

Esta explü~.:~H.:ão tende n clernonstrar 
ou e no acôrclo elas CiO O. 000 toneladas 
êxistcm, com') em todo contrato de 
compra· c v:"Jlci::t, clulls p::trtes cl::\ra
mente identificadas: o E osso Govêrno 
cic um l:tdo, como comprador, e o da 
Ilc:)ública A_rgeEtir~.~·t, elo outro. co
mo vendedor. 

Autorizando os moinhos locais a 
entendimento., direto' com seus ha
bituais forne·cedores, lXt:·a efeito do 
·embarque da:; cotas de distribuição 
cstalxlecidB.s para cada um, a Co
misoão Nacional do Trigo não só
mente transferiu a emprêsas parti
culares a função especifica. que lhe 
foi cometida, mas -ellCe~receu, preju
dica.ndo ao consumidor bra:--ileiro. o 
preço elo trigo. 

A prinleira conseqüência dêsse a to 
irrefletido e sem .iustiiieativa foi a 
perda elo contrôle das despesas de 
embarque pelo nosso Govêrno, a tra
vés da Embai:,ad'l em Buenos Ail·es. 
cuja função ficou limitada a co
municar ao govêrno dét Argentin;l os 
nomes das emprêsas que cada moinho 
brasileiro escolheu em Buenos Aires 
para fazer seu negócio. 

Tratando de fixar um limite a 
essas despesas, o Ministro das Rela
cões Exteriores, como Presidente da 
citada Comissão, enviou em 29 de 
maio, ao seu colega do Trabalho. o 
custo autorizado da farinha de mis
tura, de ltCôrdo com o prêço ele 26 
pesos por 100 quilos de trigo em grão, 
e que nos servirá para demonstrar a 
formlt absurda por que foi encareci
do o prêço do cereal. 
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Prêço do Trigo pago à Junta 
da Produçáo Agrícola (por 
100 quilos) . . ........... . 

Gastos de movimentacão pa
gos à Junta ela Pi·oduçã8 
Agrícola . . ............ . 

Comissão a Junta da Produ-
çP,o Agrícola . . ......... . 

Irnpostos e taxas Argentinas. 
Dj.fcreEca de pêso hcctolí-

Lrico ·(2 ;; J ............ . 

Pesos 

Pesos 

2G.OO 

0,45 

0,13 
0,40 

0.52 

27,50 

Despesas obrigatórias e inevitáveis 
c·riumeramos até aqui. Prosseguindo, 
porém, analisaremos estranhos quis
tos, cuja justificativa não encontra 
cabimento. 

Gastos Consulares (1/2%) - I'Bsos 
0,13 75. 

Como se comDreende que sendo o 
nosso Govêrno õ adquirente de cereal 
deva ser incluída como despesa, para 
onerar o valor aquisitivo, despesa de 
tal natureza? 

Comissão aos embarcadores Cl/2%) 
- Pesos 0,13 75. 

,Sem cliscutírmos a inconveniência 
cic estabelecer êsse pagamento sob 
i"úrma de porcentagem, cuja :-epre
sentação numérica se elevará com o 
1'rcco do cereal, em exclusivo pro·vci
to dos deslJachantes ou embarcadores, 
é-nos lícitÕ supor que êsse 1/2% deve 
8 piicar-se ao preço básico de 26 pe
sos indicado na nota ministerial que 
esbmos analisando. Porém, Sr. Pre
sidente a Comissão do Trigo autori
zou seu pagamento sõbre o básico e 
mais gastos e comissões referidas. 
Em uma palavra: autorizou o ;mga
mcnto de uma comissão sõbre Jutra 
comissão. &dmitamos generosamente 
:al prática nas iniciativas privadas, 
:nn Govêrno, todavia, não é, nem pode 
ser. nem deve ser comerciante para 
e,o1)ecular sôbre as necessidades de 
sei! próprio povo. 

Financiamento (6% a.a. por 120 dias 
- 2s;,) P. - 0,5555. 

E' do conhecimento público dispor 
nosso País de reservas monetárias 
na República Argentina. Desconhe
cendo embora seu montante, sei-o, en
tretanto, suficiente para pagar o trigo 
que estamos importando. 

Por que razão autorizou então a 
c. N. do Trigo uma despesa de fi
nanciamento dessa natureza? 

Isto s<: explicaria se nossos moinhos 
fôssem independentes e de recm·sos 
limitados. Mas. de que independência 

se uode falar quando temos um Moi
nhÕ Fluminense, para não citm· se
não um, que, além do seu Com~lilo 
Diretor no Rio, tem um Conselho 
Consultivo em Buenos Aires, integTa
c~o pelos Srs. Jorge Born, Oscax Hoi
Lr:nann e I1./Tário Hirsch, o.s qu~üs são 
acionistas-diretores do consórcio in
ternacional cerealista Bunge & Born'! 

Por outro lado, seria interessante 
s~ll:er como ,pagam os moinhos locais 
aos seus embarcadores ·o trigo que 
récebem, porque o financiamento au
torizado pela Comissão Nacionul elo 
Trigo. sàmente se justificaria se os 
pagamentos se fizessem a 120 dias. 
Se tais pagamentos fõssem feitos por 
Cartas de Crédito, segundo o u.-;o lm
IJitual, caberia perguntar por que foi 
autorizada semelhante despesa, que 
em na.da beneficia o povo brasileiro. 

Prosseguindo a análise de despesas 
autoriz?.das pela Comissão Naci:)nal 
elo Trigo, algo mais extraOl'clinário 
que tudo quanto antecede: 

Seguro de mercadorias (l/4%) 
Pesos 0,141.5. 

Seguro sôbre fretes -Pesos 0,10. 

Eu drsejaria perguntar :\ Comissão 
Nacional elo Trigo sõbre que preço da 
mercadoria calculou os quatorze cen
tavos e fraç.ão que, seg·undo ela mes
ma, repr~senta êsse quarto por cento, 
porque, a menos que eu nào saiba 
multi11licar, e mesmo assim, se êsse 
cálculo se fizesse sôbre o preço básico 
aumentaclo ele todos os encargos :.m
torizados como gastos, comissão e 
mesmo financiamento. quer dizer. sõ
bre vinte e oito pesos e trinta c: três 
centavos, o resultado seria de sàmente 
sete centavos e fração e nuncc\ ele 
quatorze e fraçào. 

Initado por um êrro tão grosseiro e 
lesivo à nossa economia. investigan
do chegamos aos reslÍltados mais 
surpreendentes. Com efeito, senhores 
R8presentantes: quatorze centavos e 
quinze décimos milésimos represen
tam, realmente, meio por cento sõbr~ 
o preço do trigo com todos os seus 
encargos e não um quarto por cento, 
como a Comissão Nacional do Trigo 
tem pretendido fazer-nos >'~C''<" ditar. 

A representação matemática ue lilll 
quarto por cento é zero vírguh vinte 
e cinco sõbre cem. A de meio por 
cento é zero vírgula cinqüent.a .sôbre 
cem. Multipliquem os Senhores Re
presentantes a cifra vinte e oito vír
g·ula trinta e três, valor do trigo e 
s.:us encargos, por zero virguh: vinte 
c cinco e div1d::un o total por ·~e:n e 
chegarão ao mesmo resultado n que 
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.:hegamos: Sete centavos e fração. 
Repitamos agora a operação, efetu
ando, porém, a multiplicação por zero 
virgula cinqüenta e teremos os qua
ton~e centavos e pouco que, segundo 
a Comissão Nacional do Trigo, cons
tituem o seu quarto por cento autori
zado. 

E' usualmente praticado em negó
cios desta natureza calcular ..im quar
to por cento do valor da fatura . ·ara 
cobrir o seguro e frete, conjuntamen
te. A C. N. do Trigo pareceu esque
cê-lo, tanto assim que, com gesto de 
extr::iordinária generosidade, faz pre
sente aos embarca.dores argentirn.is, 
em prejuizo do povo brasileiro, que é. 
em última instância, quem os parra. 
de 10 centavos em cada 100 kilos, 
para que cubram separadamente o 
segurn e o frete. Sôbre os 5. 000. 000 
de quintais de 100 kilos que .::onsti
tuem o total do aeõndo, êsses 10 cen
tavos argentinos representam a ni
nharia de 500.000 pesos, que, equiva
lem. em no:;sa moeda. a algo pare
ci-do com Cr$ 2.300.000,00 pagos a 
mais, graças ao desprendimento dos 
nossos delegados. 

Em conclusão: a Com1s;;âo criad=t 
para re-prese:1tar o Govêrno ·•em tu<lo 
qua•1to se relucione com a importação, 
transporte, distribuição e comércio ào 
trigo", ~ó se tem limHaJdo a estabelecer 
as cotas de distribuição, delegando a 
interessados particulares e estrangei
ros a importação, o transporte e o co
mé!'c!o do cereal. 

Se o trigo argc:ntino tivesse manti
do o prêço inicial de vinte e seis pesos 
por cern quilos, essa delegação de fa
culdade teria custado a mais ao país: 

Treze centavos e três quartos, de 
gas;os consulares que não se Justifi
cariam; 

Cinqüenta e cinco centavos e cin
qüentLL e cinco décimos milésimos. 
. . . de financiamento que também não 
se e-xplicuria, por tratar-se de opera
ções particulares, nas quais é usual a 
Carta de Crédito; 

Dezesseis centavos e cinqüenta e 
cinco décimos milésimo-<, que são pa
gos a mais, a titulo de seguro da mer
cadoria e do frete, segundo anterior
mente demonstra.de. 

Ao todo, oitenta e cinco centavos e 
oitenta décimos milésimos, que, ao 
cámbio de hoj.e, represe!ltam aproxi
madamente> três cruzeiros e noventa 
e cinco centavos, por oem quilos. Sõ
bre os cinco milhões de quintais do 

acôrdo. essa diferença representa.ria 
apenas dezenove milhões e setecentos 
mil cruzeiros de excesso, sem justifi
cativa de mmhuma natureza. 

Mas, como o trigo argentino já não 
nos custa vinte e sds pesos, senão 
trinta e cinco, êsse excesso será mui
tíssimo maior, segundo poderá com
provar-se repetindo os cálculos sôbre 
esta nova base de prêço. 

E' certo qu:· a necessida.de tem ares 
de satanaz e pode 0brigar. às vê:res, 
a f Pchar os olhos ante exigências que 
i~uma época normal seriam rejeitadas 
sem discussão. Essa necessidade, en
tl'\:tanto, premente e imperiosa, na 
qual rios achamos hoje, não podia 
justificar. nem autorizava uma Co
rnisaão oficial, como a Nacional do 
Trigo, a tabelar pagamentos que re
presentam a exploração iníqua da 
fome d~ todo um povo. 

Encerrando êstes esclarecimentos, 
de&:jaria perguntar também à Comis
são Nacional do Trigo se antes de de
legar aos moinhos locais a função es
pecifica para a qual foi ela criada, se 
preocupou com averiguar se existiam 
011t ra~ fi·:mas cerealistas idôneas na 
Argimtina. que pudessem tomar con
ta dos embarques e>m condições eco
nómicamente mais vantajosas para 
nós. 

Não é esta a primeira vez que im
portamos trigo argentino. Nos arqui
vos c!o Ministério das Relac;õei. Exte
ricres devem existir antecedentes de 
importar;ões já reaEiadas, sem dúvida 
mais convenientes qu·~· as a tua is. se 
assim fôr, o Decreto-lei 9. 122 terá 
servido unicamente para crinr um 
ó:-gão. não somente inútil, senão pre
judicial à economia do paí:s. 

Impõe-se, portanto: 
1.0 - A imi:diata extinção da C. 

N. T. a bem do interêsse púolico . 
apuradas as responsabilidades por 
acaso existentes. 

2.0 - Que o Estado retome o con
t.rôle ab.~oluto dos emharquies. reti
rando-o das e:nprêsas particulares a 
que fóra delegado p~Ja C. N. do Trigo. 

Cumpriria também. como medida 
altamente moralizadora, eliminar da 
Esta de fornecedores ao Brasil as ffr
ma~ cerealistas que, fio ao:itarem s-em 
reserva as generosas condições esta
belecidas pela Comissão do Trigo, se 
hão beneficiado e continuain a sê-lo, 
dos lucros resultantiEs àos erros de 
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procedimento e cálculo em que incor
reu a Comissão citada e. que a sua 
própria experiência e um principio 

fundamental de ética,.devi:7riam tê-las 
induzido a rejeitar, oi::í, ao menos, res · 
salvar. 

CUSTO DA FARINHA DE l'.QISTURA DE 11CôRDO COM O PRECO 
DE MSN 26,00 POR 100· QUILOS DE TRIGO EM GRAO . 

Preço do Trigo pago a Junts da Produção Agr~cola (por 
100 quilos> .......................................... . msn 26,00 

Gastos de movimentação pagos .. a Junta da Produção Agrí-
cola .................................................. . mSn 0,45 

Comissão :::. Junta da Produção Agrícola ................ . rnsn 0,13 
Impostos e taxas Argentinas ............................. . mSn 0,40 
Diferença de pêso hectolítrico (2 % > .................... .. mSn 0,52 

msn 27,50 
Gastos Consul:;.res ( 112 <1(;) •••••••••••••••••••••••••••••• 

Comissão aos Embarcadores (li2 <;;. l .................... . 
m$n 0,1375 
mSn 0,1375 

mSn 27,7750 
Financiamento (6 % a:a. por 120 dias - 2 %) ....... .. rnSn 0,5555 
Seguro de mercadorias (1/1 % J •••••••••••••••••••••••••• m~n 0,1415 
Seguro sôbre fretes ..................................... . m$n 0,10 

mSn 28,5720 

msn 28,5720 ao câmbio de msn 3,3582 por uss 1,00 ...... . U$s 8,50813 
Fretes a c$s 20,00 por tonelada . . . . . . ................... . uss 1,131 

uSs 9,63913 

u$s 9,63913 ao câmbio de Cr$ 20,10 por uss 1,00 .......... . crs 1!13,75 
Quebra (0,6%) ........................................... . crs 1,16 

o SR.. MEDEIROS NETO - _sr. 
PresJidente, peço a palavra, pela or
den1. 

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

O SR. MEDEIROS NETO (Pela or
dem> - Sr. Presidente, Srs. Repre
sentantes. Sob o calor de uzn impulso 
emocional me alço a esta tribuna. co
me o p0rta-voz de mil e quinhentos 
professores do Distrito Federal, que 
pedem à Assembléia Nacional Consti
tuinte seu pronuncia.menta definitivo 
sõbre a autonomia nominal do idio-
ma que falamos. . 

Nunca, Sr. Presidente tantos exigi_ 
rrun tã-0 pau.:o; nunca se impôs tanto 
à consciência nacional um movimen
to de ordem pm·amente patriótica co
rno êste que vai se esboçando e 'con
quistando lugar comum ern todo o 
âmbito nacional. 

S-Omos quarenta e wn milhões de 
exceções à fala de qu.alquer pro-iincia 
Portuguêsa e às normas oficia.is da 
chamada pronúncia lusitana. Qm .. ndo 
os portuguêses se negam a ceder, em 

Cr$ 194,91 

seu ponte de vista gramatical, é por
que ainda querem de pé o espírito de 
colônia linguística no Brasil. 

compete-nos esposar êsse sentiao da 
comunidade nacional, de legitima rei
vindicação, que constitui para nós pa
drão de vitalidade e esperança, c1ante 
das perspectivas do futuro. 

Camões dizia que a sua língua era 
uma corrupção do latim. De fato, se 
remontarmos ao pináculo da vida do 
idioma que falamos, verificaremos que 
nos debatemos diante de um amon
toado a que denominavam de "gale
go". E dizem, Senhores, que só se de
ve dar o nome da língua ao modo de 
falar que tiver disciplina consciente, 
literatura, forma culta. Se isto <.inda 
não oonseguiu desfrutar a língua que 
falamos, é porque ainda não Logrou 
perlustrar um ambiente de liberd!lde, 
onde formasse sua gramática, estru
·turasse sua literatura e conquistasse 
uma fOrma culta, capaz de competir 
com o idioma português dos portuguê
ses. 

PM'a. conduir, Sr. Presi<lente. eu 
formularia uma manifestação verbal 
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daquilo que está dentro ela minha 
alma, e dfria c!ue três grandes re1vm
dicaç5cs estã0 hoje grava::la'; no tron
tispfcio da vida nacional: p:i.u para o 
povo, nova ca.pit.a.J para a nação, lín
gua bra;;i1eira para os brasi!r:lros. 
(Muito bem; muito bem.) 

O SR. FERNANDES TELES - Sr. 
Presidente. peço Ei. p.:·davrn. para apre
~en tar u1~·1a i11clicação. 

o SR., PP.Esrn:,:NTE -- Tem a Jl:l
lav:·a n ncbre ne:)1·2:--:~1 ntn.nte. 

O SR. FEHNl' .. NDES TELES (Lê o 
seguinte discurso) - !::ir. Presidente 
e Srs. Constituintes, nesta hora de 
érises de tôda sorte a rebelar o es;:ii·· 
rito públi-:o. o nosso pcn:,amento se 
volta para um elos aspcctD!i da crise 
educacional em nosso país. 

Não obstante tral~.r-se de assunto. 
já por VPzes, dt:batido nesta Castl, 
pela sua trnnscedênci:i eslú condicio
nado a :-;empre :;e i1!1por e;omo ele 
interêss!:' palpitante. 

Era matéria que pretendíamos foca
lizar em princípios de abril. quaudo 
da apresentação da indicação, que 
vem sempre figurando na Ordem do 
Dia, sob o n. 0 37-A, sem que atê hCljc, 
com mni.~ de quut!"O me:,es decorridos, 
lograsse a rnrte de vir à di!:cuss5.o. 

Devemos em tempo fazer a rc~salv:. 

que disto, evidentunenLe, nenhuma 
cnlpa cabe à Mesa. 

Naquela mesma época tivemos a 
oportunidade de dar uma entrevista a 
um dos paladinos eia Imprensa inde
pendente do pais --- "o Glo'oo" -
que estampou o gráfico que temos em 
mão, representativo da cifra patética 
da estatL tica oficial fôbre a alfabe
tização entre os dois últimos censos 
nacionais. 

Por êle é fá'!il verificar que .sàmen te 
Espírito Santo, Santa Catarina. o Es
tado do Rio de Janeiro e São Pau!o 
apresentam num lápso de duas déca
das, ou seja de 1920 a 1940, um índice 
de· aumento de alfabetização que varia 
em ordem crescente, de 11,3 a 16 % . 
Os demais Estados seguem um curso 
em sentido inverso, em ordem decres
cente variável, para finalizar com o 
território do Acre com 1,2. Os Esta
dos que figuram por últimos coloca
dos, acusando um acréscimo de alfa
betização de apenas 1,3 são: Mara
nhão, Alagoas e também a tradicional 
Bahia de Rui Barbosa, que sempre 
foi ninho de águias que elevavam bem 
alto o nosso valor cultural e que ainda 
assim continua a ser viveiro de inte
lectuais, como dà provas Jisto aqui 
mesmo nesta Casa, esta pleiade de 

parlamentares filhos da boa terra, 
com Otávio Mangabeira à frente, que 
com tanto brilho desempenham seus 
mandatos, alimentando a chama sa
grada - das tradições b::tianas -- de 
terra de letrados. 

Os E:Jachs ~ulinr,s aores~ntandCJ ín
dices mais elevados, inerect·m o re
gistro de que tôm a seu favor melho
rt:s {;undições ele ordem econômica e 
a influéncLl i:·.cJisl:mível. do fator imi
g·raçf:.o. 

O quadra r!c•·)laclor apresentado. di
zi;•.mcs então ::a rc:ferida entrevi.sta, 
bem retratnva c:m grande parte os 
malefícios do Estado Ditatorial, o qual 
a4ui. come na Alemanha Nazista ou 
na Itália fa~dsta é sempre um vi
veiro de merliocridades a criar a mís
tica de um cbefe super-llomem - pro
videncial - o f!Ue só se consegue com 
o abandono da instrução do povo. 
Sim, só a igr.orância do analfabeto 
pode confundil' o dever presidenciai 
com a gras·a paterna e aceiU.-la 
como tal. 

Dizia.mos a'!1da aue não seria exa
gero em afirnrn.r qL;e êstc quadro equi
vale a uma •·:·ntença inapel?.vel, neste 
particula1·, eh faiêncL.i do p1Jder '..lú
blico no lin;.<n considerado. Pelo ·1!1e
nos pa~entéiJ. ·dcta mental vegeta tiva. 
numa naçii.o cujos dados c;;nsitá:·ios 
de fecundidade, a identificam como 
um povo em franco progresso. 

As cifras c:e que nos fala ci gráfico, 
não clamam L:rgentePwnte por dias 
melhore:; no ~rnrvlr. Não! Estas re
clamam também. o auvento entn: nô5 
elo princípio !Jásico que re~e as de
mocracias -- 9. verific:tção da respon
sabilidade co:1: a necessária punir:ão 
do administrador público por delito 
grave, como no caw em aprêço. de 
faltar com o ~agrado e ao ao mesmo 
tempo mais comezinho de st,us de·1e
res, qual seja o de difundir a inst:-n
ção do povo. 

Mais grave ainda, é a estatist!ca de 
alfabetização re!ativa aos :nunicipios 
do interior, a qual mostra dl" modo 
impressionante o quase completo 
abandono das zonas rurais em pro
veito das capitais e cidades populos9.s, 
enquanto aquelas sustentam em um. 
país agrícola a sua própria economia. 

Mas, Sr. Presidente, uma tênue cla
reza se esboça no horizonte turvo do 
analfabetismo. 

O r..tual Minístro da Educação -
Prof. Sousa Campos - em declarações 
à imprensa, e agor~ com o inicio de 
distribuição. de Escolas Rlllais para 
todos os Estados da FederRção Brasi
leira, demonstrar achar-se resolvido 
a enfrentar com decisão esta obra 
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meritória, que é a aliabetização em 
massa do nw:so povo. 

E foi no sentido ele uma demonstra
ção prática de nosso apoio, que fize
mos a indicação acima referida, ou 
seja a transferência do acervo do tra
dicional ó:-gão carioca - "A Noite" -
para o "Instituto Nacional do Livro", 
o qual vem trabalhando silenciosa, ma3 
patrioticnmente na solução· dos nossos 
problemas culturais, ele modo a se dar 
início à ilnpressão do material escolar 
básico necessário à campanha da· alfa
betização, mesmo porque, só com uma 
aparelhagem como essa, já adiantada 
e funcionando, poderá o M. E. S. fa
zer as tiragens de milhões de carti
lhas e da. material extra didático que 
a campanha exigirá aqui, como exigiu 
no México de Avila Camacho e seu 
Ministro Torres Barret. 

E como, Sr. Prcsident.e, a imprensa 
já noticia 1;ara breve um decreto de 
alienação da "A Noite' - e não sendo 
mais pos:,ível aguardar a dis<:ussão áo 
nosso requerimento de 8 de Abril, de
lil:>eramos formular o que passamos 
agora às mãos de V. Ex.ª (Muito bern; 
muito bem. Palmas\ . 

O orador envia à Mesa a se
guinte: 

L"IDICAÇÃO N." 241, DE 18·16 

Sugere ao Poàer Executivo a 
· transferência ;Yara o Instituto 
Nacional do Livro àe parte do 
acêrvo da "A Noite". 

Considerando que o Exmo. Sr. Pre
sidente Lla H-epúblic:a e o Sr. Minis
tro da Edncação estão seriamente 
cmpenhaclcs no combate ao analfa
betismo; 
C~n:sidcrando que para tal empre-

1mdm1cnw 8e faz mister que o órgão 
competente (JVI.E.S.) se ai:me, des
de logo, C\1!11 o material escolar b2.
sico nt"<.;C'~J~ário a tão patriótica cam
panha; 

Considerando que ~ó com um1 
aparclh~1p;em adequada. iá montada e 
funeionamlo, se poderá ·razer a:; tira
gens de milhões de cartilhas e mate
rial outro didâtico indispensável a 
tão. nobilitante finaiidade, para ser 
cedido peln custo às Prefeituras e 
estas distribuírem gratuitamente às 
;escolas Primárias Rurais· 

Requeremos que a M~sã da As
sembléia Constituinte transmita ao 
~oder Executivo a sugestão no sen
t~do de ser transferida para o "Ins
t1t!:lto Nacional do Livro" a parte do 
acervo da "A Noite" de grafar li-

vros. com cJ. filrnlidad~ p:·~cipu.:t lie 
preparar o irni.terial escular báJsico 
impresc1ndívE>l à Campanha de alfa
betizações cm massa do povo brasi
leiro. 

Sala da:; f!.i.:ssü:.:s, em 13 de agôslo 
de 1946. -- Fcr:wnde.; Tellcó. 

- ltlenrlu-.1e. 

O SR. GLICÉRIO ALVES - Sr. 
Presidente, peço a palavra, pela or
d~m. 

O SR. PRESIDENTE - Tem a p::t
la vra o nobre Representante. 

O SR. GLIC1':RIO ALVES <Pel'l. 
ordem) -- Sr. Presidente, Srs. Re
presentantes, o "Correio da Manhã'; 
d€ hoje, em editorial sôbre a questão 
do trigo, ataca o Govêrno da Repú
blica, o Govêrno argentino e, de ma
neira violenta, o Sr. Batista Luzardo. 
Mas, acima de homens e de partido~, 
ataca principalmente o nobre Estado 
do Rio Grande do Sul, quando es
creve: 

"De qualquer modo, o Sr. Lu
zardo é para, o Sr. Pt:ron um em
baixador ideal. É erro mandar 
para Buenos Aires como emba\xa
dor um homem do Rio Grande dn 
Sul. em razão de ser ê'lSe Estado 
brasileiro qLJase um subúrbio da 
Argentina. Por causa disto é que 
{ieamos fü1 questão do trigo em 
atitude d~ suplicantes, em lugQr 

.. de entrarmo$ :)nl negociações à1~ 

igual para igual, com a condição 
evidentemfnte de só to;narmcs os 
compromissos que estivéssemos nc1 
possibilidade de cumprir." 

O Sr. Pereira da Silva - V. 
permite um aparte? 

O SR. GLICÉRIO ALVES 
muito pr.tzer. 

Com 

O Sr. Pereira da Silva - Essa in
sinuação é um:i. injuria ao civismo 
do Rio Grande do Sul e ao prómfo 
Brasil. · 

O SR. GLICÉRIO ALVES - M:uit<1 
obrigado a V. Ex.ª. 

O Sr. Nestor Duarte - Não dêmos 
maior importância a tal declaração. 
~ão podemoS' considerar qne se inju
rie .º R10 Grande do Sul e que um jor
na llsta do Brasil tenha em conceito 
menos honrnso o nobre povo da gran
de província do sul do país. (Apoiados.) 

~ SR. GLICÉRIO ALVES - Agra
decido a V. Ex.ª. 

Conclue-se, Sr. Presidente di;i. lei
tura do artigo do "Correio da 'Manhã", 
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que o Estado do Rio Grande do Sul 
é um suburbio da Argentina e, po.:: 
isso, nãú tem independência, nem, se
gundo a opinião do cronista, altivez 
para defender suficier.temente .a ques
tão do trigo, que tanto interessa a 
todo o Brasil. 

Não compreendo essa injuria, quan
do, simples Colônia, tivemos a altivez 
de, com Ra.fael Pinto Bandeira à fren
te, traçar as fronteiras meridionais da 
pátria; não compreendo essa injuria, 
quando contribuimos com o. maior 
continger.te de sangue na guerra do 
Paraguai; não compreendo essa inju
ria, quando tudo pode ser negado ao 
Rio Grande do Sul, menos a altivez 
e dignidade de seus filhos! 

Devolvo, pois, ao "Correio da Ma
nhã"; em nome da minha bancada, 
a injúria que não nos atir.ge, nem 
atinge ao glorioso e nobre Estado do 
Rio Grande do Sul. e Muito bem. 
Palmas.) 

O SR. GREGôRIO BEZERRA 
Sr. Presidente, peço a palavra, pela 
c.:rdem. 

O SR. PRESIDENTE -- Tem a pa
lavra o nobre Represent::mte. 

O SR. GREGóRIO BEZERRA (pela 
ordem> - Sr. Presidente, Srs. Cons
tituinteb, ocupei ontem, esta tribuna, 
pedindo a a ten1;ão de VV. Exªs. para 
:. situação dolorosa, de fome, de do
ença e miséria, que está realmente as
sclando o povo pernambucano, sobrc
ludo a infância. Alguns jornais pu
blicar8m reportagens sôbre a alarman
te mortalidade infantil em Recife, di>
monstrando que, de hora em hora, 
morre uma criança, por falta de as
sistênda médica e à míngua de todos 
o:; r·ecur.~cs. 

A propósito, em nome de meu Par
tido, apelo para esta Assembléia. e 
sobretudo para a ilustre bancada Per
nambucana, tanto do P.S.D. como da 
U. D. H. e dos demais Par~idos por
que se trata de uma questão de hu-

- manldade, de salvação pelo menos das 
crianças. já que não podemos salvar 
os aà ultos. 

Entretanto, não é de estranhar que 
~.: chegue a essa situação. E uma de 
suas causas fundamentais é o dc:;vio 
de milhões, talvez bilhões de cruze1ro:s, 
que deveriam ser empregados na assis
tência social, sobretudo à infância, 

. para a propaganda caríssima do DIP, 
contra o Partido Comunista. Isso, en
tretanto, náo importa em desapreço 
da Assembléia, pois o povo sabe que 

quc·m usava de tais métodos era o na
zi-fascismo, esmagado pelas nações 
ções c\c:mocráticas de armas na mão. 
Mas repete-se o método gestapiano 
atravi:s do DIP. Essa prupaganda ca
rtssima. absorve milhões cie cruzeiros 
com a publicação de revista, como a 
qnc cxil.Jo e de tantos outros impressos. 

~sse dinl1eiro é do povo, representl1. 
o :;ang ue dos brasileiros. Deveria, por
tanto, ser empregado na a.5sistência. à 
in!!\ncia e ao povo em geral, e não 
desviado para propaganda que não 
tem utilidade patriótica. 

Lerei a;; ora, Sr. Preside11tc, mcmo-
1fal enviado ao Sr. In!-crventor no 
Estado de Perná.mbuco por um grupo 
cte Senhoras pert~ncentes ao Comité 
Popular Democrático de Caixa D• 
Agua do Beberibe. Peco a a tenção de 
V. Ex"s. para a carestia a que atin
glu a vida naljuele lugar. 

O SR. PRESIDENTE - Atenção! 
Advirto ao nobre deputado de que seu 
tempo está findo e de que ainda 11á 
0utros oradores -i.nscritos. 

O SR. GREGóRIO BEZERRA -
Atendo a V. Exª.. Sr. Presidente. 
Sei que existem muitos oradores ins
critos. Reservo-me para continuar na 
próxima sessão. (Muito bem; muito 
bem.i 

O SR. LINO MACHADO -- Senhor 
Presidente, peço a palvra. pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE - Tem a pa
lavra o !lCbre Repre~rn tan tl:. 

O SR. LJNO MACHADO 1 Pela or
dem 1 <''l - Sr. Presidente, no últi
mo dornlngo. uma -::omissão de parla
mentares deixou esta cidade com o 
objetivo de verificar in loco c.s po&si
bili<iades da mudança da Metrópole 
brasileira para a jovem e linda Capi
tal de Goiás. 

Essa comissão determinou que eu 
aqui viesse, não para dar própriamen
te st1a impressão sôbre tal pvsslbilida
de, mas pa!·a dizer algumas palavras 
sôbre aquela cidade, caçula das capi
tais brasileiras, que é como que uma 
surpresa em meio aos sertões do Pla
nalto Centra1. 

Lá está, evidentemente, afirmando 
a tenacidade, a persistência, o espírito 
de compreensão da gente bra:;ileira, 
uma cidade que resistirá à ação do 
tempo e passará à história como gran
de obra dos que a idenJjzaram e con-

( ~) - Não foi revisto pelo orador. 
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'seguiram torná-la realidade dentro de 
alguns anos. 

Não cabe neste instante, Sr. Presi
dente, dizer se nos convém mudar 
it Capital d::t R<3pública para Goiânia, 
ou para o Planalto Central, apenas a 
37 léguas de Goiânia. ou para Uber
lândia. O que devo as5evf.rar é o es
pírito que a cada passo se revela neste 
011 naqnele ponto, como nesta viagem 
através dos céus, em que tomaram 
parte Representantes de todos os par
tid-0& políticos, dos mais variados ma
tizes, para dizer bem que estamos na 
hora dêsse congraçamento, - a que 
não faltarão nunca os brasileiros -
em tôrno de tudo que fôr defesa dos 
ideais do Brasil. Quero fazer esta 
assertiva e a.s3inalar o encantamento 
de todos nós pela acolhida, pela hos
pedagem ele algumas horas jlinto 
àquele povo, onde, sem distinção de 
classe, de credos e de matizes parti
dários, se formou tôda a nobre e sim
ples gente do Brasil Central, tendo 
nos Constituintes, que ali apareciam. 
a esr.H:rança de que, um dia, a Capital 
se mude realmente para um ponto 
central, com 0 objetivo de atender 
melhor e mais efidentemente aos pro
blemas brasileiros. 

Enviando, Sr. Presidente, desta tri
buna minhas cr.r.gra tulações ao povo 
de Goiás e, cspecialmentP., ao de Goiâ
nia, em nome dos partidos políticos 
que até lâ foram - do PTB a0 PCB, 
dú PSD à UDN e do PR ao PRP -
quero manifestar o nosso entusiasmo 
pelo sentimento nobre, tlevado e cí
vico- daquela gent<> que lJ.em sabe, nas 
horas de dificuldade, reunir-se em 
der:-edor dos sãos princípios, na defesa 
do Brasil. 

Era o que tinha a dizer. <Muito bem; 
muito bem. Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE - Tem a pa
lavra o Senhor Dario Cardoso. pri
meiro orador inscrito 

O SR. DARIO CARDOSO -- Sê
nl1or Presidente, dado o pouco tempo 
de que disponho, solicito a V. Ex.ª a 
fineza cie c-0nsrrvar-me inscrito para 
o expedient'.! da sessão ordirnír!a de 
amanhã. 

O SR. PRESIDENTE - O nobre 
Deputado s2rá atendido. 

Ficará inscrito para fala.?: no expe
diente da sessão de amanhã. 

O SR. ATALIBA NOGUEIRA 
Sr. Presidente, peço a palavra, pela 
ordem. 

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

O SR.. ATALIBA NOGUEIRA 1•) 
<pela ordem> - Sr. Presidrmtr. três 
assunto;; me trazem à tribuna. 

O primeiro é entregar a V. Excelên
cia e, pür seu intermédio, À. Assem
bléia Constituinte, um abaixo assina
clo r~at; Senhorns da Ação Católica de 
S:lo Paulo. sob a presidência de Dona 
Gilda Lessa. em que se manifestam 
pela nns.•a tradição jurídica, no to
c~1nte à indissolubilidade do vínculo 
mat.rimonial. São 15.000 assinaturas 
de pessoas residentes na Capital do 
Est::.i do de Sf:o Pat: lo r pcrtencP.ntes 
tôdas elas à referida úção Católica. 

A seguir -- e êste ê o segundo as
sunto -- a Liga do Professorado Ca
tólico de São Paulo, por ofício de SU3. 
Pr!'s!dentr. entrega à Assembléia 
Constituinte abaixo-as~inau0 de 4.000 
pessoas. pedindo a. conservacão na 
CoPstitnicão futura do dispositivo das 
anteriores quanto ii.o ensino religio
so nas escolas públicns. 

Passo. agora. a0 tercr:i ro assunto 
que me trouxe à tribuna: vei>mente 
A.pelo que venho dirii::ir aos nobres 
e ilustrados Representantef., no to
cante à Justica dos Estados. 

Sou autor de emenda mediante a 
qual se dá possibilidade aos F~t'-tdos 

de criarrm outros Tribunais de Ju.s
tiça. ipiais aos da sua capital. porém 
~itu?.do<> rm cidades diferentes. Esses 
tribunais devem ter a mesma a1çada 
dos de Justiça dos Estados. 

Nêsse sPntido, formHh:i emenda, 
acolhida pela Sub-com1.:são. que lhe 
den pflrf'C'f'r favorávC'l e foi adotad'l 
pela Comissão d:l Constituição. O 
projeto. no entanto, em seu art. 124, 
inciso II. limitou-se a dizer o sci:;uin
te: 

•· Porlcr5 o ser criados trihtmats 
fie nlcnda inferior à elos t!'ibunais 
<lP Justiça". 

Não r a mesma coisa. 

O Sr. Nestor Duarte - Permita a 
nobre nrador uma interrup<;ãn. V. Ex
celénclfl acaba de lPr, ·com muita 
sa tisfacão e or<?;ulho. longo memori1l 
de SPnhnras brasileiras. Poderá in
forma1·-mp se tõdns sfio frlizes no ca
samento? 

O SR. ATAT"IBA NOGUEIHA 
Queira perdoa•· o ilustre colega, m.as 
iá estou tratando de outro ass1mto e 
não posso voltar à matéria anterior 
em vista da escassez de tempo. Vou 
prosseguir. 

($) Não foi revisto pelo orador. 
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Sr. ?rcsirlente, segundo acabo ct(' 
mencionar, o projeto, referindo-se tão 
sómente à possibilidade de criação de 
tribunais de alcada inferior à dos 
Tribunais de JÍ1stiça. acolheu, pPlo 
que vejo, apenas a emenda do no . 
bre colega. Representante Sr. I'lini;i 
Barreto. 

V'.m1os fazer sucinta análise e em 
vista c1'" ser curto o tempo dispon.ível 
corr.penrEarci em cinco argumentos a 
necessidade da Constituição determi
nar n c:·iar;ão - ou possibilidade de 
criac:ii.o !}Clos F.stados - de tantos 
Tribm1:i.h de Justiça quantos sejam 
necc.ôs:'·.rios para o bom andàmento 
dos feitos. 

As care cterlsticas dos novos tribu-
nais, re,.,ito. hão de ser as seP,"uintes: 
primci:o. cr:m:·ieténcia exatamente 
igual à elos Tribunais de Apelação: 
::;eg11n•1o. obrigatoriedade dos novos 
tr~':mn::iis se loca!lzarem em cidad~s 
daerc,ntrs da capital. 

Militam a favor de minlta emencLt 
- . que importa rejeição do que esta
tm o projeto, com a supressã.o da 
emenrln do meu nobre e brilhante co
lega Sr. Plinio .Barreto - militam a 
favor rlela, repito, cinco argumentos 

O prime:ro é de ordem histórica. 
No Bra.<;~l. se-mp:·e que houve neces.<;i
d:ule, f.1r'aln criados novo~ Tribunais 
de Apc·lacão. v~i.mos recordar a His
tórfa. .Judlr.iâria ào Brasil, tanto na 
fase r>~~na. de Colônia. de Vice-Reino 
como cl~ Reino: tódas as vez~s que 
i'oi prêc!so, o Rei de Portugal criou 
outi:os Tribunais d-.: Apelação. Sen
do e.ose :ugumento de natureza hi.:5tó
rica, a coaseqüência lógica é que si
g.amo.;; a traça dos no::sos maiore.~. 

O segm1do argu.mentn é biológico: 
todc. c-rganismo que cresce hã de s<> 
2·epnduzir. Se atent:lrmr,.;; para os 
orga.i1i•-mos vives, ver,.mos que êlc$ 
se mu~tiµiicam em seres iguais. Não 
deve, pois, de modo algnm, haver di
minu!ç:'io de orqanismos que, p;xlf
mos afirmar, são a continuacão de 
anter;t}l ·'S 0l'[;'anismo.s, -:::uj·à ·indlvi
dualidarle ~ igua1 à déstcs. 

O terceiro argumento é jurídico. 
Tanto o Cócligo do Prcces.w Civil 

quanto ,) do Fro-ces:n Pen:i.l atribuem 
cor:n-petênci~- ao !'elator para a co
leta de provas. Ora, Sr. Presiden
te, o relator, est·and·o em outra cida
de com jurisdição igual à do Tribu
na.!, pode fazer m-elhor prova Ju..Ylto 
da. Comarca onde d:eva ser produzida 
e não na. C.a.pital d-0 Estado. Assim, 

teremo.s justic;a rápida e mais barata 
- porque, infelizm~nte, não pod-e 5-€'!' 

gratuita. 
O último argumento é de ordem 

cultural. A criação de tribun-ais de 
jUJ.;;t!ça em cidades do interior doo 
S.<;tados, ond.e evidentemente e volu
me de serviço exija e.s,,;a criação, s<:rá 
fator de cultura, motivo de civi!i:tJa
r:ão que se carr-eará da Capit-al para 
o interior, será a fôrça centrífuga à 
qual o Brasil terá de obedecer, se 
quizer prosperar. 

A rrw.nia, de algun5 anos a esta 
parte, em virtuc:Le da qun 1 noo esque
cemos das nos2as tradições, nos !~

vou ao sentido centrípeto. fazendo 
simplesmente com que tudo marche 
para as Ca.pitais e, além diss-0, - -pior 
ainda - para a Capital Federal. 

O SR. PR:Ei:IDENTE - Lembro ao 
nobre Repre.sentante que está a fin
dar-se o tempo de que dispõe'. 

O SR. ATALIBA NOGUEIRA -
Vou terminar, Sr. Presidente. 

O último argumento, de ordem cul
tural, está a d.:monst.::ar que a cria
ção de tribunal> de justiça em e: :d.a
des do interior constituirá elemento 
<le civilização nes3a.s cidad2:;; ai ha
verá como que agl11:ina-dores de 0u
troo Municípios da região em tôrno 
C-êss-e, e, talvez, como conseqüência, 
até fut.uros núcleD"s de ncvos Estados. 
O Brasil - t~mos aqui afi:maC.o -
não deve deixar-s.e levar pelo senti<l0 
ab.mrdo de centralizaçãü, por medo 
do unitarismo, digo mal, per mec!0 do 
.':para tismo, quando o que se impõe 
é tra1:sp0rtar. a viela para :i.s clcmab 
regiões ó.o Brasil. 

Nós que, no Império, a.·:sisLimos à 
criação da"i Proví1~cias do ... ~m? .. Z.:}1v-... c:. 

do Panná e do Ser5ipe. deveremo!>. 
na RepúbEra, mudar. al vir;q reiramen
tl\ quaJqner clc1-:-iento de cullura. qual
quer elem~nto político q1:e conêluza 
o Brasil a e.5-Sa granélP fertilid:li!t>. 
em que .~e divida, c:;mo .sinal dt' vid<1 
e de pro~re-:~o. perfeitameYlte ccmpa
tívrl com a época em que vivem0s. 

Era o que linha a dizer. (JVluito 
bem. Muito bem.) 

(Durante o discurso do Senhor 
Ataliba Nogueira, reassume a 
presidência, o Sr. Melo Viana, 
Presidente.) 

O SR. PRESIDENTE &tá 
finda a hora do Expediente. 



iPassa-se à 

ORDEM DO D!h 

Compareceram mais 176 Se
nhores Representantes: 

Parttdo Social Democrático 

Acre: 
Castelo Branco. 

Amazonas: 
Alvaro Maia. 
Cosme Flerreira. 

Pará: 
Alvaro Adolfo. 
Duarte de Oliveira. 
Lameira Bitencourt. 
Carlos Nogueira. 
Rocha Ribas. 

Maranhão: 

Vitorino Freire. 
Odilon Soares. 
:t.úís Carvalho. 
José Neiva. 
Afonso Matos. 

Piauí: 
Renault L!.'ite. 

Ceará: 

Ra U1 Barbosa. 
Ri.o Grande fü> 'Norte: 

Georgina Avelino. 
'Mota Ni;tO. 

Panâba: 
José Jofili. 

Pernambuco: 

Novais Filho. 
Agamemnon Magalllães. 
Jarbas Maranhão 
Ulísses Llns. 
Barbosa Lima. 

Alagua .. : 

Silvestre '.Péric!es. 

Sergipe: 

Leite Neto. 
Graco Cardo''º . 

Bahia: 

Pinto Aleixo. 
Lauro de Freitas. 
Vieira de Melo. 
Eunáplo de Queiroz:, 

E,:;l:r\to ...Santo: 

Atmo Vivá.qua. 
Henrique de Novais. 
A·rí. Viana. 
Carlos Lindemberg. 
Eurico Sales. 
Alvaro Cas~lo. 

Distrito Federal: 

Jonas Correia: 
José .Romero. 

Rio de Janeiro: 

Pereira Pinto. 
Alfredo Neves. 
Amaral Peixoto. 
Eduardo Duvivier. 
Paulo Fernandes. 
Getúlio J.VIoura. 
Heitor Coll<!t. 
Acú1cio Tõrres. 
Brí.gido Tinoco. 
Miguel couto. 

Minas Gerais: 

Beuecti to Valadares. 
J uscf Eno Ku bbitscí1ek. 
Ro:irigues Seabra. 
Pedrn Dutra. 
Bias Forws. 
O"istiano Mar.Jiado, 
Gustavo Capanema. 
Olin~o Fonseca. 
La ir Tostes. 

São Paulo: 

Machado Cotlho. 
Oofredo Teles. 
Oésar Costa. 
Martins Filho . 
• Jo.>é Armando. 
João Abda1a. 
Sampaio Vidal. 

Goiás: 

Pedro Ludovico. 
Dar:o Cardoso. 
Di0genes Magalhães. 
Caiado Godói. 
Guilherme Xavie1·. 

Ma to Grosso 
Ponce ele ArrtH'.fa. 
Argrn1iro Fi:::lho. 
Martiniano Araújo 

Paraná: 
Flá1·io Guimarães. 
Roberto Glasser. 
J'-oão Aguiar. 
Gomi Júnior. 



Santa Catarina: 
Nereu Ramos. 
Ivo d'Aquino. 
Aderbal Silva. 
Orlanco Brasil. 

Rio Grande do Sul: 
Getulio Vargas. 
Ernesto Dorneles, 
Gaston Englert. 
Brochado da Rocha. 
Elói Rocha. 
Teodomiro Fonseca. 
Daniel Faraco. 
Antero Leivas. 
Sousa Costa. 
Glicéxio Alves. 
Mércio Teixeira. 

União .Democrática . Nacional 

Amazonas: 
Severlano Nunes. 

Pará. 
Agostinho Monteiro. 
Epilogo Campos. 

Maranhão: 

Ala.rico Pa.ch~o. 

P!aui: 

António Correia.. 
Ceará: 

Gentil Barreira. 
Fernandes Teles. 
José de E-01.,ba. 
Alencar Araripe. 
Edgar de Arruda. 

Rio Grande do Norte: 

Ferreira de Sou;;a. 
José Augusto. 
Aluísio Alves. 

Parafba: 
João úrsulo. 
Fernando Nobrega. 
Osmar Aquino. 

Pernambuco: 
Lima Cavalcanti. 
Alde Sampa1o. 
João Cleofas. 
Gilberto Freire. 

Alagoas: 
Freitas' cavalcanti. 
Má.rio Gomes. 
Rui Palmeira.. 
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Sergipe: 
Válter Franco. 
Leandro Maciel. 
Herlbaldo Vieira. 

Bahia: 
Otávio Mangabell-a. 
Luis Vi-a.na. 
Clemente Mariani. 
Dantas Júnior. 
Rafael Cincurá. 
Aliomar Baleeiro. 
João Mendes. 
A1berico Fraga . 

Distrito Federal: 
Hamilton Nogueira. 
Hermes Lima. 
Euclides Figueiredo. 

Rio de Janeiro: 
José Leomil. 

Minas Gerais: 
Monteiro de Castro. 
Magalhães Pinto. 
Milton Campos. 
Licurgo Leite. 

Goiás: 
- Domingos Ve!asco. 

'.Ma to Grosso: 
\ 

Vespasia.no Mart.ins. 
João Vilas boas. 

_Santa oatartna : 
Tavares d' Amaral. 
Tomás Fontes. 

Partido Trabalhista Bra,<rileiro, 

Bahia: 
Luis Lago. 

Distrito F'ederal: 
Benjamin Farah. 
Vargas Neto. 
segadas Viana. 
Benfcio Fontenele. 
Antônio Silva. 
Barreto Pinto. 

Rio de Janeiro: 
Abelardo Mata . 

Minas Gerais: 
Lel'i San tos . 

São Paulo: 
Pedroso Júnior. 
Eusébio Rocha. 

Paraná: 
Melo Braga. 



Rio Grande do Sul: 
Artilr Fischer. 

Partiào Comunista do Brastl 

Pernambuco: 
Gregório Bezerra. 
Alcêdo Coutinho. 

Distrito Federal: 
Carlos Prestes. 
João Amazonas. 
Batista Neto. 

Rio dP Janeiro: 
Claudino Silva. 

São Paulo: 
José Crispim. 
Osvaldo Pacheco. 

Rio Grande do Sul: 
A-bilio Fernandes. 

Partido Republicano 

Pernambuco: 
Sousa Leão. 

Sergipe: 

Durval Cruz. 
Amando Fontes. 

Minas Gerais: 
Jací Figueiredo. 
Daniel carvalhc. 
Bernardes Filho. 
Mário Brant. 

Partido Popular Sindicalista 

Pará 
Deodoro Mendonça. 

Ceará: 
Olavo Oliveira. 
Alves Linhares. 
João A.deoda to. 

Bahia: 
T.:ódulo Albuquerque. 

Partido Democrata Cristão 

Pernambuco: 
Arruda Câmara. 

São Paulo: 
Manuel Vítor. 
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Po.rtiào Republicanc Progressista 

São Paulo: 
Campos Vergal. 

Partido Libertador 

Rio Grande do Sul: 
Raul Pila. 
O SR. PRESIDENTE - Constl:J. d;. 

Ordem do Dia a votação do projete; 
da Constituição. 

O Preâmbulo antecede, como e na· 
tural, ao Título I. Não seria poss1veJ 
votar o Título 1, Sl('nl antes a.p.reda.r 
o Preâmbulo. Considerei-o, por is~c 

matéria independente. 
Reitero aos Srs. Representantes 0 

pedido de remessa à ~sa. com ante
cedência, de seus ped:dos de destaque 
de emendas. Do contrário, se emb~
raçaria a marcha da votnção. To!Jc·t 
dev·~m reconhecer que não zrn: será 
possível examinar, d<.' momento, '::.E 
emendas, cuja votação se pretenda 
fazer em separado, como também na{) 
me seria po.ssivel mandar concatená· 
las para só depois submetê-las à Vf)j.l;.

c;ão. O estudo dos requerimentõ.'Í de 
desta.Que tem que ser minucios() t:. 
Por isso mesmo, demanda teir.po 

Os Srs. RepreF<entantes que d<>-~eja· 

rem ter uma impressão peõSoal d:;. sj
tuação da Mesa, no particular, ":"stã1 
convidadoe a prestar-lhe sua c0Jatx: 
ração nesse SECrviço. 

Cumpre-me evitar o retardanJio:nL< 
da votação e sàm~nte por êste p:rocessi.-
o conseguiremos. 

O SR. COSTA NE'I'O ·- Sr. Pn
sidente, peço a palavra. pela ordem. 

O SR PRESIDENTE - · 'Tu-m ;i p<.;
lavra o nobre Representante. 

o SR. cos 4,A NETO <Pela orlkm) 
<*> - Sr. Presidente, no inicio dr1t 
nossos trabalhos de hoje. tive opor
tunidade de dirigir a V. Ex." um rf·· 
lif.Uerimento de preferência. De acôràc 
com o Regimento, pedia a Vossa Ex
celêncla considerasse êsS€ requer-lmen-
to e, em seguida, mt- conc'!cle.~,,,. .· :1 
p:.:.lavrn para justificá-lo. 

O SR. PRESIDENTE -·- O rt~!ue

rimento a que V. Ex.ª se refere cs~ 
sõbre a Mesa. Dou a palavra a Vossa 
Ex~lênéia para justificá-lo. 

(*) - Não foi revisto pelo c.rador. 
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O SR. COSTA NETO - Sr. Pre
.adente, a Comissão Constitucional. 
. 1.J receber, na segunda fase de seus 
trabalhos, ns 4.092 emendas sôbre as 
<lUais deveria dar parecer. entendeu 
''e não c:omec:ar suas atividades sern 
primeiramenté considerar determina
·~<ão expressa do Reglmi:nto. Refiro
: •:te ao art. 30, que vou ler: 

"Votada uma emenda, serão 
consideradas prejudicadas tôdas as 
que tratem do mesmo assunto, 
ou que colidam com o vencido. 
Se11do muitas ou várias as -emen
das a votar, a Assembléia, a re
querimento de um membro da 
Comissão da Constituição, poderá 
decidir que a votação se faça em 
globo, em óois gruipos, distinguin
do-se as que tiverem par.;cer fa
vorável das que o t;v.e-rem contrá

rio, ressalvado o di.reito de des
taque". 

Levando em conto. êste dispositivo, 
. .:;;·. Presidente, a Comissão verificou, 
<ii:sde icgo, que, s.e !};;,disse a votacão 
tom globo de certo grupo de emendas, 
·~ .•ntro daquela massa enorme qu::
.1.tingia a 4.092 proposl<(ões. mas que, 
11l;pois cL? desdobrachs, se elevariam 
. '· ma1~ de 5. 000, não seria possível l'!.O 
Jilenário decidir consd::ntemente sô
l':t-e cada um dêsses grupos. Túmou, 
f;ntão. ~ deliberação unânime de à 
proporção que ia examinando as emén
•LlS e c-mitindo µarecer, <>rganizar, em 
!'c;nna de 1ei. os artigos que pudessem 
nomprcender aquilo que realmente 
f<'.>sse vencido em c~dii. uma das Sub
c..,missões e. ma 's i;arde, apurar o 
!J<CJ1samento dessas mesmas Subco
in iszôcs na Comissão Geral. 

Dai n·sultou a redação do vencido 
11_9- votação füts emendas que a Comis
;>ll.O da Constituição teve cn~ejo de 
cmcamrnhar a V. Ex.ª, jur!tamente 
com o p,uccer g·l!ral sôbre o :;cu t.rn ba -
lho e com cêrca de 50 anexos, ccm
nri;cnde11dn nào so1mmte e que ela 
11rnpr1: rcsolveu como que deliber:'l.
rn.m '1~; Subco111is!-iÕt..!S. 

Venho pedir para essa redaç.'io a 
1wccs~;:iria pl'l'i'l'rênda. o & isto, prPci
i:itLU1Pli.! t\ o qlll' ~Oi1$ta do l'(~ql\('l"i

llH:'lllu l/lli' st• l':H·on~r:l ern m:'ios de 
V. Ex.". Se, porvcnt.ura, o plenário 
a co1ic":J1'r, iw·;~o trabalho f:t•rá <:x
·L;:aordi nàriamu1te fa.cilitado porq u-:, 
no· começo das ~:c:ssões, se distribuira 
;1.os Srs. Constituintes - como ontem 
jú ocorreu - o avulso com tôdas as 
emendas que foram total oµ parcial-

mente aproveitadas, contendo ainda as 
rejeitadas ou ·consideradas prejudica
das . 

Em tal- hipótese, Sr. Presidente. 
aceito o pedido de preferência, que 
fac:o i:cssott!mt:nte e que representa, 
talllbém, o pensamento de tôda a 
Comhsão, poderemos não sómente ace-
1ernr o·.; Lrnb:dl10s como deliberar com 
maior conhecimento de causa sôbre 
cada uma das emendas relacionadas 
nos dive1.-;os avulsos. <Muito bem; 
muil.o bem. J 

O SR. BARRETO PINTO - Sr. Pre
sidente, peço a palavra, pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE -- Tem a pa
lavra o 1:01.lre Representante. 

O SR. BARRETO PINTO < • l <Pe
la oHfrm 1 -- Sr. Presidente e egré
gia A ~:;em J;léia: 

Estou con·1cncido de que é mdhor 
a pior Ccnstituiçãc do qne o reeime 
atual de 1a!Jricad:o de decretos-leis, 
no' quais se et1volvem as qt1estôes 
mab ~:·:da~ e t1auscrndcntais quando, 
dc,Hro ck um m6s. a Assembléia, 
trnn.-c.rurmada em Cámara e Senado, 
podei ia tratar de todos bses a::.:;un
tos. 

Minha questão de ordem é a se
guint:.·: r11tcndo que u !"equerimento 
do nobre l!dcr de São Pa ulc, Sr. Be
nedito Cos•a Neto, não enco;1tra apoio 
no 1;.L,r;imc:n to. 

Dispõe o Rc;,gimento Interno: 
.. Art. 2!l - Finde êste prazo, 

o Prt.,idrnte da Assembléia dar?., 
com ou !>em p:ll'l'<'r:·. para a or
clcm tlo dia ::,rr:uinte, a votação, 
f;•:rn di.-.cu~são, du ProjcLo de Cons
tituic;ão e respectivas emendas.·• 

Tratn-sr, evidrntemrnle, dn pro,it:to 
que j&. "provamo:;. Acr-ito, r.ntrdanto, 
o ld1l1i·1m1e11Lc cio ilust1e líder da 
ba uc;1 da dt! Sãó Pirn ln, VOl arrmos um 
segu•ido proJeto ou um sllbstitutivo. 

O Sr. Nestor D1wrle..- Não apoia
do. E' o mc~mo pro.]etn. 

O Sr. Acúrcio Tôrr:?s - O orador 
dá licença para um apa1 te? 

O SR. DARRETO PINTO 
Com i'!'o.:'., r. 

O Sr. A cúrcio Tlil res - Como V. 
Excia. cpi r·r. ele veria rrtornar ao ple
nci.rio o prnj~to p1foiilivo ... 

O SR. BARRETO PINTU 
Perl ci tamcn te. 

(" ) Não foi revi:; Lo pelo orador. 
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O Sr. Acúrcio Tôrres - . . . com as 
emen<las aceiLas, prejudicadas em p:u
te ou rejeitadas totalmente. 

O Sr. Nestor Duarte - Nesse ('aso, 
para que existe a Comissão eh Cons
tituição? 

O Sr. Acúrcio Tôrres - Que rez a 
Comissão? Foi muito mais int.eli"'en
te: aproveitou as emendas, reiu~diu 
o texto e apresentou projet;o novo, 
que. se não llouvt3se uma falha n'l Re
gimento, bem poderia ser drnominado 
s1;1bStitut.ivo. _Como o Regim<;nto, espe
cialmente feito pela Assembléia. não 
permite a organização ele su.bstitutivo 
a Comissão. •estudando emendri, pai'. 
emenda e declarando quais as aceitas 
reJeitaidas e prejudicadas, . . . ' 

O Sr. Nereu Ramos - Rectic·'iu o 
. vencido. e, 

O Sr. Acúrcio Tôrres - ... refundiu 
as emendas e o projeto primil.ivo e. 
de acôrdo com o vencido, elabcruu o 
novo, que como dbse o eminente lí
der de São ]?{aula, relator geral. fa
cilitará muito mais o trabalho d:i As
sembléia. 

O SR. BARRETO FINTO 
Sr Presidente. ao concluir minha. 
questão cte ord.Pm. q11e prco pP::mi~
são à Assembléia para su::imet<'r ao 
alto juízo de V. Excia .. e~tou con
vencido de que, quando redigimos o 
Regimento Interno, não tivemos em 
mira fazer que a Comissão <la Consti
tuicão apresentasse :substirntivo, a ser 
votád0 a.gora quase em globo, como 
se fô:;.sc projeto completamente nevo. 
Se tivermos de votar agcra, "arrolha
dos" apesar do espírito liberal de V. 
Excia., o projeto de:: uma Constitui
ção ... 

G Sr. Acúrcio Tôrres - Não há rô
lha alguma: há necessidade de ordem. 

O SR. BARRETO PINTO 
. . . devo declarar q11e, de qtw tquer 
mod<> a Constituição afinal votada, 
por p

0

ior que seJa. sempre será n:elh9r 
do que o regime atw11 de fabn:::açao 
de decretos-leis. (Muilo bem . .> 

O SR. JURANDIR PIRES Sr. 
Presidente. peço a palavra. pela or
dem. 

O SR. PRESIDENTE - Tem ll pa
la \\-a o nobre Representante. 

O SR. JURANDIR PIRES 1 Pela 
o;dem) (~) - Sr. Presi<lent.C'. há um 
requerimento que pede preferênci'.l pa
ra o substitutivo e uma declaração 

1 •) Não fol revisto pelo or.idor. 

de que êsse substitutivo não tem t::-.1 
nome em virtude de falha do Regi 
mento, sendo êle a expressão do ven
cido nos ~rabalhos da Comissão, rela· 
tivamente às emendas apresentada,. 
em plenârto. 

Pergunto a V. Excia., Sr. Presl. 
dente, se as emendas que no avuls') 
distribuído não constam nem come· 
aprovadas nem como rejeitadas, não 
tendo sequer pa:r.eoer, como, exem.plif1. 
cando, as de ns. 3.600, 3.697, 3.968 r• 
assim uma série delas; pergunto si: 
essas emendas estão ou não autom.àt . .1-
camente destaioadas. 

Era a questãio de ordem que <lescjr, .. 
va levantar. 

O SR. PAULO SARASATE 
Sr. Presidente, peço a palavra. peJ:. 
ordem. 

O SR. PRESIDENTE - Tem ,; !l'' 
lavra o nobre Represent.ante. 

O SR. PÀU"'....O SARASATE 
<Pela ordem> ( •) Sr. Presidente, ou 
vi com a maior atenção os debakt 
que SP. estão travando à margem c':.
requerimento do ilustre Relator Gf~ 
ral Sr. Costa Neto. 

Embora me p:ireça n:itural q•1e, nc 
primeiros mcmeiüus de noss•Js trab'.'.· 
lho~. quando iniciamos a votação t!1 
projeto, haj:i. lir:;eira confusão. é cer· 
to, contudo. que tem razão o nobJ' 
Rehtor Geral, quanclo pede pref,, 
rência, não para um novo iwojet<> 
mas para a reclnçiio no vencido, em 
que a Comissão Con~tituciunal hm:.-
ve por bem transformãr o projeto pr:
mitivo. depois de devidamente exam:· 
nadas as emend~s, em número sUPi' 
rior a 4 mll. 

Procede o requenmento da Comi;;
são, porquanto sabemos qw~. senr!1 · 
tão grande o volume de emm1das :1 
serem examinadas em prazo restn· 
to, como aquêle de que dispunha " 
Comissão, esta não poderia aiwesen· 
tar outro trabalho senão o que efet1 .. 
vamente ofereceu. É, aliás, d•~ se !OH· 
var o grande esfôrço, a atividade d~ 
senvolvida pela Comissão, pri11cipa.I· 
mente pelos eminentes Srs. Senador 
Nereu Ramos e Deputado Prado Kelly 
que tomaram a si a tarefa estafantfr· 
sima de coordenar êsses trahal11n,,. 

O Sr. Café Filho - V. Ex." ri.,.. 

permite um aparte? 
O SR. PAULO SARAS.'\'l'E 

Com todo prazer. 
U Sr. Café Fillr.o - O Sr. D<!µUt.:' · 

do Costa Neto requereu _.prr!rrênci~· 
para todo o projeto, mas o arr. ::s; 
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do Regimento Q.a Assembléia deter
mma a votação Por titulo ou capi
tulo. Sendo assim, não compreendo 
como se requ~r preferência para o 
projeto, quando êle só pode ser vo
tado por títulos ou capitulos. 

O Sr. Aeúrcto Tõrres - O nobre
Representante por São Paulo pediu 
preferência para que fó.sse considera.
do um projeto ao invés de outro. 

O SR. PAULO SARASATE 
Re;;pondo perfeitamente ao Sr. 
Deputado Café Filho. 

A preferência é para ser considera
da preliminarmente pela Casa a re· 
dação do vencido. Nem Podia ser 
áe outra forma; do contrário, gasta
rtamos tempo imenso e não teria.
mor, a Constituição no prazo deseja
do. 

CJ Sr. Acúrcfo Tõrres - O Sr. Re
presentante Costa Neto pediu, de 
!ato e acertadamente, preferência 
par~ o projeto que reproduz o ·ven
r,1di). O pedido de preferência para 
votação dêsse projeto é no sentido 
de que êle, concedida a preferência, 
seja votado na forma elo Regl.men-

. to. 
O SR. PAULO SAP..ASATE 

Na forma do Regimento, capttulo por 
capitulo, tanto assun que, hoje, se
gundo tudo denota, vótaremas o Ca
p1tulo I, salvo as emendas destaca
. 1as. 

o Sr. A~rcio Torres - Votaremos 
na forma regimental. 

O SR. PAULO SARASATE 
A forma regimental não sofrerá qual
quer vlolação com a aprovação do 
requerimento do nobre Relator Ge
ral. a que dam06 o nosso apolo, por
que é justo, procedente, e o único 
que poderá dar em resultado votar
mos e promulgarmos a Constituição no 
prazo legal. <Muito bem; muito bem.> 

O SR. PRESIDENTE - Tem a pa
lavra o Sr. Costa Neto, que já a ha
via pedidc. 

O SR. COSTA NETO - Sr. Pre
.:;idente, os es<:larecimentos. que tinha 
a. prestar, jâ foram dados pelos co
legas que me antecederam, e, por 

êst<; motivo. des'..sto da palavra. 
O SR. PRESIDENTE - Há sôbl·e 

a. mesa, e vou submeter à aprecia
ção da Casa. requerimento assinado 
pelo Sr. Representante Costa Neto. 

11.ntes, entretanto, devo dar uma. ex
plicação a s. Ex.ª o Sr. Representan
te .Jurandir Pires. 

A própria redação do vencido, na. 
votaçã<> das emendas, implica pare
cer favorável e parecer ~ontrário às 
que fo..."am oferecidas. Quer dizer: a 
Comissão não aceitou as emendas, 
que não consubstanciou no seu subs
titutivo. 

E' explicação que dou pelo am-éço 
que s. Ex.~ me merece. A Mesa não 
cabe alterar o requerimento que lhe 
foi apresentado. 

S. Ex.ª o Relator Geral pede fique 
esclarecido que a Mesa tem como base 

. de votação o projeto agora enviado. 
Os autores de emendas, todavia, não 
ficam prejudicados, porque têm o di
reito de pedir destaque e as apreciar 
em separado. 

O SR. CARLOS PRESTES - Sr. 
Presidente, peço a palavra pela or
dem. 

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

O SR. CARLOS PRESTES ( ,. l 
· (Pela OTd.em) - S::. Presidente, de 
acôrdo com o Regimento, realmente 

-não poderia ser submetido à Casa o 
substitutivo . 

O projeto já aprovado é que deve
ria ser trazido ao plenário. 

Compreendemos, no entanto, a pro
posição do Relator da Grande Co
missão. Compreendemos que a tarefa 
da Comissão é, sem dúvi<la. dlficU . 
Fo:ram a.presentadas 1.096 ou 4.098 
emendas e, efetivamente, seria quase 
impassivel submetê-las, uma a uma.· 
ao parecer da Comissão. 

Concordamos, po1· is::;o, com a pro
posição do Relator, mas interpretan
do-a de maneira distinta ela que pa
rece ter sido interpretada pelos ora
dores que me antecederam. 

Compre.endemos. Sr. Presidente, i~a 
proí.)osição do Relator, não a subsU
tuição do an.terior projeto por um 
novo, por um substitutivo. Vemos. 
nela, a simples idéia de modificar a 
sistemática do projeto. 

O Sr. Paulo Sarasate - E' isso 
mesmo. 

O Sr. Café Filho - Mcito bem. 
O SR. CARLOS PRES'I'J!B -

Quer dizer: vamos votar o projeto, 
dentro da nova sistemática ou distri· 
buição da matéria, de acôrdo com 
os· novos títulos e com os capitulos 
dêsses titulos. 

O Sr. Paulo SClJNSate - _Exata-
mente. · 

(•) Não foi revisto pelo orador. 
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O SR. CARLOS PRESTm 
Conquanto estejamos em desacõrcio 
com a última redação, esperamos 
que. além da preferência para o 
vencido na Comissão, que se reflete 
no projeto contendo as emendas 
aceitas, V. Ex.ª submeta também ao 
voto do plenário as emendas apre
sentadas a cada Capitulo, com pa
recer favorável ou cont.rárlo, ou 
.seja, sem prejuízo dos pedidos de 
desta.que. 

Discordamo::. de muitas emendas 
que obtiveram parecer favoráv-el da 
Comissão, preferindo as emendas re
jeitadas. 

Nestas condições, estamos de e.cõr
do com a sugestão do nobre Relator 
geral: submeta-se ao plenário a sis
temática a.dotada, pela qual, do pro
jeto anterior. foram deslocaidos al
guns artigos dos Títulos III e IV 
para o Titule I. 

Nessas condiÇÕes, votaremos a fa
vor da proposta do nobre relator 
gera!. <Muito bem; muttc bem.> 

O S'R. N'EREU RAMOS - Senhor 
Presidente, peço a palavra, pela or
dem. 

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

O SR. NERElU RAMOS - lPela 
oràem, ( •) - Sr. Presidente, pa- / 
rece-me que z. Assembléia não se 
considera suficientemente esclarecida 
a. respeito da maneira por que pro
~u a Comissão da Const1tuição. 

Re<!ebendo o projeto aprovado em 
primeiro turno, com cerca. de cinco 
mil emendas, a Grande Comissão 
distribuiu-as pelas Subcomissões, or
ganizadas no começo de seus tra
balhr s. Cada uma dessas Subcom1s
sõe.s ofereceu parecer. 

Posteriormente, a Comissão, exami
nando os pa.1·eceres das Subcomis
sões. aprovou o que consta da re
da.çá-0 do projeto vencido. Nenhmna 
materia que não constasse de emen
da ou do próprio projeto aprovado 
em primeiro t.urno foi introdt12ida no 
projeto revisto. Redigimos o vencido 
e o apresentamos ao plenário, por 
entender que o seu tra.balho, dessa 
forma, seria facilitado, consubstan
ciadas, como se acham, no projeto 
tõdas as emendas ap1·ovadas, inte
gral ou parcialmente. 

A primeira coisa que decidimos, o 
primeiro ponto focall2ado pela Gran
d~ Corr issão, foi o da distribuição 
da matiél"ia. 

e•) - Nã o!oi revisto pelo ore.dor. 

Tom&ndo em consideração as 
emendas oferecidas, demos ao projeto 
nova distribuição, suprimindo alguns 
capítulos e criando outros, em vir
tude de aceitação de emendas. As
sim é que o capitulo ora em discus
são se compõe do que constava do 
Capitulo I do projeto e também dos 
relativos à organização financeira e 
polftica externa, além da inclusão de 
alguns dispositivos que no projeto 
primitivo figuravam em outros ca
pítulos e até nas Disposições Gerais. 
Demos, a tudo, sistemática seme
lhante à Constituição de 1934, que 
havia aperfeiçoado a Constituição de 
1891. 

O Sr. Nestor Duarte - No que 
fizeram multo bem, Excelência. 

O SR. NEREU RAMOS - De 
maneira que, pedindo ao Plenário 
preferência para êste projeto, não o 
surpreendemos com inovações. O que 
fizemos foi aceitar emendas aqui 
apresentadas e devidamente consi
deradas pela Grande Comissão. Esta 
recusou-se. mesmo, a adotar a idéia 
de, dentro dela, constltuir nova co
missão, de coordenação, p~ecisamente 
porque não queria despresar o tra
balho do Plenário. 

Assim foi que levamos em Cl)nsi
deração tõdas as emendas ofereci
das não havendo no projeto em dis
cusssão qualquer dispositivo que não 
seja a cor.sagração de idéias conti
das cm emendas p:•ovindas do Plená
rio. 

Por conseguinte, dando preferência 
ao projeto revisto, vamos .ao encon
tro das aspirações gerais da Nação, 
qual seja a de ter, quanto antes, wna 
Constituição. 

Não estranho o alanne que, em 
certos Representantes da Nação, está 
cuusando êste deba\e, até porque, t:m 
1891, surgiram no Plenário as mesmas 
dúvidas e os mesmos raciocínios. Em 
1934, não foi menor o trabalhe da 
Assembléia Constituinte para oferecer 
ao pais uma Constituição. 

Aqui está o projeto revisto. Evi
dentemente. êle não prejudica o di
reito dos Srs. Representantes de pe
dir destaque das emendas oferecidas 
ou de palavras dessas emendas, como 
não prejudica também o de solicitar 
destaque de artigos ou palavras do 
proJeto primitivo, pois o q11e dese
jamos é que a Constituição reruta 
a vontade e o pensamento da maio
ria da Assembléia Constituinte. 
Muito bem; mufto bem. Palmas>. 

O SR. PRESIDENTE - Vou sub
meter a votos o seguinte: 
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REQU'ERIMENTO D"E PREFERÊNCIA 

Requeiro preferência para a vota
ção da "Redação do Vencido na Vo
tação das Emenda~" que constitui o 
Projeto redigido de acórdo com. o 
Parecer Geral, publicado no "Diârio 
eia Assembléia" de 8 de agôsto do 
corrente ano. 

Rlo de Janeiro, 13 de agôsto de 
1946. - Benedtcto Costa Neto, Rela
tor Geral. 

O SR. PRESIDENTE - Os Senho
res que aprovam o requerimento, 
queiram levantar-se. (Pausa) . 

Estâ aprovado. 
E' a seguinte a maLéria que sujeito 

ao esclarecido apreço da Assembléia: 

Projeto da Constituição 

Nós, os representantes do povo 
brasileiro, reunidos, sob a pro
tecão de Dt·t '·'· em Assembléia 
cónstituinte, para organizar um 
regime democrático, decretamo& e 
promulgamos a seguinte 

Constituição dos Estados Unidos 
do Brasil" 

Sóbre esta parte, hã pedidos de 
destaque de emendas, alguns che
gados à Mesa neste momento, o que, 
como vêem VV. EE .. dificulta o tra
balho da Presidência. 

De acôrdo com o Regimento e ado
tando o únic.::> procediPlento que cabe 
ao Presidente da Assembléia, tomei 
a deliberação de submeter a maté
ria ao voto do plenário. 

Qs Senhores que aprovam o pre
âmbulo, salvo as emendas. . 

O SR. CAFÉ FII,HO - Sr. Pre
sidente, peço a palavra pela ordem, 
e de acôrdo com o Regimento, para 
falar pela legenda do Partido Repu
blicano P1 ogressista. 

o SR. PRESIDENTE - Tem a 
palavra o nobre Representante do 
P. R. P. 

O SR. CAFÉ FII.HO < • l Se-
nhor Presidente. apresentei no curso 
da disct1ssão do projeto uma emenda 
supresi;iva do prcàmbulo. Essa emen
da teve parecer contr:'i.rio da grande 
Comissão que, aceitando as diversas 
sugestões contidas em emendas do 
Plenário, deu ao preâmbulo a i·eda
çào seguinte: 

"Nós os Representantes do povo 
brasileiro, reunidos sob a proteção 

<"') Não foi revisto pelo orador. 

" 

de Deus, em Assembléí;i, Consti
tuinte para organizar um regime 
democrático, decretamos e promul
gamos a seguirite Constituição dos 
Estados U1iiclos do Brasil". 

Sr. Presidente, jâ a Constituição 
de 1934 adotam como preâmbulo a 
redação que vou ler; 

'·Núô, os representantes do Povo 
Bl'a&ileiro, pondo a nossa confian
ça em Dc~w;, reunidos em Assem
bléia Nacional Conslituinte para 
organizar um regime democrâtico, 
que assegure à N.tç:lo a unidade, 
a liber·dade, a justi•;a e o bem es
tar social e econômico, decretamos 
e promulgamos a :;cguintc Cons
lituic:ão da República dos Estado:; 
Unidos do Brasil''. 

Eu, Sr. Presidente, com a emenda 
suprer;siv:;i que apresentei, e we, de 
acôrdo com o Regimento, deve ter 
preferência na votação, segui o cxe~
plo de Constituiçbes modernas ele di
versos povos as quais nào têm preâm
bulo. Pobso citar a Coas ti tuição do 
México, de 1917, com as reformas até 
1938, sem preám bulo: a Constituição 
do U1ueuai, pais católico, p».b latino. 
Constituição taJve,; das maio; moder
nas do Continente, e que 1üo tem 
preâmbulo; outros pabc:i do Continen
te possuem Constituiçóf•,; sem pre
âmbulo. E, Sr. Presideute, se quiser
mos citar velhas nações, temos a 
Constitul•;ão da Turquw, sem nreâm
bulo; a da Grécia também, apesar 
de no seu têxto admitir a religião 
Ortodoxa cristã como religião do 
Estado, Hão tem preâmlJlllo. 

O Sr. Aureliano Leite - Pcrmita
me V. Ex.ª um aparte: tôdas as 
Constituições do Brasil, desde a mo
narquia áté à de 1934, têm prei1mbulo. 
V. Ex.ªº argumente com a tradição do 
Brasil; uão precisa bu~car ::t de outros 
países. 

O Sr. Nestor Duarte -- O nubre 
aparte:m te não tem razão. J>.. trndi
çã.., republicana mais pum no Brasil 
e no estrnngdro é <i ausência de 
preâmbulo. 

O Sr. Osi;aldo Uma - Não no 
Brasil. 

O Sr. Ne.<:tor Duarte - :r,;o Brasil 

O SR. CAFÉ PILHO - Argumen
tando com a tradiçãô brasileira, meu 
nobre colega, eu recolho a cxperiên · 
eia e esta 111e condu:-1 a votar cuntr·-1. 
o preâmtulo: :8 que o J;Jrojeto desta 
Constituição, que. será promulga-
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da "em nome de Deus", ou "sob a 
proteção de Deus", cria o estado neu
tro em matéria religiosa! 

Esta Constituição, Sr. Pt1·,;!rlt n: ~., 
que no :;cu preamlmlo ind lc 1, cunw 
regime a sr-r organizarlo, o re;nme eh'. 
mocrático, permite o estado ck ,::tio 
preventivo e facu !ta a sw;pt-.i.,fto Jas 
imunidade:-; parlamentares. Não 110,so, 
Sr. Presiclcnte, dar men voro ao pre
âmbulo, vc,is ôl.J "" C<intrndiz c1;m o 
têxto, n;'ío é a cxpie:<;àu cll:~,t..: mes
mo têxto. 

O Sr. Hamilton Nogueira -- Vamos 
combater, então, o e::tado de sítio e 
toçl~s aqueles in ecei tos a11 te-demo
crat1cos da Constituição. 

O SR. CAFÉ FILHO - Acompa
nharia V. Ex.ª, meu eminente amigo 
e colega de representação popular, 
se pudesse votar o preâmbulo depois 
de vot:i.da a Constitui,ão. Mas. como 
o Regimento obriga-me a vot;..r o 
preâmbulo antes do texto constitu
cional. e o texto que ti:nho em mãos. 
rtsult.r.do elo voto da maioria dos 
pa rtidus, é um texto nfi.0 democráti
co. é um texto que re.comenda o es
tado leigo. m'.lii. 110 preâmbulo invoca 
a proteção de Deus, nego-lhe o meu 
vo\.o parA. nüri concorrer corn ele pa
r:1 11rn·i. cuntr:i.tlição const,itucwnal. 

O Sr. ,\ ureliano Leite - V. Ex.ª 
não c:,~sprl'?:C: pcio amor de Deus, a 
r.raúiçilo ·do Brasil para seguir a ori
,mwçiio cll- paí,~es estra;1geiros. <Mui
to bPm l. Entre a trnctição do Brasil 
e a imitação de Con.stituições <'"stran
gelras, parece-me qne eleve merecer o 
apoio cte i:Rpí:·it,os patrióticos como o 
de V. Exª a tradição do Brasil. 

O SR. CAPE: FILHO . - E' a se
gunct·• ,.,,7. qur V. Ex.n me a parteia 
no rq1·,;mo ~entido: mas outro aparte 
desviar·~ -mr d:i rnsposta que preten
dia dar a V. Ex.", qua>1do me chamou 
a atcncao nani 8 t.radicão brasilei
ra. E a tràcticão brasilelÍ''.1. Sr Pre
sidrntc. co:1dtÍz-m0 a votar ainda 
contra () prf'ámou!c1. pela expf'riência 
de ontr:t Constituição prnmulgadJ. 
também por uma Assembléia do povo, 
.~ob a prote«ão ele Deus, e que durou 
menus elo que· a(]uela que, no seu 
preâmbulo. niio tinln rsta invocação. 

O Sr. A u.re!iano Leite - A culpa 
não é ela Nação. 

o SH. CAP!': FILHO - A culpa e 
da Naçii.o. ,,orr;uc ru:·vou-se ao golpe 
de e~t:1do qu1• rii:;solv.:u os Poderes 
Legi!"lativos. 

O Sr. Arrmlci CâliHcra ·-- Curvou-se 
mas reag·Ju como devia. 

o SR. CAPll: FILHO - E ve V. 
Ex.ª, Sr. Presidente, que uma Ccns
t!tuiçii.o outorgada em nome das clas
ses a:·madas, como fol a de 37, tendo 
Cierrubnclo a promulgada em nome de 
Deus. viveu m1is t.empo que a outro, 
que tinha a benção ou a proteção de 
Deus. 

O Sr. A/tomar Baleeiro - O ma1s 
grn ':(J, Sr. Deputado, é que es.~a Car
ta, fm 1 o da traição de um Presiden
te tl,1 r:et,ública, e que não tinha o 
"cm nome de De,us", foi abençoada 
pelo5 padres e bispos que festejaram 
o Ditador. <Muito bem. l 

O SR. CAFÉ FILHO - Obriga.do 
a V. Ex.~ que nesse aparte faz uma 
censura severa, mas infelizmente ver· 
dade!ra. 

Eis ai. meu nobre colega, Sr. 
Deputado Aureliaüo Lelte, o que é a 
tradição brasileira, pois a tradiçao é 
n exµ1·riêncla. 

A experiência indica-nos, não a 
mim que não sou católico pràti
cantl' mas :\qt<:·lc.; que tem a sin
ccr!cto.clr catôlirn, o não invocarmos 
mals uma vez ri nome de Deus em 
vão, porque, fazendo-o, violamo:; os 
mandamentos d::t lei de Deus. 

O 51 Arn,dn Càmor.-r - Ma~ V. 
Ex.ª nch::t qllc invocar o nome de 
Deu.:; lln rront!spir:!o rin. IJei MP 1~na. 

- o que há cl~ ma is caro rar•• urn 
povn -- é> E'nl vão? 

O SR. CAF:F.: F·ILHO - O nvme 
de Ccus foi in•:or.ado na Constitui
cão <L• J 934, e ninguém a clef(~ndeu 

cio gc;lpP clr pstado de 1937. 
O Sr Arrndri Càmarn - O povo 

brasileiro ergupu-sc p::ira defrncie-lo, 
e está · aqui. 

O SR. CAF'.cl: F'ILHO - Vi V. 
Ex.". em 1930. à. frente de fôrças ar
mnct~~. dl'fendendo a revolução. mas 
nà0 vi V. E;,:.ª em Hl37 defêndendo 
a Comtittticji.c promulgada sob a pro
tc~ão de Deus. 1 Muito bem; palmas.) 

O Sr .. 4.rrurfri Câmarr.. - Se V. Ex.~ 

t!ves~~ as~isticto aos meus discursos 
nas com ernorar:ões .iur iclicas de 11 dc> 
agõsto. todcs os anos, em Pern:tmbuco. 
terla visto e> ouvido minha apologia 
à. liberdade e meu cc,mbate à,; dita
duras. Pernambuco inteiro .cot«hece 
minha maneirn de agi!-, conlr;; os to
talitarbmos! 

o SR.. CAFl;: FILHO '- lnr011z
mcme. o:; di;;rnrsos d:_• V. Ex.~ não 
dcstruirnm o regime que, alem do 
mai~. f1°r!n a fé católica, em nome. da 
qual se promuigou a Constl Luiçfiu de 
1934 
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Sr. Presidente, j& disse a V. Ex.ª 
que não hã neste voto senão sinceri
dade. Já um jornal chamou-me de 
rep-resentante do diabo na Assem.
bléia, porque eu era contra o nome 
de Deus no preâmbulo da Consti
tU1çiio. 

Falso! Talvez eu esteja me situan
do melhor: talvez, no meu discurso e 
no meu voto, haja maior manifesta
ção de respeito àqueles que têm 
crença - não a falsa crença das 
vésperas de eleições - que os que 
não tem respeito pela sua própria fé 
nem pela crença dos outros. 

O Sr. Hamilton Nogueira - Que 
seja a expressão "do povo brasileiro 
nascido para louvar a Deus". E' o 
nosso fim. O resto é secundá.rio. 

O SR. CA~ FILHO - No louvor 
a Deus, meu nobre colega, o que se 
quer é since1idacle. Que adianta. re
ceba êste projeto de Constituição, da 
par.e de ateus, de homens adversários 
da religião, o voto de consagração de 
Deus no preâmbulo, se êles não têm 
Deus no coração? Que adianta., se 
isto é apenas para que se percorram 
as paróquias eleitorais e se consigna 
dos vigá:-ios o apoio para eleições fu
turas? 

o Sr. Ataliba Nogueira - Não 
apoiado! V. Exª., como democrata., 
deve ou não curvar-se à v:mtade da 
maioria, esplêndidamente manifestada 
nas eleições, que quase encheu to
talmente a Casa com os votos dos que 
querem instituir no preâmbulo o nome 
de Deus? 

O Sr. .'li! edeiros Neto - O nome de 
-Deus não é questão de maioria. ou de 
minoria; é questão universal. <Há ou
tros apartes.> ... 

O SR. CAFE FILHO - Não entendi 
bem êsse aparte sõbre questão uni
versal, quanto estamos elaborando a 
Constituição Brasileira; mas desejo 
responder ao do nobre Deputado Se
nhor Ataliba. Nogueira. 

O Sr. Arruda C4mara - V. Exª., 
que · tem dado tantas provas do seu 
espírito democrático. por que combate 
uma aspireção que é da quase tota
lidade do povo brasileiro'! 

O SR. CAFll: FILHO - Pergunta
ria, também, a V. Exª. por que mo
tivo V. Ex". que defende um preâm
bulo em nome de Deus, não a.presen
tou emenda defendendo que a rell
giá.o da maioria fõsse também a do 
Estado? Seria mais coerente ... 

O Sr. Arruda Ciímara Porque 
não pleiteamos a religião oficial. 

O SR. CAFlt FILHO - Por que Vos
sa Excelêncla admite uma ConstitU1-
çáo promulga.da em nome de Deus -
4ue par a ser o Deus da maioria é o 
Deus católico - -e permite que o Es
tado -- seja Estado neutro, leigo? 

o Sr. Ataliba Nogueira. - A pro
mulgação não é eni nome do Deus 
católico. 

O Sr. Nestor Duarte - Só há um 
Deus verdadeiro, para o católico: o 
Deus católico. 

O Sr. Arruda Câmara -- E' o Deus 
de todcs os homens. 

O SR. CAFÉ: FILHO - Perdão; ja. 
ai entramos no terreno de. confusão. 
Ou o Deus do preâmbulo é da maioria., 
e, por isso, é o Deus católico -
e só assim posso responder ao apar
te do nobre Deputado Ataliba Noguei
ra - e tenho da curvar-me, como ci
dadão brasileiro, diante de uma Cons
tituição promulgada em nome do Deus 
da maioria, e não em nome dos vii.rios 
deuses, inclusive o deus da folia ... 

O Sr. Arruda Câmara - O Deus 
verdadeiro é Deus de tcdos os crentes, 
de todos os teístas. de todos os cril!
tãos, de todos os protestantes, de todos 
os católicos, de todos :..os israelitas, o 
Ente Supremo, Pe.i de todos os hcJ
mens. 

O SR. CAFÉ: FILHO - Assim o 
Deus de V. Exª. é indefinido e Ueu.s 
é uma definição de crença rel:i.gio5a. 

o Sr. Aureliano Let~e - V. Exª. 
então, não nega Deus. um& vez que o 
reconhece. Se há um Deus da :minoria 
deve haver um da marioria também. 
O Deus do preâmbulo é o da maioria. 

O SR. CAFÉ: FILHO - Não est:m 
discutindo se Deus existe. ou n&.o, por
que isto é matéria filosófica e eu fu
giria da matéria constitucional. Es
tamos debatendo o texto da Const1-
tituição e devo limitar-me a ela. 

O Sr. ?lotes da Cunha - Desejaria 
saber se V. Ex". é crente ou ateu. 

O Sr. Aliomar Baleeiro - Não se 
fazem pergi.mtas indiscretas em pú
blico. 

O Sr. Flores da Cunha - Meu 
aparte é porque, certa vez, n>a. Es
panha, discutia wn andaluz com um 
seu compatriota. ~te interr<igou 
"li:s usted ateo o és creyente ?". O 
anãaluz contestou: "Yo soy ateo ~a.
clas a Dios". (Riso.) 

O Sr. Aureliano Leite - :1!:sse o 
caso do orador. 

o SR. e~ FILHO - Em maté
ria religiosa sou talvez um agnóstico. 
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Não sou ateu. Sou, às vêzes, um 
túnido, um homem que, não sendo 
1.1iJ?1 crente praticante, não I>O&SUindo 
reza.s Para defender-se do desconhe
C'kio, teme o desconhecido. Talvez 
se~a dUeren.t.e do meu amigo, Sr. Pe
reira Lira. que crê em vlsagens e fan
tasma.<;. Para o ilustre Chefe de Po-
1!.cia do Distrito Federal as visagens 
e fan~asma.s são estrangeiroo; eu creio 
n-a.s VJSa.gens e nos fantasma.s n.a.cio
Jl8óls. As vêzes ouço e não sel .exp1i
~. - ma.s talvez o po.c;sam fazer aquê
les que têm crença e possuem uma 
definição dela, a que não consegui 
a.i:nda chegar - escuto vozes, vejo 
fa.ntasina.s e - coisa curima - isto 
só se verifica em relação à Assembléia. 
Constituinte e ao regime demoor&tico 
hras ilei.ro. 

O Sr. Glicério Alves - Qual o 
tn.al que V. Ex.ª vê na invocação 
cw preâmbulo, que é um brado da 
fT.a.queza, ds. frágil e atormentada 
~atura hum•ana? 

O SR.. CAl"'Ji: FILHO - Não falei 
em fraqueza, nem an fragilkiacle do 
povo. 

Não sendo um praticante da reli
gião, sou. tooavia. um ctd-adáo que 
tem profundo respeito á crença alheia., 
a.06 homens q•.le acreditam em Deus 
e achron que tudo vem d'"S:le. 

O Sr. Aureliano Leite - Então, 
resi:-eitt: a crença da maioria, e con
ceda o preâmbulo. 

o SR. CAn FILHO - Ninguém. 
Sr. Presidente, tem peia religião da 
maioria, pela religião caitólioa., ou pela 
it"eligião da minoria, que é a protes
taalte e outras que existem n-o Brasil. 
mais respeito do que eu, mas estamos 
diante de uma experiência que foi 
a. vJolação do texto rompido em 1937. 

O Sr. Gli~ério Alves - F.sta.mos 
em regime demoorático; então, VilJJloo 
:respeita.r a opinião da maiori·a. 

O SR. CA~ FILHO - Estamos 
num regime democrático: diz V. Ex." ? 

o Sr. Glicério Alves - ~--eja.moo 

entrar nwn regime demoorá.tíco. 
O SR. CAFÉ FILHO - Deseja

mos entrar . . . V. Ex.,. corrigiu em 
tempo e corrigiu bem. 

Ma:s, Sr. Presidente, uma Consti
tuição promulgada em nome de Deus 
foi rasgada poucos anos depols. Nin
guém a d-efendeu. 

O Sr. Aureliano Leite - Imagine 
V. Ex.• .se não fôs.se invocado o nome 
de Deu.;! 

O SR. CAFE' FILHO - Pensei que 
saíssem à rua os exércitos religiosos, 
a fim difo defender a Carta promulga
da cm nome de Deus. Não só os exér
citos católicos. mas também os pro
testantes. para defender uma Cons
tituição promulgada em nome da fé 
da maioria, e ninguém saiu. E tudo 
se perdeu na noite da ditadura. 

O Sr. Arruda Câmara - A fé no
Dll~ colega não :;e impõe pelas arma5. 

O Sr. Carlos Prestes - V. Ex." é 
injusto para alguns materialistas e 
ateus que defenderam a Constituição 
de 1934. Foram os crentes em Deus 
que a rasgaram. 

O Sr. Ataliba. Nogueira - Para 
êsse argumento. Pedimos wn compên
dio de lóg í<.:a . 

O Sr. Hamilton Nogueira - Vossa 
Excelência talvez pense ou acredi
te, que não esteja a seu lado 
quando algumas pessoas o atacam 
nesse ponto. Que V. Ex.ª faça. uma 
rememoração e 11eveja aquelas fi~.s 
radiosas que o cercaralll.. na infll.ncia 
e verá quanto deve a sua for.mação 
ao meio religioso. Ma.s quero respon
der a V. Ex." dizendo porque "os 
exércitos da Igr€ja não saíram à rua 
para defender a Constituição promul
gada em nome de Deus". Não há 
exército católico. F.' verdade aue hou
ve •.un partido no Brasil, que ainda 
tenta rearticular-se. e que se chamou 
"Integralismo". procurando sempre 
imiscuir-se no seio da Igreja católica. 
Esta nada tem a ver com o Integra
lismo, nem com outra manifestação 
política que se &.pres~nte com tais as
pectos. A Igreja católica é isenta de 
qualquer partido politlco, pois ·o seu 
fim é a salvação das ,.almas. 

O SR. CAFE' FILHO - Me11s no
bres colegas: parece que não fui bem 
compreendido, quando falei etn exér
cito católico, ou protestante. Referi
me, evldenl;emente, ao exército da fé, 
e não a wn exército armado, para de
:tiender a Constituição de 1934. O 
exército da fé, êste sim, é que deveria 
- como os que seguiram a Jesus -
defender a fé cristã. A êsse exército, 
sim, é que me referia, Visto como não 

. era possível que n Igreja se armasse 
para. defender o regime. 

O Sr. Medetros Neto - Per!eita
menbe. 

O SR. CAPE' FILHO - Ora, Se
nhores. parece que não há no meu dls-
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curso, no meu voto, no meu requeri
mento dt &staque da emenda 
supr.essiva ofensa alguma àqueles que 
crêem. Duvido, e por que não poss., 
duvidar ? dos destinos dit Constituição 
que es·tamos votando. Há aqui ho
mens riue crê-: m que tudo vai às mil 
maravilhas, que o Brasil é um paraíso 
do i.mil)"erso e quem quiser viver feliz 
que venha para cá. Tenho minhas 
dúvidas e sinto millhas d ore;,. que sào 
as dores do povo. <Muito bem . .\ 
·sr. Presidente, estamos vivencio 

dias àe confusão, encontramo-nos 
diante de situação tal que não sü 
como pn5sa o Brnsil entrar no regime 
constitucional daqui a trinta dias. Es
tamos às vésperas de uma ordem lega 1 
e as autoridades responsáveis pela 
tranqüilida·de pública confessam que 
não é possível nela penetrarmos. Es
tamos às vésperas da promulqação de 
uma Carta Magna e não é ;;crn1itidn. 
!'eunião a céu aberto dos uartidos os 
quais se acham impedidos de realizar 
sua propaganda. 

Sr. Presid,;:nte, temo pc.r essa Cons~ 
tituição, temo que ela sofra aquilo que 
pad'.!ceu a outra promulgada sob a 
proteção de Deus, que também stja 
desrespeitada, que não se.ia cumprida 
!1i2m acatada, não seja uma Constitui
ção para mui to tempo e que faça feliz 
o :Jovo brasileiro. 

Tivesse eu essa '.::?rteza. Sr. Presi
dente, , __ defenderi:l ta:nbrm o nome 
O.e Deus. 

O Sr. Arruda Câmara - E' justa
mente êsse amtientc de apreensões e 
angústias que. justifica a invocação 
do Poder Supremo, para que venha em 
auxílio dos brasileiros, iluminando a 
r.onsc:ência de governantes e gover
nados a fim cte• que possamos sair des
sa situação difícil.. 

O SR. CAFE' FILHO -- Para isso 
ba::;tariam as preces de: V. Ex." e 
Deus nos protegi:ria, sem necessida
de de Seu nome figurar no texto es
crito da Constitui~áo, que ninguém 
sabe se será cumprida. 

O Sr. Arruda Câmara - Miuhas 
preces não b:.istaríam. São necessárias 
as dr. Nação, do povo. 

O SR. CAFÉ FILHO - V. Ex.n, 
porém, está reclamando a prece dos 
que não crem em Deus. O nabre co
lega sabe - vamos fal:lr claro e a 
descoberto - que nest:i As,embléia 
llá uma bancada, confessadamente 
materialista. VV. EEx.'", pelo voto da 

maioria, querem impôr uma constitui
ção promulgada em nome de Deus. 

O Sr. Ataliba Nog·ueira -- Como 
pode o nobre orador apurar a vonta<le 
popular numa drmocrr:.cia? Qual o 
proc.esso de que V. Ex." l:J.nçari:l mão 
para pode.r, através do mecanismo 
constitucional, apm·ar a vontac!e Po
pular na demccracia brasilr'ira '? Qual 
será ela então? A maioria? A mino
ria'? 

O Sr. Aliomar Baleeiro ---- E' preciso 
ter em vista a representação propor
cional. 

O SR. CAFÉ FILHO -.. Antes de 
respond~r. dbejo ouvir o apar~ que 
o ilustre colega Sr. Luís Cláudio se 
dispõe a proferir. · · 

O Sr. Luiz Cláudio - De:sejo falar 
como r: mig-0 que sou lle V. Ex.", co
nhecf'dor das suas hoas qualidades de 
con:çãa, no ~entido de que o nobre 
orador tenha a mesma fzlícidade de 
encontrar o caminho de DamasCQ. 
como o fêz Calóg~ras, depoi;;; ele estu
dar'l>éni a re'igião, assim como o ge
neral Ts.sso Fragoso, brilhante figurn 
do nosw Exército. que muito traba
lhou aqui por nós e foi agnó3tico, mas. 
ao encanecP.r, cu!'vou-~e diante d<> 
nome de De11s. Como amigo de V. Ex.", 
peço a Nus3o S<>nhor que o esclareça. 
a fim d.:: levá-lo a êssi: <,:1mínho d1· 
felicidade, que é o caminh,_> d{~ Deu~. 

(Muito bem.) 

O SR. PRESIDENTI: · · Está. find•I 
o tempo destinado ao nnbi"e orador. 

O SR. CAP};; FILHO --· O a!)êJ<) 
contido no aparte do Sr. RePr'f!sen
tante Luís Cláudio conduC?.-me ao en
cerramento do discurso. 

Sr. Pr,esidente minha. e1m::1da nad:i 
tem contra De L13. rdC"rc-:;e, apena.,, 
ao preâmbulo, -.'mbora H'U nome cons
te dêle. do que não uw c:lbe culpa. 
O proji:to n:io é denw~:·:l.tico no sen
tido de se manter um prl'{unbu!l) que 
não está em harmonia (·n:i1 sl'u text0. 
O prnjel-0 inrlica um J;~s~,1do kio;u <:' 
no preâmbulo se invoca a pretcçã.o d"' 
Deus. 

Em face dessas cont~·adiçõc~s t>ntrl' 
o projeto e o preàmbulo l; que Jl!Sti
fico e p··.i::o o vot-0 da Ass.;•mbléhl µara 
a emenda supre~siva do preâmbulo. 
(Muito 1)em_; muit.o bem. Pcilmas. O 
ora.dor é cumprimenlaclu. l 

O SR. PRESIDENTF. ·-- Devo ob
servar aos ~-:::1horcs Representante:" 
que farei .cnmnrir <'S<:rUl)l\losnrn~ntt: 

os prazos. ~E! mantiver t.)lcrância d.-
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cinco, <iez ou m.aí;; minut0s a cQria 
-0rador, não poderd levar a têrmo mi
nba missão. 

Assim, por('i Pm prática o que nes~ 
sentido determina o R!·gimento. f'_o 
findar o tempo destinado ao orador. 
·dever!\ êst1: terminar !>eu discurso; caso 
contrário. no interb.5e dos trabalhos. 
ver-me-ei t1brigatlo a cassar-lhe a pn
lavra. 

O SR. MUNHOZ DA ROCHA · -
Sr. Pn,;iidente, peço a palavra para 
t:ncaminhar a vot:H;ào pelo P. R. 

O SR. PRESIDENTE - Tem a pa
lavra o nobre Repn>L·ntantt'. 

O SR. MUNHOZ DA ROCHA 1 Lê o 
seguinte d'iscurso) -- Sr. Presidente: 
é curioso invocar o nome de Deus, pe -
dindo-lhe a proteção. E' curioso, comr> 
sintoma de uma e\·olução que, sob al
guns aspectos, nos coloca bem distantt
dos tempos do inicio da República. E 
é um sintoma de que nos estamos de
cidindo pelas opções a tnais entre ;l~, 

mais extremas e coerentes exigência;; 
do materialismo E o rcconhecimen t,1 
da inspiraçã.o cri~tã rla democracia. A 
invocação :,ignifica que reronhecemos 
e proclamamos c~~.a inspiração. Ex
prime, mesmo em forma vaga, a f,céi
tação de um valor e:ternu tomado como 
referência no mc!•J ela in~tatiilicladc, 

<las mutações repentinas, das expe
riências e flutua~·õc·5 cio angustiacir, 
mundo moderno. H.epresenta uma 
afirmnção corajosa surgida entre ·1 

série interminável das nossas nega
ções. E' a st:guranra ele qu~ podcnvJs 
tentar tôdas as expt':-i\!ncias e pode
ili•Js assistir a tôcias as re\·oluções sulu-

1 panda o que estávamos habituado; a 
considerar erradamente como defini
tivo, sem maiores perturbações, porque 
conservE:mos uma rdrrência que é pr.:
ciso, acima ele tudo, :nanter. Signit'ica 
que aceita>nos u111a explicação espiri -
tualista da viela. que não se identific.> 
nem se confun:le c1,rn nl'nhuma e~tru
turaçfto polític:t ou er·o11ô1nica a con
servar .0 órnente ptlc.;: nc,;::os interês;;c:; 
e eg0ísmos. Dcn1011stru que a pessoa 
hnmana em cuja cli,,n1d,tde está o 
núcleo da dcmucracia. não é uma alu
são \'aga e Db::trata. rnns ao cont1·ári•1 
uma realiclack. jm.tr:nH·nt.c: porque u~
cerra valores et•'rr:.:,, qnl' superam •: 
social com e.s s1!a~ rn:l\.~1ções. 1m1R !l!L· 
dão um sentido, 1i::1a 01 icntação. 

O Sr. Metlciros Neto - A mf'1:~·:p, 

do nome de Dons. no preâmbulo ela 
Constiiulção, rcflek a vocação hisló
rka do Brai;il " :rarluz a esponta1wi
dade da tractiçüo da família, da so
ciedade e da Nação brasileiras. 

O SR. MUNHOZ DA ROCHA -
Muito obrigado pelo aparte de Vossa 
Excia. 

Essa referência a um valor de or
dem extra-social, colocado num plano 
bem acima de quaisquer particularis
mos de grupo ou de interêsses, tem o 
mérito inconfunclível de nos defender 
contra a tendência modei-na de pre
tender encontrar um valor supremo e 
absoluto no que é relativo, como a na
i;.ão, a classe ou a raça. Impede de 
valorizar excessivamente o que deve 
ser colocado no seu lugar exato; como 
exigência de nossa vida social, com a 
sua extensão e compreensão conve
nientes e, portanto, com um sentido, 
acima de tudo, humano. 
~sse reconhecimento da dignidade 

da pessoa humana é, na verdade, a 
raiz da democracia. E' evidente rme 
outras concepções políticas que não a 
democrática e representativa na sua 
forma atual, podem defender a digni
dade da pessoa humana. Mas no es
tágio de evolução ciuc atingimos den
tro do nosso <;iclo de cultura, europP.u 
e ocidental. a origem da democracb 
está na wa inspiraç5.o crist.ã, com 1 

sua significação de igualdade essen
cial da espéc:i:: humo.na e de liberdadP 
que é privilégio do caráter racional, 
ef'piritual. d~. espécie. 

.o~ demCX'ratas que não acri tam ex
pt1c1tamente essa remota orio-em cristã 
e até a combatem, têm, nci" fundo, '.l. 
formação que o cristianismo imori
miu. Podem desconhecê-la e c!espr~
zá-la, mas a deft::nélem. 

A invocai;ão do nome dP Deus é 
a inda uma afirmação democ:·:í.tic::. 
porque con~u!ta a vontade fncontes-
1:',vcl ela mniorin. reve~;ticia. nc;l.c raso. 
de uma. forma mnito amp:n. s~me
lhante a ela Conktituieão ci(' .;~ e, :is
sim, bem diversa da maneira restritiva 
dn Constituição do Império. 

E' ~ma arirmação democrática por
que distanciada de tôda a imposicfio 
e perfc1tnmeute comprcensivn de tôdr;:; 
ns di vcrgencias. 

Nilo que nós esµirilualistas que com-
. µreendcmos a vida com unia finau

àade P.spiritual e, portanto, com uma 
bem definida hier:1rouif1 d" valnre.s. 
aceitemos aquele extremo n·lntiv!smc 
a dar n tridos êssfs valores. idênticos 
direitos. Não .. l\crcditamos na primr,. 
:1.ia das \'f'Hiacies supremas que permu
IH:cc'm nenna l1a nc:t'i t ai;;:\o da maio ri~ 
e dati tillU~ decisõt•s. Mas compreende
mos o mundo e 1w1·zamos democràti -
camentr a convivênt:i[l dos contrários. 

A invocn.çiio de' Deus no p1·Pitmbuln 
de uma Coni;tituição democrática não 
implica que todos o aceitem. E' ape-
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nas a maioria que lhe pede a prote
ção visto que no seu conteúdo estão 
expressas e garantidas tõdas as imen
sas capacidades de divergir. 

Podem encontrar aqui amparo aos 
seus direitos humanos, os comunistas, 
com a sua estruturação social basea
da numa concepção materialista do 
mundo, atitude diante da vida que_ 
devemos combater ideologicamente 
sem nos fiarmos muito na compres
são espetacular e contraproducente das 
medidas exclusivamente policiais. 

o contrito e piedoso pedido de pro
teção divina não impede a convivên
cia pacífica com os comunistas en
quanto êles procedem como democra
tas, fora do desejado clima revolucio
ná.rio exigido pelas técnicas subver
sivas. 

A invocação não tira também dos 
Srs. Hermes Lima e Café Filho o seu 
direito de não acreditar. 

A realidade democrática é tudo me
nos a unanimidade iotalitá.ria, aquela 
odienta unanlmi<lade que não permite 
e não consente nada além dos pa
drões oficiais; aquela odienta unani
midade que universaliza o temor, ma
tando tõdas as afirmações de perso
nalidade, tõda a tentativa de critica, 
tõda a espontâneidade, tcdo o direito 
ce divergir. 

A invocação só nos pode enobrecer. 
Pois reconhecendo em Deus o seu va
lor absoluto e pedindo a sua prote
ção para as nossas fraqueza.s, devemos 
ficar imunizados contra a tentação 
mo<lerna de divinizar "alares relativos 
e efêmeros. 1,Muito bem; muito bem) . 

O SR. CAIRES DE BRITO - Se
nhor Presidt:nte, peço a palavra, para 
encaminhar a votação, pelo P. e. B. 

• O SR. PRESIDENTE - Tem a pa-
la\·ra o nobre Representante. 

O SR. CAIRES DE BRITO (•) -
Sr, !'residente, nós, da bancada .co
munista, autores que fomos de uma 
emenda acêrca do preâmbulo, na qual 
sugerimos, entre outras coisas, a ex
clusão de frases que traduzem im
ploração ou apelos a divindades, sen
timo-nos na obrigação, usando dessa 
meia hora que nos permite o Regi
mento, de trazer os motivos por que 
assim procedemos. 

De antemão, Srs. Representantes, 
estimo que esse nosso gesto não seja 
apreciado como de intolerância, de 
falta ele boa vontade, para que do:; 

(•) Não foi revisto pelo orador. 

nossos trabalhos possa surgir uma. 
Constituição democrãtica. 

Razões dt: ordem histórica, razões. 
que estão muito vivas na consciência 
de quem estuda o assunto, nos dizem 
que a invocação de Deus, da forma 
como está no projeto, além de ino
portuna, é inócua, não expressando· 
a realidade, porque se propõe que os. 
Representantes do povo brasileiro se 
reunam sob a proteção de Deus ..em 
Assembléia Constituinte para organi
zar o regime- democrático. 

O Sr. Fernandes Tavora - V. Ex.ll 
me permite um aparte? 

o SR. CAIRES DE BRITO - com 
muito prazéf. 

O Sr. Fernandes Tavora - A in
vocação de Deus, no texto Constitu
cional, não é inoportuna nem inócua, 
porque representa o sent~r da maio
ria dos brasileiros, e se ·VV. Exclas, 
comunistas, andam sempre :i propa
gar e fazem questão da maioria do 
povo, devem respeitar o seu sentir. 

o SR. CAIRES DE BRITO - Per
gunto ao nobre colega se acaso estOtl 
dflsrespeitando. 

O Sr. Fernandes Tavora - V. Ex.ª 
diz que é inócuo e inopcrtunc. 

O SR. CAIRES DE BRITO - Ainda 
não disse os motivos e V. Ex."' já 
me vêm apartear. 

O Sr. Fernandes Tavora - Repito: 
se repre1;enta o sentir da maioria, não 
é inoportuno nem inócuo. 

O Sr. Moreira da Rocha - J\s mal.o
rias precisam também aprender a res-· 
peitar as minorias . 

O SR. CAIRES DE BRITO - Es
pero que o nobre Representante Se
nhor Fernandes Távora tenha a su
ficiente tolerância cristã, de yue se 
diz possuidor, para ouvir o que tenho 
a dizer. 

O Sr. Fernandes Tavora - Estima
rei muito que V. Ex.ª tenha essa to
lerância. 

O SR. CAIRES DE BRITO - So
mos contra a expressão. Estarão, na 
verdade, sob a proteção de Deus os 
Constituintes, ao decretarem e pro
mulgarem a Constituição? Quem, nes
ta Casa, poderá. garantir que está sob 
essa proteção? t 

O Sr. Aureliano Leite - Na mi
nha emenda ao p: eãmbulo, f'U colo
cara, em lugar desta expressão, "sob· 
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a proteção de Deus" - que me pare
ceu um pouco forte, - "implorando as 
bençãos de Deus" - muito mais in
teressante. 

O SR. CAIRES DE BRITO - Já 
vê o nobre Deputado Fernandes Tá
vora que não é somente a voz do 
Partido Comunista a discorda:· dessa 
presunção. Ninguém se considere sob 
a proteção divina, quando o .;<·u Deus 
nenhuma ordem delegou nesse sen
tido. 

O Sr. Aureliano Leite - Neste pon
t<. V. Ex.ª tem razão. 

O SR. CAIRES DE BRITO -- Mui
to obrig:i.do ao r.c!.lre colega. 

Além do mais. empregando no 
preâmbulo uma <:xpressão exclusiva, 
que particulariza a proteção de Deus 
a uma parcela, estaremos, concomi
tantemente, dizendo que o resto do 
pavo brasileiro se acha fora da pro
teção de Deus. 

O Sr. Hamilton Nogueira - O ora
dor permite um aparte? 

O SR. CAIRES DE BRITO Cl:lm 
muito prazer. 

O Sr. Hamilton Nogueira Meu 
nobre colega: certamente. no ~rre

no da lógica. não nos poderemos ~n
tender. Seria contraditório" até, que 
V. Ex.ª, representante de. um Partido 
que se fundamenta em doutrina pre
gadora do ate!smo. justificasse a pro
teção divina... Está. pois, perfeita
mente coerente com suas idéias. 1'1.as 
V. Ex.ª não está fazendo Constitu!
ção para um povo que já se tenha in
tegrado no comunismo. 

O SR. CAIRES DE BRITO - Per
feitamente. 

O Sr. Hamilton Nogueira - E' rn~s
mo uma minoria. Certamente o no
bre colega desconhece a doutrina ca
tólica, quando afirma que Deus ne
nhuma ordem delegou aos homens. 

O SR. CAIRES DE BRITO - A 
opinião do nobre colega vem em so
côrro de meu ponto de vista. 

O Sr. Hamilton Nogueira - ... 
mas, se V. Ex." conhecesse a dou
trina c;,1 Ig:·ej:i Catól!ca. s:.i.berla que 
o Cristo, Filho de Deus encarnado, 
veio à Terra para salvar todos os ho
mens. 

O SR. CAIRES DE BRITO - Mui
to bem. Pergunto então a V. Ex.": 
es~ certo de que seu Deus protege 
esta Constituição? 

O Sr. Hamilton Nogueira - Prote
ge a Constituição, como protege- to
dos os atos humanos ... 

O SR. CAIRES DE BRITO - Ain
da por êste raciocínio o preâmbulo· é 
inócuo. 

O Sr. Hamilton Nogueira - - ... 
praticados com a intenção reta: e 
acreri.ito, f&.zendo justiça, que todos 
os Representantes aqui presentes, 
mesmo aquêles rle cujas idéias liiscor
do, tenham procedimento reto, :;endo 
homens de boa fé. 

O SR. CAIRES DE BRITO - Em 
lugar de V. Ex.ª. diria com mais hu
mildade que não sabia se Deus pro
tege e t'Stâ de acôrdo com o projeto 
da Constituição. A frase -- "sob a 
proteção de Deus" -- é pre~unçosa. 

O Sr. Hamilton Nogueira -- Ju.;ta
mente por isso - digo que todos que 
desejamos a proteção de D~us. pre
gamos a humildade. 

O SR. CAIRES DE BRI'I'O -- Não 
se põe sob a proteção de De\lti um 
textú constitucional nada ciemocráti
co, em que - V. Ex.ª. já o disse pouco 
antes - há artigos reacionários e 
onde não se garante o direiTrJ de 
voto ao analfabeto, também filho de 
Deus. nem ao soldado. também filho 
de Deus, como pensa V. Ex.ª. 

O Sr. Hamilton Nogueira -- Deve
mos combater os reacionários. •Pal
mas). 

O SR. CAIRES DE BRITO -- Nin
guém tem certeza de que Deu.< est.á 
protegendo esta Constituição. A fra
se é presu!1çosa, inoportuna ·-· .:: o 
que desejo assegurar. 

O Sr. Fernandes Távora · ·- Com ii
cença. Não é presunçosn: e uma fra
se de crença. 

O Sr. Aureliano LeitP. -- Se e ques
tão ela frase, substituf,mo-la p1.1r 1.1u
tra: - "implorando-se a Deus". 

O ~R. CAIRES DE BRtTO - Quan
to a outra frase - "implorando a 
proteção de Deus" - · -·-V. Ex.ª .:.::i.be 
que os Constituintes que nssim vão 
convictamente assinn nma Constitui
ção, estariam obripnclo a ou•.ros 
membros desta Assembléia n mentir . 
peremptoriamente porque nno ·~rendo 

em Deus algum não implora:n a \HO
teção de Deus. 

O Sr. Hamilton Nogueira - Não há 
verbo algum que o nobre Represen
tante aceite, porquanto o que :i.ceita, 
integralmente, é o comunismo russo; 
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é um $Ó o comunis:rno no mundo. E 
llO art. 123 da Constituição russa só 
se permite a propaganda anti-religio
sa. V. Ex.ª sabe perfeitamente que 
isso é exato. 

O SR. CAIRES DE BRITQ - V. 
Ex.d com êsse aparte me ctarin razão 
pela mesma ordem de raciocínio em 
declarar que V Ex.ª é representante 
do lmperiali.smo americano. 

O Sr. Hamilton Nogueira -· V. Ex? 
não deve dizer o que não pode de
monstrar. 

O SR. CAffiES DE BRITO - E 
não direi absolutamente, porque não 
acredito. 

Peço ao nobre ReprP.sentante que 
quando fale não diga "comunismo 
russo", porque sou brasileiro, a expP.
riência soviética hom·a os cidadãos so
viéticos. Mas o que desejamos nós, os 
comunistas do Brasil, é resolver os 
nossos problemas de acõrdo com nossas 
realidades. 

O Sr. Hamilton Nogueira - V. Ex.ª 
foi de uma infelicidade atroz. O co
mu::iism6 representa uma doutrina 
universal. 

O SR. PRESIDENTE - Atenção! 
O SR. (",,AIRES DE BRITO - Qual 

a doutrina que não seja universal? 
O Sr. Hamilton Nogueira - Que 

tem. porém, a doutrina católica com 
o imperialismo americano? 

O SR. CAIRES DE BRITO - V. 
Ex." segue uma do~trina realmente 
universal, com sede na Itália. O cris
tianismo é universal. 

O Sr. Aliomar Baleeiro - :Mas há 
no Brasil o cri:stüi.tiismo do Bispo de 
Maura. 

O SR. 0."tRES DE BRITO - Peco 
a VV. Ex.n• que ine permitam con
tinuaJ, porque 11este terreno iriamo.s 
longe. 

Não direi qw:• V. E:x.ª esteja errado; 
apenas peço que não me cham2 repre
sentante do comunismo russo, pois não 
representa a verdade. Se o nobre co
lega estudasse o comunl~r1rn, se S(iu
besse a experiência socialista, não 
afirmaria, de bc·a fé, que represento 
o comunismo russo. 

O Sr. Hamilton Nogueira - Não 
disse qu0 V.' Ex! na represent'.lnte 
da República Soviética: apenas disse 
que V. Ex.ª representa. 110 Brasil. o 
comunismo russo; tant0 assim qt:e, 
quando .se fala desta maneira. VV. 
EEx."• se sentem alérgicos ... 

O SR. PRESIDENTE - ( Fazend.o 
soar os timpanos) Atenção! Peço aos 

nobres Representantes que não man
tenham diálogos. 

O SR. CAIRES DE BRITO - Não 
eXiste comunismo alemão ou inglês: a 
doutrina é uma só. 

O Sr. Hamilton Nogueira Sei 
perfeitamente que Marx e Engels não 
eram russos; mas o comunismo de V. 
Ex.ª, repito. é o comunismo de Stalin. 
<Palmas. i 

O SR. PRESIDENTE - Atencão ! 
O diálogo não pod~ continuar. · 

O SR. CAIRES DE BRITO - Vou 
prosseguir. 

Srs. Representantes, a frase "sob a 
proteção de Deus" não exprime a rea
lidade; por isso, não deve constar do 
texto. Além do mais. Srs. Constituin
tes, é ínocua e vou mostrá-lq em pou
cas palavras. Ela não ajuda, não pro
tege a Constituição nem e regime de
mocrático; não atinge seus objetivos. 
A Constituição de 1891 não fala no 
nome de Deus. Em seu preâmbulo le
mos - "nós, os Representi;ntes do 
povo brasileiro. rzunidos em Congresso 
Constituinte para organizar urn regi
me livre e democrático, estabelecemos. 
dec1·etamos e promulgamos a seguinte 
Constituição." Essa Constituícão es
teve em vigor durante 39 anos. A de 
1934, que no seu preâmbulo invocava 
o nome de Deus, dizia: - "Nós, Re
presentantes do povo brasileiro, pondo 
nossa confiança em Deus etc ... " -
"... re®idos em Assembléia, etc.'·. 

O Sr. Medeiros Neto - A Consti
tuição do Império, qu;; perlustrou wn 
i?:rande período da vida nacional, es
tava sob a invocação da Santissima 
Trindade. 

O Sr. José Crispirn - Apesar do 
regime ef',Cravocra ta. 

O Sr. Nestor Duarte, - A Consti
tuição do Vaticano não invoca a pro
teção de Deus. 

O SR. CAIRES DE BRITO -·- A 
Com:tituiçiiu rlo Império, que tinha a 
invocação da Sani!ssima Trindade, não 
impedia. no Brasil, o instituto da cs
cravidáv. 

O Sr. José Crispím -- Protegia a 
cscravidiiu no Brnsil. 

O Sr. ll1 edeiros N do - A a l.>olid\o 
da escrav:i lura foi no Im!>t'rio e 11ão 
na República. 

O SR. CAlRF.S DE .BRITO - A 
CoJJstituição do Império, que invocava 
a Santtssima ·rrindade. protegeu o es
tatuto da escrnvatw·a no Brasil. 

O Sr. Medeiros Neto - Mas quem 
,aboliu a escrava~ura? 
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O SR. CAIRES DE BRITO - Di
V'ersas condições históricas fizeram-na 
desaparecer, inclusive a necessidade da 
introdução no Brasil de máquinas e 
dos produtos manufatu.:rados ingleses. 

O Sr. Ataliba Nogueira - Senhor 
Deputado, o nome de Detts, no pre

.-âmbulo da Cvnstituição, so tem um 
significado: é aquêle que todo e 
qualquer crente empresta a atos 

.solenes de sua vida. 
O SR. CAIIR'ES DE BRITO 

E' bonito, mas não é verdade. 
O Sr. Ataliba Nogueira - O crente 

.~ coloca sob a proteção de Deus 
.em qualquer ato importante de sua 
vida. 

O SR. CAIRES DE BRITO 
. Isso é um extbicicnismo dispensável 
numa Constituição. Penso que cada 
~rente tem a obrigação, em cada ato, 
.sem exibir-se, de colocar-se sob a 
proteção de seu Deus . 

O Sr. Ataliba Nogueira - Como 
. conseqüência, o crente não está isen
to C.e erros. Pode êle errar nos seus 
atos, mas tem o gesto ... 

O SR. CAI'R'ES DE BRITO 
Estou provando que o gesto é inó
.cuo. 

O Sr. Ataliba Nogueira - . . . que 
.sempre solenemente faz na vida, de 
colocar-se sob a proteção de Deus. 
Não quer dizer com isto que a Dons
tituição não possa, amar.hã, ser 
emendada. ou modificada. 

O SR. CATRES DE BRITO 
P.rovo a V. Ex.ª que é inocua essa 
invocação. 

A Constituição de 34, cujos elabo
ra.dores punham sua confiança em 
Deus, durou três anos. 

O Srr. Medeiros Neto - 'G:ste ar
gumento de V. Ex.ª já foi há pouco 
destruído pelo que citei: a Consti
tuição do Império. 

O SR. CAIRES DE BRITO 
A Constituição de 37 abandonou o 
nome de Deus e lE-vantou a bandeira 
do anti-comunismo. 

O Sr. Ataliba Nogueira - Está de 
a..:ôrdo com a sua teoria. 

O SR. CAIRES DE BRITO 
Não, porque nós, os comunistas, a 
combatemos desde os primeiros ins
tantes, ao contrário de V. Ex.ª, que 
não vimos em parte alguma lutando 
contra a Carta de 37. 

O Sr. Ataliba Nogueira Não 
..:liem o nome de Deus. 

O SR. CMRES DE BRITO 
Apesar de ter desfraldado a ba.n
deira do anti-eomunismo. no preâm
bulo, não evitou isso que durasse 
apenas nove anos e que-estivessemos. 
os comunistas, hoje, aqui, entre Vos
sas Excelências. 

O Sr. Ferreira de Sousa - Que
ria dizer que êsoo argumento não 
tem nenhuma importância sôibre a 
longevidade das constituições. 

O SR. CAIRES DE BRITO 
Não par~e. mas tem. 

O Sr. Ferreira de Sousa - Se a 
Constituição de 34 durou tão pouco 
tempo é porque foi vitima da tre.ição • 
Cristo também foi traido. 

O SR. CAIRES DE BRITO 
E continua sendo traido ... 

O Sr. Ferreira de Sousa - Mas 
essa questão não tem nenhuma im
portância no sentido da invocação de 
Deus. . 

O Sr. Toledo Piza - A do Im
pério, que invocava o nome de Deus • 
durou sessenta anos. 

O Sr. Jurandir Pires - Por oca
sião da invasão da Península Ibérica, 
Abi-Assam deu exe."'!lplo de tolerân
cia humana. Ao S-í! aproximar a. 
morte, chamou um socerdote cató
lico, chamou um rabino, e, em pre
sença de representantes de outros 
credos, pP.diu . que todos invocassem 
o nome de Deus. Dando êsse exem
plo e essa demonstração de tolerân
cia ... 

o Sr. Nestor Duarte Ou de 
prudência, nobl'e colega. 

O SR. JURANDm PIRES - Abi
.Assam, fora de qualquer crença re
ligiosa, monstrava que o nome de 
Deus, não servindo àqueles que não 
acreditavam em Deus, servia de le
nitivo aos que tinham qualquer senti
;mento religioso. 

O Sr. Medeilros Neto '.Muito 
bem. 

O SR. CAIRES DE BRITO -
Quero que compreell!dam que não es
tamos levantando um problema reli
gioso. Apenas quis provar que a fra
se não ajuda a Constituição; é pre
tenciosa e inócua. 

o Sr. Medeiros Neto V. Ex.ª 
permite um aparte? 

O SR. CAmES DE BRITO -
Estou sendo muito aparteado. Queria 
terminar meu raciocínio. 

A Constituição deve ser um campo 
neutro, oti.de se encontrem todos os 
homens; ' não deve haver o menor 
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laivo que possa a!astar, à menor dis
tância que seja, um brasileiro de ou
tro, neste ter.rena comum. Uma Cons
tituição não é um programa de reli
gião, não é um programa de partido; 
é o estatuto magno, que r&presenta 
a média das opiniões dos homens li
vres de cada pais. 

E' preciso que do texto que vamos 
votar sejam afastados todos aquêles 
dispositivos que não contribuem para 
a aproximação dos brasileiros. 

Julgo, entretanto, que o Preâmbulo 
é matéria secundária, porque o que 
interessa é o texto da Constituição, 
e nesse sentido foi a declaração de 
voto que fizemos na comissão da 
Constituição. Muito mais importante 
do que invocar ou não invciear o no
me de Deus é o texto constitucional. 
Se a maioria aiprovar o texto, somen
te êle irá presidir aos atos do povo 
brasileiro. O que se deseja é uma 
Constituição democrática. que não 
traia, até mesmo com a invocação de 
Deus, às nossa~ aspirações, de demo
cracia real e nao formal de progresso 
e paz. 

Trazendo nossa colaboração, ofere
cemos ao exame do plenário um texto 
neutro, que julgamos poderá atender 
à média de todos os pensamentos e 
que, aprova<io, represen'tará, eviden
temente, a oi>inião da Assembléia. 
J!:sse texto, além da promessa ,de ela
borar uma Carta que permita o re
gime democráltieo, assegura, no mes
mo momento, o bem estar de nosso 
povo: 

"Nós, Representantes do povo 
brasileiro, reunldos em Assem
bléia Constituinte, para orgs.ni
zar um reg'.me livre e que asse
gure a u?llds.de, o progrf!sso e a 
.soheran!a da Pátria e o bem es
tar do nosso povo, decretamos e 
promulga.mos a. seguinte Consti
tuição: 

Eram essas as considerações que 
desejava fazer. (Muito bem; muito 
bem. Palmas. > 

O SR. PRESIDENTE - Vou sub
meter a votos do plenário o Preâm
bulo. 

O SR. OAMPOS VERGAL - (Pela 
ordem) - Sr. Presidente, tenho re
querimento pedindo destaque da.\ 
emenda número 2 .189, sôbre o Pre
âmbulo. 

O SR. PRESIDENTE - Salvo os 
destaques que estão sôbre a Mesa, os 

quais, aliás, ainda não pude exami
nar, vou submeter a votos o Preâm
bulo. 

Como já' tive ocasião de dizer aos 
Srs. Constituintes, a Mesa pr.etende 
agir conscientemente e, para isso, tem 
que examinar, com cuidado, todos os. 
assuntos antes de os resolver. Os pe
didos de destaque foram envia.dos à 
Mesa no momento em que os orado
res ocupavam a tribuna e a presidên
cia não podia examiná-los ,porque 
precisav..a prestar atenção às solici
tações do plenário. Vou tomar, por
tanto, hoje, a única deliberação que 
me resta, qual a de suspender 1:t ses
são por 15 minutos, para examinar 
os pedidos de destaque. Desejo sali
entar que ês.se sistema. não poderá 
contin1·.ar. 

O SR. COSTA NETO .- Sr. Pre
sidente, peço a palavra, pela ordem. 

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

O SR. COSTA NETO (Pela ordem> 
- Sr. Presidente, antes de V. Ex."' · 
suspender a sessão, desejaria enviar 
à Mesa um requerimento. 

Como V. Ex.ª acabou de anunciar 
que tem sôbre a :Mesa. emendas re
ferentes ao Preâmbulo, pediria a V. 
Ex.ª que as reunisse às emendas já 
destacadas, de conformidade com os 
dois nú.meros que acabei de lêr, para 
que sejam consideradas cc:mcomitan
temente. 

Nos têrmos do Regimento, pec'Jria 
a V. Ex.ª que pusesse em votação o 
requerimento que acabo de formular. 

O SR. NESTOR DUARTE - Se
nhor Presidente, peço a palavra, pela 
ordem. 

O SR. PRESIDENTE - Tem a 
palavi·a o nobre Representante. 

O SR. NESTOR DUARTE (Pela 
ordem) - Sr. Presidente, pergunto a 
V. · Ex.ª se posso fazer declaração de
voto. 

O SR. PRESIDENTE - Só por 
escrito. 

O SR. NESTOR DUARTE - Se
nhor Presidente, sou incapaz de in
surgir-me contra uma deliberação de 
V. Ex.ª. 

O SR. PRESIDEN'.CE - A delibe
ração não é minha, é do Regimento. 

O SR. NESTOR DUARTE - Se
gundo vi e entendi do Regimento, pa-
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rece-me que posso fazer declaração 
de voto no debate, pela forma oral. 

Diz o seu art. 61: 

"Serão verbais ou escritos, in
dependem de apoiamente, de dis
cussão e de votação, sendo resol
vidos imediatamente, pelo Prc-if
dente, os requerimentos que soli
citem: 
.................................. 
d) a inserção de declaração de 
voto em ata." 

Percorrendo as disposições ulteriores, 
em que se prevêm as várias modali
dades de requerimento, não encontro 
uma indicação especial para o de de
claração de voto. Conclui pois que 
pode ser verbal ou escrita, não só 
porque lsso autoriza a redação do 
art. 61, como a de um dispositivo 
do capitulo "das Atas" - § 6.0 do 
art. 48 -, permitindo ao Senador ou 
Deputado, mesmo fora do debate, man
dar, por escrito, as razões de seu 
voto, ou, simplesmente, seu voto. 

Assim, na presunção de estar com 
a razão, foi que perguntei a V. Ex."-, 
Sr. Presidente, se me era dado decla
rar o voto oralmente ante o vencido 
há pouco no plenário. 

O SR. PRESIDENTE - O requeri
mento pode ser oral, mas a declara
ção de voto será enviada à mesa 
por escrito. 

O SR. NESTOR DUARTE - Ar.ato 
a deliberação de V. Ex.ª, que me me
rece a maior consideração, mas con
fesso que não estou absolutamente 
convencido. 

O SR. CAFÉ FILHO - Sr. Pre
sidente, peço a palavra pela ordem, 
para um esclarecimento. 

O SR. PRESIDENTE - Tem a 
pi:.lavra o nobre Representante. 

O SR. CAFÉ FILHO - Sr. Pre
sidente, apresentei. desde ontem, um 
requerimento de destaque de minha 
emenda supressiva do PreâmbLilo. 
V. Ex.ª anunciou, há pouco, ri vo
taç~o dêsse Preâmbulo, mas, pelo 
Regimento, parece.;me que as emen
das supresi;ivas têm preferência. As
sim, pergunto a V. Ex.ª se vai sub
meter minha emenda supressiva à 
consideração da Ca:>a. 

O SR. PRESIDENTE - Darei res
posta definitiva a V. ·Ex.ª logo que 
volte a suhmeter todos os destaques à 
votação. 

Sabe V. Ex.ª que certas c:nendas 
ficam prejudicadas com a votação das 
anteriores. Dai a necessidade da 
Mesa estudá-las antecipadamente. 
Nada obedece a um capricho da Pre
sidência, pois aqui estou apcnl"s como 
um órgão da Assembléia, disposto 
sempre a servi-la. 

O SR. CA~ FILHO - DeseJa va, 
apenas, saber se as emendas estavam 
prejudicadas. Uma vez que V. Ex."' 
cllz que não, resta-me ú.nicarnente 
agrartecer. 

O SR. PRESIDENTE Confor-
me anunciei, vou levantar a ses
são por quinze minutos. 

O SR. COSTA NETO (Pela ordem> 
- Sr. Presidente, não ouvi a de
cisão de V. Ex.ª ao meu requeri
mento de aprovação, em globo, das 
emendas aproveitadas em relaç!l.o ao 
Capitulo I - Da Organização Fe
cteral. 

O SR. PRESIDENTE - A sol1-
cltação de V. Ex.ª enquadra-se no 
Regimento; será atendida depois da 
Interrupção que &.cabei de anunciar. 

O SR. PAULO SARASATE (Pela 
ordem) - Sr. Presldente, pediria a 
V. Ex.a., em conseqüência do reque
rtmento do deputado Costa Neto, sub
metesse agora. à votação o capitulo I, 
i;alvo as emendas cujos destaques fo
ram solicitados, a t1rn de que !!que 
transferida para daqu1 a alguns mi
nutos somente a discussão e votação 
das emendas. 

O SR. PRESIDENTE - Como é 
prové.vel já se tenham retirado elo 
recinto alguns Srs. Represen~antes, 
não poderei, no momento, atender ao 
pedido de V. Ex. a.. 

O SR. CARLOS MARIGHELA -
Sr. Presidente, peço a palavra, pela 
oraem. 

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

O SR. CARLOS MARIGHELA 
<Pela ordem) - Sr. Presidente, de
sejaria V. Ex.ª me informasse se o 
requerimento do deputado Costa Neto 
va1 ser deferido, ou que pos!çãn to
mará a Mesa a respeito, pois é nosso 
pensamento que os destaques sõbre 
o Preâmbulo devem ser imed'.ata
mente determinados por V. Ex.a., an
tes de qualquer outra providência. 
Desde que V. Ex.ª vai suspender a 
sessão, desejaria ficasse claro êste 
ponto. 
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O SR. PRESIDENTE - Já anun
ciei que ia suspender a sessão. Não 
devo, portanto, deliebrar agora sôbre 
qualquer matéria, porque muitos dos 
nobres representantes ja. se retira
ran1 do recinto. 

O SR. PRESIDENTE - O Sr. Al
tino Arantes envia à Mesa o seguinte 
discursso, para ser dado como lido: 

O SR. ALTINO ARANTES - Se
nhor presidente, Srs. Constituintes. 
Tive a honxa de apresentar duas 
emendas ao Capitulo da Constituição 
!referente às rendas públicas. 

A primeira, sob número 587, foi for
mulada nestes têrmos: 

"No art. 128, § 2.0 , substitua-se 
a segunda parte do parágrafo :pelo 
seguinte: 

"Da renda resultante caberá aos 
Estados, Distrito Federal e aos 
Municipios, uma têrça parte a ser 
distribuída proporcionalmente ao 
consumo nos respectivos territó
rios". 

O texto originário do projeto, como 
todos estão lembrados, está. redigido 
dêste modo: 

"Da renda dêle resultante cabe
rá aos Estados, ao Distrito Federal 
e aos ?d:unicípios, um.a cota parte 
proporcional &o consumo nos res
pectivos territórios". 

O objetivo precípuo da emenda foi, 
como se vê, o de esclarecer o texto 
d~ modo a não pairar dúVida sôbre a 
parte que vai ser destaca<ia do quan
tum da tributação sôbr-e combustíveis 
e lubi-ificantes para ser atribuída às 
demais entidades. 

:tase objetivo justifica-se por duas 
razões: primeiramente porque a reda
ção do parágrafo, aceita pela Comis
são, não éstá. de todo clara, uma vea 
que tanto pode o intérprete entender 
que se cUide de desmembrar, do todo, 
uma parte, para a distribuição propor
cional, como de distribuir o todo em 
parte proporcionais; e depoi<>, porque, 
mesmo na hipótese .ie não ser enten
dido o pai·ágrafo de acôrdo com a 
última versão, alheia aos ,intuitos dos 
nobres Representantes, não haveria 
como fugir ao perigo de relegar-se à 
lei ordinária a fixação da cota des
tinada aos Estados, Distrito Federal e 
Municípios ·e de subordinar-se, portan-· 
t-0, ao seu critério e quiçá à influência 
das próprias autoridades fiscais da 
União, uma especificação capaz de 

anular os efeitos visados p.elo texto 
constitucional. 

Tenho para mim que a Constituição, 
ao firmar o principio da divisão de 
um tributo, ou de uma fonte de recei
ta, deve fixar desde logo a justa me
dida da divisão, pois, de outra forma, 
nem se dará o justo e preciso contõrno 
dos sistemas tributários, nem se evita
rá, entro as entidades interessa:das, 
uma comp.etição prejudicial à harmo
nia que entre elas deve reinar. E folgo 
em assinalar que igual cautela t.ive
ram os nobres Representan'res, Se
nhores Nereu Ramos, Gustavo Capa
nema, Dario Cardoso, Galeno Para
nhos, Pedro Ludovico, Diógenes Ma
galhães, Mota Neto, Castelo Branco, 
Alarico Pa<:heco, Domingos Velasco, 
Dolor de Andrade, Jales Machado e 
Leopoldo· Peres, por isso que também 
êles, nas emendas ns. 1.062 e 1.003, 
embora Visando outros objetivos, pro
puzeraí:n que fôsse fixada em 50% a 
cota. 

Aceita a sugestão, o texto consti
tucional passaria a consagrar o prin~ 
cip1o da distribuição de uma parte 
certa, que tanto pode ser a que pro
ponho, como - e talvez com maior 
propriedade - a que consta d.as 
emendas a que venho de aludir. 

PenSQ que, se uma das grandes preo
cupações da Assembléia .:. a de for
talecer as receitas municipais que já 
desceram a um índice vexatório, im
põe-se decidir, nestP. pormenor, com 
alguma generosidade. 

Importante ta.mtém é assinalar que, 
muito embora não tenham os ire.pos
tos outra fina1idade senão a de ali
mentar os cofres públicos para o cus
teio de serviç0s de caráter geral, não 
se pode negar que estejam ligados, 
certos tributos, a determinadas ativi
dades do poder público, como acontece 
com o impôsto sôbre .iogos e as obras 
de assistência social, a tributação sô
bre combustíveis e as estradas públL 
cas. 

No tocante a esta última tributação, 
aliás, lembramos que o Deputamento 
Nacional de Estradas de Rodagem de
fende, ainda agora, o seu destino es
pecial, afirmando que é a forma re
comendaQ;a pelos tratadistas de Finan
ças Rodoviárias como fonte de recur
sos ,para a expansão e o melhoramento 
das estradas. E, no Brasil, a lei Cons
titucional n.0 4 expressam-ente dispõe 
que a quota dos Estados e Municí
pios no impõsto único sôbre com
bustíveis seja a.plicada "na conserva
ção e na desenvolvimento das suas re
des rodovl.á.Tias. " 

Os da.dos estatísticos que tenho em 
mãos e que ofereço ao exame dos no-
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bres Representantes, notadamente o 
gráfico que discrimina a despesa do 
exercício de 1944, revelam a parali
zação quase c0mpleta dos serviços 
de abertura de estradas nos Municí
pios de São Paulo e mostram, além 
disso, que se d·estinou à conserl'ação 
da.s existentes uma verba menor do 
que a consumida pelos juros dos em
préstimos, inferior à que foi dispen.dida 
com ilwninação 1>ública, três ~·êzes e 
meia menor do que a consignada para 
a administração municipal, o que equi
vale a dizer, para suoo~dio, representa
ção, desp€sas diversas e Prefeitura! 

Calculando-se por baixo a extensão 
rodoviária municipal do Estado em 
60. 800 quilômetros, ou sejam 200 qui
lômetros, em média, por Munic:ipio, 
e orçanào-se a sua con&ervação em 
CrS 400,00 por quilômetro-ano vê-se 
que importa o custei0 total e'm Cr$ 
24.320.000.00, quando, na realidsde, 
lhe está sendo destinada apenas a 
quantia de CrS 13.000.000,00. 

E como não deve ser diversa a si
tuação nos àemais Estados parece de 
bom aviso que a Constituição remo
va, pelo mi:nos em parte, essa defi
ciência, contribui1Ldo assir.i para a· so
lução de um do~ maiores problemas 
da economia brasileira. 

Mantenho a minha emenda, portanto 
aceito de bom grado, pelas razões ex
postas. as emendas n. 0 s 1. 062 e 1. 063, 
na parte tm que propugnam que a 
cota dos Estados, Distrito Federal e 
Municípios seji>. fixac!a era 50 ',(, da tri
butação sôbre combustíveis. 

A segunda emenda, sob número 
2.899, por mi mapresentada, fere o 
~ 4. 0 do mesmo artigo e está assim 
formulada: 

"A União devolverá aos Muni
cípios àos Estados e Territórios. 
153 do que em cada um dêles ar
recadar pelo impôs to a· que se 
refere o n. 0 IV." 

O texto do projeto estattú: 
"A União entregará ao:; Muni

cípios de cada Estado ou de cada 
Território dez por cento do que 
num e noutro arrecarlar pelo im
pôsto de que trata o n. 0 IV. Da 
distribuição feita em partes iguais. 
se exclui o Município da Capital." 

E é certo também que uma emenda 
apresentada pelo nobre Representan
te, Sr. Allomar Báleeiro, a quem ren
do com prazer w. homenagens do meu 
apréço por seu talento e por sua cul-

tura, visa alterar os têrmos do pro
jeto para estabelecer que a receita. 
proveniente dos 10% do impôsto sôbre 
a renda e proventos de qualquer na
tureza seja distribuída em partts 
iguais a todos os Estados <: Territórios 
para a sua redistribuição, pelo mesmo 
critério, aos Municípios respectivos. 

A emenda que apresento altera o 
projeto em dois pontos: 

1. 0 - majora a ·µercentagem a ser 
distribuída, de 10% para 15','{; 

2. o - inclui entre os beneficiários 
os Municípios das Capitais. 

Não proponho, portanto, a alteração 
substancial do texto, tanto que aceito, 
em principio, o sistema nele consagra
do no que se refere ao fortalecimento 
da receita municipal pela adjudicação 
de uma parcela desmembrada do im
pôsto sôbre a renda; apenas propug· 
no a majoração dessa parcela e o 
aquinhoamento das capitais. 

Sôbre êste último ponto, aliás, es
clareço que assim procedi por não en
contrar uma razão decisiva para dar-se 
às Capitais dos Est.ados um trato di
ferente do que vai ser dispensado às 
demais wlidades, mas não desconhe
ço, nem oculto, que a sua inclusão no 
ról dos beneficiados possa absorver 
uma parcela apreciável da quota. 

E no que respeita à majoração da 
parte a ser distribuída, é isso uma de
corrênci?. da necessidade que todos 
sentimos e cto empenho que todos fa
zemos de corrigir um êrro de estrutu
ração financeira, que vem do passado, 
e proporcionar às entidades menores 
da nossa organização política meios 
de desempenhar as suas atividades .so
ciais, de realizar os seus fins, de as
segurar, em suma, às pequenas cole
tividades que compõem .a família mu
nicipal, a soma de benefícios que me
recem receber do poder público. 

Está patente aos olhos de todos a 
exaustão financeira em que sucumbem 
os Municípios brasileiros. Presos. há 
dois lustros, a um regime tributário 
rígido e estanque; assoberbados por 
uma respeitável soma de encargos im
nrescindiveis e inadiáveis; acossados 
por uma série de funções alheias à 
sua competência, mas -sôbre êles des
carregada por imperativos da guerra 
e da situação do momento; castigado~ 
.pela elevação dos preços, pela alta dos 
salários e dos vencimentos, pela sur
preza dos orçamentos de obras que se 
tornam obroletos em meses e até em 
sem.anas, poucos foram os que não 
permaneceram estagnados, e muitos os 
que se amarram a empréstimos one-
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rosos, empenhando as .suas filtimas 
possibilidades e sacrificando, a.nos ato-
ra, os seus contrll:ruintes. . . ! 

Passou em julgado na opinião dos 
que se interessam pelas cousa:; públi
cas, e, de modo especial, no alto des
cortino dos nobre;; Representantes que 
compõem a A.s.sembléia Constituinte 
Brasileira, que essa questão é decisi
va para os destinos do Brasil. 

O dilema é êste: ou socorremos os 
nossos MunicLpios, ou nossos Municí
pios perecem de inanição. : · 

Atento a. êsse aspécto vital do pro
blema, e convencido de que 1 se não 
abalnrá. o sistema tributário da União 
com o desvio de uma pequena per-

. centngem de um só dos seus· tributos, 
proponho que a. oota de 10% ~ do im
põsto da renda, fixada no projeto, se
ja acrescida de mais 5% apenas, E ao 
!au-lo estou eerto de que 0s bene
fícios dessa providência serão de tal 
ordem no incentivo das atividades lo
cais, que pouco tardará pará que a 
própria União se retempere e se re
embolse disso que par~e uni'a insig
nificante dád!va, mas que realmente 
é mr.. imperioso dever para com a Na-
;ão. i 

Firmado êsse critério, que indepen
de de maior justificativa, continuará 
de pé o princípio da distribuição pro
porcional à arrecadação nos respecti
vos territórios como figura no projeto 
originá.rio, e ficará prejudica.da a pro
posta do nobre Rer.:::esenta.:...~te, Sr. 
Aliomar Baleeiro, no sei.ti<.!<i . de fa
zer-se a divisão da cota em· partes 
iguais por todos os Estados• para a 
sua redistribuiçã.o aos Municipios. 

1!:sse efeito da emenda que a.pre
sentei não pode em verdade [ser des-
prezado. · 

Bem compreendo, Srs. Repi}eseptan
tes, a delicadeza do assunto, e bem 
reconheço os eleva.dos intuitos que 
animaram o ilustre autor dia pro
posta e os nobres Representantes que 
a apoiarac, todos, certamente, mo
vidos pelo desejo de aquinhoar me
lhor a.s unidades de fôrças financeiras 
menores e de ;;mparar os Municípios 
que compartilham dessas vicissitudes. 

Mas é tal o deseqUillbrio ;que dela 
resultaria para determinados) Estados, 
que o nosso silencio, nesta emergên
cia, importaria em contribuir para a 
implantação de wn princíipio: que tem 
tanto de injusto, quanto de prejudicial 
à própria estrutuTação econômica do 
Pais. ·i 

Ninguém desconhece, nem ;pode ne
gar, que os efeitos do regime de ren-

das públicas da Carta Ditatorial de 10 
de novembro foram tão fun('stos para 
os Municípios paulistas como para os 
das demais Unidades da Federação. 
Tailvez até o fossem mais, porque é 
bem verdade que não só ficaram tolhi
dos em suas iniciativas, como foram 
forçados a paralizar empreendimentos 
em execução e a deixar perecer obra& 
de custo alevado, entre os quais pos
so apontar alguns serviços de água, 
e, de modo geral, os serviços de con
servação de estrada:>. Para que os 
nobres Representant'es tenham uma. 
kléia do que foi, no meu Estado, a 
luta dos transportes da última safra 
de cereais, lembro que, nos anos de 
1944, 1945 e 1946, nada menos dP. 
544 dramáticos apelos de auxílio foram 
dirigidos ao Govêmo para obras de 
saneamento, reparações urgentes e 
desafôgo financeiro, sendo que só para 
estradas e pontes ascenderam êles ao 
número de 370; e creio poder afir
mar que em nenhuma outra unidade 
da Federação sofreu mais o povo 
brasileiro com a alta dos gêneros de 
primeira necessidade e com a falta. 
de produtos. 

Ora, adiar a execução de uma obra, 
protelar um melhoramento público, 
procrastinar uma iniciativa, são me
<lldas que por certo chocam os ad
ministradores e conturbam os que es
peram do Govêrno benefícios pron
tos e rápidos. Mais grave do que if >C, 
porém, mais injusta e dolorosa a 
contingência em qui: se encontram os 
que assistem, manietados, o pereci
mento do que já realizaram, a dilui
ção do que já construiram, a perda do 
que já tiveram. 

Mostrei, há pouco, quando dei os 
fundamentos·ua l." emenda, dados es
tatísticos que comprovam a paralização 
completa dos serviço~ de abertura de 
estradas municipais e a berrante in
suficiência ãas consignações orçamen
tárias para a conservação das exis
tentes. Revelo, agora, que nada me
nos que 22 Municípios, notai bem, 
Srs. Represf'.ntantes - 22 Municípios 
paulistas - entre os quais aponto 
São João da Boa Vista, Botucatú, Jun
diai, Itú, Sorocaba, Rio Claro, Assis, 
Mococa, estão com as obras de água 
paralizadas e sujeitas, portanto, a des
gastes de conseqüências imprevisiveis, 
por falta de recursos financeiros para 
o seu prosseguimento. E revelo tam
bém que, afora êstes, há. 47 projetos 
e estudos de água e esgôtos já con
cluídos, já aprovados, que não pu
deram ter inicio pelo mesmo motivo. 
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E para que todos se apercebam da 
gravidade da situação, convém notar 
que essas obras que, em conjunto, 
foram orçadas em Cr$ 71.000.000,00, 
não poderão ser cxf'Cutadas agora 
sequer com Cr$ 200.000.000,00 ! 

Faço êsses confrontos, enwnero 
êsses índices, exibo êsses elementos de 
comparação, para que todos compre
endam não .ser possível tirar conclu
sões de ordem econômica do simples 
aspecto financeiro que decorre do 
maior ou menor montante das re
ceitas. 

E como em verdade esta situação 
de asfixia não é privilégio dos servi.-os 
que apontei, mas uma decorrência da 
compressão geral de despêsas e um re
flexo da pobreza dos orçamentos, se
gue-se que não fogem a êsse aspl'<.'to 
desolador os demais serviços a cargo 
do.s Municípios, sôbretudo no que res
peit&. a obras de assistência social que 
em todos os tempos foram um dever 
de humanidade do poder. público e 
que agora, mais do que nunca, se im
põem. E neste capitulo, sobrelevam-se 
as responsabilidades do Govêrno do 
meu Estado, que é o centro para o 
qual acorre a maior massa de des
prevenidos de recursos; e com isso 
mais se agrava ali o problema de 
assistência social. 

Um dos requisitos de ordem técnica, 
apontado pelos tratadistas, é o de su
ficiência, que outra coisa não é senão 
o da justa proporção entre a receita 
pública e os encargos da entidade a 
que ela se destina. 

Pois o efeito primeiro da proj){lsta 
de nobre Repreeenta.nte, Sr. Aliomar 
Baleeiro, caso vingac;se no Plenário, 
seria o de anular êsse requlsito com 
relação a um grande número de Mu
nicípios do Estado de São Paulo, cri
ando - para êles uma situação eco
nômica precária para favorecer a. ou
tros com um enriquecimento porven
tUTa desproporcional às suas necessi
dades e, à luz dos princípios da ciên
cia das fina..'lças, passive! de censura 
por injusto e injustificável. 
~ certo que a esta afirmativa não 

faltará quem objete que são iguais os 
encargos dos Municipios, uma vez que 
a todos compete a administração do 
que respeita ao seu peculiar interêsse. 
Mas a verdade é que a simplicidade 
da tese não se casa cem a complexi
dade dos fatos, nem há como con
fundir a natureza dos encargos com o 
volume dêstes. Dentro da generalidade 
da competência municipal, variam 
.êles, variam as funções, variam as 
responsabilidades de acõrdo com os 

serviços em execução, com as contin ... 
gências do melo, com o vulto - em 
suma - das necessidades oriundas do 
grau de désenvolvimento de cada um. 
Se assim não fôra, razão nenhuma jus
tifica.ria que à sombra do reglme de 
rendas públicas do Pais, tivessem uns 
Est·ados recf!ita superior à de outros, 
ou que lograssem certos Munlcipios si
tuação financeira diversa da dos de
mais. 

Em regra, já o dissemos por outras 
palavras, se a receita de uma enti
dade é um índice do seu desenvolvi
mento, é por igual o elemento aferidor 
do volume dos seus encargos. Ter 
uma renda de certo vulto não significa 
que haja sobras de dinheiro, nem in
dica, êsse único fator, que as con
dições econômicas da entidade sejam 
apreciáveis. Indica, sim, com seguran
ça, que os negócios que lhe são pe
culiares cresceram em proporções se
melhantes, em todos os setores ela ad
ministração, formando um acervo vivo 
de encargos que não podem ser para
lizados, nem diminuidos, nem deixados 
a meio, porque são imperativo.s daS 
circunstâncias que ditaram o seu pró-
prio desenvolvimento. · 

Qual, então, nesta conjuntura, o 
critério cientifico a ser empregado 
para medir o volume dêsses encargos 
e fazer-se uma distribuição propor
cional às necessidades dêles decorren
tes? 

- A condição de Estado ou de 
Território das entidades? 

E' isto, Srs. Representantes, evi
dentemente, um contra-senso, já por
que não há nenhuma relação de 
causa e efeito entre a finalidade d.a 
distribuição e o elemento invocado 
para sua medida; já porque aberra 
dos princípios mais elementares di
tados pela Ciência das Finanças 
para a discriminação de ;rendas; já 
J>Ol"(!Ue, finalmente, não são os Es
tados, mas os Municípios, as ent.i
dades que perecem à mingua e que 
a Constituinte se empenha em so
correr. 

Distribuir-se a cada Município 
paulista., tomando-se por base os 
dados estatisticos dos quadros exibi
dos pelo nobre Representante Senhor 
Aliomar Baleeiro, a importância de 
Cr$ 16. 000,00 ou Cr$ 17. 000,00, e 
da.r-se aos Municípios dos Territórios 
do Guaporé e do Rio Branco Cr$ 
2.500.000,00, importa em desprezar 
todos os princípios de economia pú
blica em esquecer as necessidades e 
as dificuldades de cada um, em me
nospre2ar os próprios dita.mes da ra-
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zão, para prender-se a um critério 
arbitrário, cujo primeiro efeito seria 
frustrar os propósitos da próprla 
Constituinte, emP#'nhada em salvar 
de h~atombe os Municípios brasi
leiros. 

O impõsto da renda é um reflexo 
eloqüente do grau de desenvolvi
mento dessas entidades, que retrata 
o volume dos seus enca.rgos e o vulto 
das suas necessidades, constituindo, 
por isso mesmo, um indi.ce seguro 
para um critério justo e dentífico 
de distribuição, como aliás foi aceito 
pelo projeto. E, realmente, se se 
trata de partilhar uma cota do im
põsto da renda, que outro critério 
se impõe mais razoável e equitativo 
do que o da distribuição proporcional 
ao que produz no respectivo territó
rio o próprio impõsto. da renda? 

Se assim não fõsse, porém; se con
siderações outras, que não de ordem 
econômica, devessem prevalecer para 
atenuar a diferença resultante da dis
paridade da arrecadação entre vários 
Estados, então o critério a adotar-se 
teria que se:r o da distribuição em par
tes .!guais por todos os Municípios do 
Brasil, porque êste critério, ao menos 
em aparência, seria equánime, e, ao 
menos em parte, viria corrigir para 
as pequenas éntidades outro âefe1to 
que a nobre Assembléia não pode dei
xar de encarar por ser também de 
vital importância e de ordem técnica 
- o que decorre da estagnação das 
receitas como resultante da rigidez 
dos sistemas atuais. 

Pelos quadros que acompanham o 
Rela.tório da Comissão Organizadora 
do PJimeiro Co~gres~o das Municipa· 
Jidades do Estado de São Paulo, pude 
verificar que no período de 1939 a 1944. 
:foi desoladora a progressão das ren
das municipais. Nada menos de 153 
Municipios, nesse período de 6 anos, 
não lograram um aumento que atin
gisse a 40% e nouve até outros 11 que 
sofreram um retrocesso na sua renda. 

Esta circunstância prova à evidên
cia que os sistemas tributários muni
cipais não dispõem de elasticidade, 
não se revestindo, portanto, do requi
sito que lnes proporcionaria a vanta
gem de as:;egurar uma progn~ssão 

rápida que acompanhasse a.:. necessi
dades sempre crescentes do poder pú
blico. E como a falta de elasticidade 
d.os sistemas é uma resultante da falta 
de elasticidade dos tributos que os 
compõem, êsse mal será corrigido ou 
grandemente-atenuado para os Muni
cipios de pequena receita pela inclu
são da parcela do impôsto da rend11. 

que é um tributo de notável poder de. 
expansão. 

Mas se se anula, ou se se torna ficti
cia essa incorporação, não se sanará· 
o mal, nem se evitará que dentro de 
curto espaço de tempo apresentem as 
rendas p(iblicas a mes1na e clamorosa 
desproporção de hoje. 

Não há senão como reconhecer, por
tanto, que a aceitação da emenda do 
ilustre Representante Sr. Alir.,mar Ba
leeiro importará em cuidar de uns e 
descurar de outros, enriquecer a uns 
em detrimento de outros, consagran
do uma diferença de trato que não 
condiz com o espírito de justiça que 
deve presidir à solução do caso, nem 
com os laços de fraternidade que unem 
tôdas as parcelas do povo brasileiro. 

Se, portanto, é justificável o intuito 
dos nobres Representantes que pro-· 
puseram e apoiaram a emenda rela
tiva à distribuição em partes iguais, 
pelos Estados, da percentagem do im
põsto da renda, outro tanto não acon
tece com os efeitos da medida propos
ta, porque êstes serão atentatórios da 
economia pública e redundarão em 
graves disparidades e em desi!qUili
br!os que, longe de beneficiar, irão 
perturbar o desenvolvimento que de
sejamos para. todos os Municípios do. 
Brasil, como base indestrutível da 
grandeza e da pros13eridade da Na;;ão. 

' O SR. PRESIDENTE - Está sus-· 
pensa a sessão vor 20 minutos. 

Levanta-se a sessão às 16 ho
ras e 40 mi'21.!tos. 

Reabre-se a sessão às 17 ho- · 
ras. 

O SR. PRESIDENTE - Está rea
berta a sessão. 

Tenho em mãos requerimento fir
mado pelo Br. Costa Neto, Relator 
Geral, nestes têrmos: 

Requeiro, nos têrmos do art. 30 do
Regimento: 

a) - que se.iam aprovadas em glo
bo as emendas que houverem sidop 
total ou parcialmente, aproveitadas 
no Capítulo I do Tit. I do Projeto ora 
em discussão salvo os destaques; 

õ)-- que sejam consideradas pre
judicadas as out.ras emendas, refe
;t<entes uos assuntos do mesmo Capi
tulo e Título, salvo os destaques. 

Sala das Sessões, 13 de agõsto de-
1946. - Benedito Costa Neto, Rela-· 
tor Geral. 

O requerimento é regimental. Vou 
submetê-lo à apreciação dos Srs. Re
presentantes: 
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Os Srs. que o aprovam, queiram le
vantar-se. <Pausa. J 

Está. aprovado. 
Assim, os Senhores que aprovam, 

salvos destaques, as emendas que 
tenham sido total ou parcialmente 
incorporadas ao Capítulo do projeto 
ora em d!scussão, vão fazer o favor 
de levantar-se. <Pa1.1.sa.) 

Está aprovado. 
-Os Srs. que aprovam sejam consi

deradas prejudicadas as outro.s emen
das referentes aos assuntos do mesmo 
Capitulo, ressalvados os destaques, 
queiram levantar-se. (Pausa. ) 

Está. aprovado. 
Passo ao exame dos destaques. 

O SR. COSTA NETO - Sr. Pre
sidente, peço a palawa, pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE - Tem a 
palavra, pela ordem, o nobre Repre
sentante. 

O SR. COSTA NETO (Pela ordem). 
- Sr. Presidente, em conseqüência 
da deliberação da Casa, confirmo re
querimento há poucos momentos fei
to pelo nobre colega. Sr. Paulo Sara
sate e peço a V. Ex.ª submeter à 
aprovação da Casa, salvo as emen
das, o Capítulo I ::lo Título I do pro
jeto ora em discussão, ou seja o das 
"Disposições Preliminares". 

O SR. PRESIDENTE - Estamos 
ainda na vJtaçáo do preâmbulo, ma
téria à. parte do texto propriamente 
dito. 

A respeito do que Já. rei aprovado, 
salvo destaques, delibere!, em pri
meiro lugar, submeter à Casa emen
da supress!va de a~toria do !lustre 
Representante Sr. Café Filho, íssü 
porque ela pede a el1minação q_o 
preâmbulo. Há oucras, de dessidê1:J.
cias parciais e algumas de redaçao 
que deixaremos para outra oportuni
dade. 

Nessas condições, submeto à apre
ciação dos Srs. Representantes a 
emenda n. 0 l.1i41, de autoria do Sr. 
Café Filho, assim redigida: 

suprima-se o pref..mbulo . 
Os Srs. que aprovam a emenda, 

queiram levantar-se. <Pausa.) 
. Está rejeitada. 

Em conseqüência, fica mantido o 
preâmbulo, salvo as modificações que 
porventura possa ter. <Palmas.) 

O SR. ARRUDA CAMARA - Se
nhor Presidente, peço a palavra, pela 
ordem. 

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

o SR. AR;RUDA CAMARA (Pela 
ordem) - Sr. Presidente, desejo le
vantar uma questão de ordem, não 
o fazendo antes para não se supor 
p:rLter~dess.e sugerir '1ma medida res
tritiva à votação da emenda do Se
nhor Café Filho. 

O Sr. Nestm Duarte - Fica muito 
bem a V. Ex." sentimento tão nobre
mente manifestado. 

O SR. ARRUDA CAMARA - Pe
diria a V. Ex.ª, Sr. Presidente, re
solvesse a seguinte questãc: uma vez 
votado o preâmbulo, pod::rá ser con
siderada matéria que a·parec•er em 

sentido contrário? Se as.sim fôr, veri
ficar-se-á colisão completa entrp as 
duas matérias. O meu objetivo é que 
se firme jurisprudência, porque o pre
cedente poderá dar lugar a retarda
mento na votaçii.o. 

O SR. PRESIDENTE - V. Ex." 
suscita, com todo o direito, uma dú
vida. Pa:·ece, porém, que o preâm
bulo já está votado. sub conditione, 
isto é, na dependência d<>s destaques 
que se encontram sôbre a mesa. O 
prim~iro dêles, mais radical, era o do 
Sr. Representante Café Filho, que 
mandava suprimir totalmente o pre
âmbulo. Foi, por isso, considerado em 
primeiro lugar, porque se a Assem
bléia votasse nesse sentido, tudo 
mais estaria prejudicado. 

Vencida a matéria, subsiste o pre
âmbulo, air"da vulnerável por outras 
emendas .parciais. Dentre essas, a pri
meira a oonsiderar é a do Sr. Sena
dor Carlos Prestes. S. Ex.ª propõe 
que, ao invés da forma por que está. 
redigido o preâmbulo, seja cl.êle exclu!
da a expressão "sob a proti?ção de 
Deus". Como redunda em supressão, 
deve a emenda ser considerada nes~ 
momento. 

A emenda é a seguinte: 

Requeremos destaque para a se
guinte emenda ao preâmbulo da 
Constituição: 

N.0 2.100 - Nós, representan
tes do povo brasileiro, :-eunidos . 
em Assembléia Constituinte para 
organizar um regimt: livre e de
mocrático, que assegur<! a unida
de, o progresso e a soberania da 
Pátria e o bem estar do povo de
cretamos e promulg1J.mos a seguin
te constituição: 

1.º signatário: Deputado Caires 
de B1it-0. 

Sala das Sessões, 13 de agõsto 
de 1946. - Luís Carlos Prestes. 
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Como vêem os Ilustrados Srs. Repre
sentantes, embora pareça emenda de 
mera redação, no fundo altera pro
fundamente o dispositivo do projeto, 
porquanto suprime a expressão -
"sob a proteção de Deus". Trata-se, 
portanto, de emenda modificativa. 

Os Srs. que aprovam, queiram le
vantar-se. (Pausa.) 

Está rejeitada. 
A deliberação da Casa prejudica a 

emenda n.0 2 .1B9, de autoria do Se
nhor Representante Campos Verga!, 
ofere<:!da no mesmo sentido: 

"Suprimam-se as palavras 
"sob a proteção de Deus". 

O SR. CAMPOS VER.GAL 
Peço a V. Ex.ª que me conceda a 
palavra por dez minutos, na forma do 
Regimento, para defender 1. inha 
emenda. 
. O SR. PRESIDENTE - Pondero 
ao nobre Representante que sua 
emenda está prejudicada pela vota
ção da que foi oferecida pelo Senhor 
Sen&-dor Carlos Prestes, porque, no 
fundo, importam na mesma modifi-
cação do artigo. · 

O SR. CAMPOS VERG.AL 
Nesse caso, peço a V. Ex.ª que me 
permita justificar or!lllmente o meu 
voto. 

O SR. PRESIDENTE Infeliz-
mente, não posso atender a V. Ex.ª. 
Idêntica questão foi levantada pelo 
nobre Represent1mte Sr. Nestor Du
arte e tive de indeferir seu pedido. 
A concessão da palavra, aqorP., a Vos
sa Ex.", importaria na :i.<ioção. pela 
Mesa, de duas Jurisprudêndas com
pletamente divergentes. Entendo que 
o dispositivo regimental impede a Jus
tificação oral do voto. Foi ln~.rto no 
Regimento, no capitulo sõbre o pro
jeto da Constituição, exatamente pa.ra 
possibilitar mais rápido andam-ento 
aos trabalhos. Teria a maior ~-atisfa
ção, como sempre, em ouvir o nobre 
Representante. Cabe-me, porém, 
manter a orientação da Mesa, basea
da no Regimento. 

O SR. CAMPOS VERGAL 
Obrigado a V. Ex." pelo esclareci
mento. De outra vez, serei mais ativo 
.e aproveitarei o tempo de que por 
ventura possa dispor. 

o SR. PRESIDENTE vamos 
prosseguir. Há outro requerimento de 
destaque das emendas ns 2 .192 e 217 
que são, exclusivamente, de redação, 
nos seguintes têrmos: 

Requeremos destaque da emenda. 
n.0 2.192. 

Sala das Sessões, em 13 de agõsto 
de 1946. - Lino Machado. - Luiz 
Cláu.dio. - Leão Sampaio. - Mário 
Brant. - Samuel Duarte. - S01J.2a 
Leão. - Munhoz da Bocha. - Ro
berto Glasser. 

EMENJlA N.0 217 
.Sr. Presidente: 
Peço destaque para a emenda de 

minha autoria sôbre o Preâmbulo, 
assim concebida: 

"Implorando as bênçãos de Deus, 
o povo brasileiro, por seus Represen
tantes, em Assembléia Constituinte 
.para restabelecer e remodelar um re
gime democrático, instituir e promul
gar a seguinte: 

Constituição dos Estados Unidos 
do Brasil". 

Sala das Sessões, 13 de a.gõsto 
de 1946. - Aureliano Leite. - Cl.e
mente Mariani. 

Requeremos destaque das palavras 
"implorando a bênção de Deus" da. 
emenda n.0 217 (Aureliano Leite) 
para serem inclu~das nc; preâmbulo 
entre as palavras "democrático" e 
"de<:retamos", suprimindo-se, em 
conseqüência a expressão "sob a pro
teção ce Deus" constante do pro
jeto. 

Sala das Sessões, em 13 de agõsto 
de 1946. - Daniel Faraco. 

O SR. PRESIDENTE - Trata-se, 
apenas, de emenda de red:ição. Suas 
Exas. poderão renová-·la no momento 
oportuno. 

Nestas condições, não há mais ma
téria a considerar sõbre o preâmbulo. 
o( Palmas no recinto.) 

São enviadas à Mesa as seguintes 
declarações de voto: 

DECLARAÇÃO DE VOTO 

A bancada unânime do Partido Po
pular Sindica.lista votou pela tnclu.sãa 
do nome d-e Deus no preâmbulo da 
C<msitituição, de acôrdo com disposi
çã.o expressa dos seus estatu<t-Os. 

Sa.la da As:sembléi·a Nacional Cans
.Utuinte, 13 de agôsto de 1946. -
Olavo Oliveira. - Deodoro Mendon
ça. - Theodulo Albuquerque. -- J08d 
Alves Linhares. - João Nogueira. 
Adeodato . 

DECLARAÇÃO DE VOTO 

Declaro que votei pela supressão da. 
expressão: "... sob a proteção· de 
Deus ... ", incluidia nó preâmbulo do 
Projeto. Assim o fiz, porque essa 
expressão é puxamente teológica e 
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ECiesiástica, e atraz dela está a von
ta4e irredutívt>1 da Igreja de Roma 
já de início fiscalizando as atitudes 
doo Srs. Representantes. Sou, pois, 
in,telramente pela absoluta separação 
entre o Estado e a Igreja. 

Sala da.s Sessões, 13 de agõsto de 
1946. - Campos Vergal. 

DECLARAÇÃO DE VOTO 

A bancada do Partido Comunista 
-do Brasil declara que votou contra 
<> preâmbulo para o qual pediu pre
ferência a honrada grande Comissão, 
por discordar inteiramente da redação 
-e do conteúdo do mesmo. 

,A.chamas que a invocação de divin
dades no aludido preâmbulo fere o 
princípio da completa separação en
tre a Igreja e o Estado, além de cons
tituir uma infração ao livre direito 
de opinar, imanente aos regimes ver
dadeiramente democráticos. 

Tratando-se da elaboração de uma 
Carta Constitucional democrática -
tarefa que nos incumbe realizar, mer
cê do mándato que nos conferiu o 
povo - único poder soberano - não 
vemos porque adotar-se o preâmbulo 
na forma em que foi apresentado. 

Sala das Sessões, 13 de agôsto de 
1945. - Carlos Prestes. - Batista 
Neto. - Gregorio Bezerra. - Caires 
de Brito. - Abilio Fernandes. -
Clauàino Silva. - Osvuldo Pacheco. 
- A.lcides Sabe11ça. - Agostinho Oli
veira. - João Amazonas. - Carlos 
Marighel.la. - Jorge A.mado. - Mau
ríçio Grabois. - Alcêdo Coutinho. 
- José Crispim. 

O SR. PRESIDENTE - Vamos 
passar à veitação do Capítulo I -
Disposiçõt::S Preliminares - Salvos os 
destaques requeridos. 

O SR. RAUL PILA - Sr. Pre
sidente, peço permissão para lembrar 
que me inscrevi para falar sô!Jre o 
Capítulo I. 

Q SR. PRESIDENTE - V. Ex.ª 
tem razão. Tem a palavra o Sr. 
Representante Raul Pila, pelo Parti
do Libertador. 

O SR. RAUL PILA (Lê o seguinte 
discurso) - Sr. PrPsidente, no Capi
tulo I, do Título I, artigo 7.0, inciso 
VII, que ora se está discutindo, defi
nem-se os princípios inform11dores do 
regime político. Justifica-se, destarte, 
tome eu a palavra. para, mais uma 
vez, preconizar o sist.ema que reputo 
mais adequado ao nosso País. 

Uma grande voz levantou-se neste 
recinto para defender a manutenção 

do regime presidencial no Brasil. Foi 
ela a do nobre deputado Sr. Altino 
Arantes, cujo nome declino com muita. 
simpatia e não menor admiração. 
Admiração por seus elevados dotes de 
espírito e, particularmente, pela bri
lhante defesa, aqui feita, do sistem<t 
político, no qual S. Ex.ª fêz a sua 
grande carreira. Nunca uma causa. 
nifícil teve melhor advogado. Fêz Sua 
Ex.ª o máximo que se poderia alcan
çar. Se não foi muito, não lhe cabe a 
culpa. Aproveitando, agora, a primeira 
oportunidade para lhe contestar as 
afirmações, feitas com tanto engenho e 
arte, presto-lhe a maior das homena
gens. 

Não me é possível, infelizmente, 
acompanhar, pari passu, o brilhante 
discurso aqui proferido pelo nobre 
deputado por São Paulo, na sessão de 
19 ·de julho. Impede-mo o tempo de 
que disponho. Tocarei, apenas, em al
guns pontos. 

Apezar de formado no regime pre
sidencial e de nêle haver alcançado 
as mais destacadas posições, não deixa 
S. Ex.ª de admitir-lhe os defeitos, 
não obstante a posição dogmática em 
que se colocou na defesa do sistema. 
Diz, com efeito: "Se havia nas consti
tuições brasileiras de 1891 e 1934 dis
P<JSíções que subalternizavam e enfra
queciam a ação do Legislativo e do Ju
diciário em face dos outros órgãos da 
soberania nacional, o que nos cumpre 
fazer agora é evitar que se ri;pitam 
essas df..;;posições, emendando-as ou, 
mesmo, suprimindo-as, para que. de 
futuro, não se rompa o necessário 
equilíbrio entre os poderes políticos, 
nem se permitam abusivas incursões 
de um dêles na esfera jurisdicional dos 
outros". 

Como se vê, o nobre representante 
por São Paulo diverge de nós, os par.
lamentaristas, apenas quanto à tera
pêutica. Enquanto nós indicamos o re
médio especifico e radical, contenta-se 
S. Ex." com paliati\ºOS, por não sé con
formar com renunciar formalmente ao 
presidencialismo, que tão grato deve 
ser aos seus hábitos men~a!s. 

Por isto repete S. Ex.ª o estafado 
argumento que o defeito não é das 
instituições, senão dos homens, dos le
gisladores, dos juízes que não fora~ 
intransigentes, inflexíveis no exercício 
das suas respectivas atribuições. Es
quece, porém, que, se a,s atribU1ções 
podem ser definidas num texto, êsse 
texto é inerte em si mesmo e só
mente o jôgo do mecanismo constitu
cional nêle previsto lhe poderá dar 
eficácia. Sa\.J!lrnos todos que os juízes 



-56-

se .. ~ham cercados de certas garan
tias e devem ser cidadãos independen
tes; mas que vale esta independência 
e a que se reduzem estas garantias, 
se as suas sentenças podem ser impu
nemente violadas por um poder arbi
trário e irresponsâvel? Da mesma for
ma, que adiantam as leis feitas pelos 
representantes do povo, cujo poder se 
W>clara independente dos demais, se 
os executores delas as infringem ou 
esquecem, sem que aos legisladores 
seja dadr tomar uma providência efe
tiva? Uma constituição política não é 
um monumento, como parecem pen
. sar os nossos presidencialistas, mas 
um todo orgânico; deve ser conside~ 
"'.ada em atividade e não em repousd': 
e o único critério apto a julgá-la é o 
critério funcional, segundo o qual se 
estudam as influências reciprocas dos 
vârios órgãos entre si. 

Mas o nobre repreRentante por São 
Paulo não se deteve em Justificar 
funcionalmente o sistema presidencial, 
não destruiu as criticas que ao seu 
mecanismo se fizeram nesta Casa: 
preferiu, por sua vez, criticar o par
lamentarismo. Analisando-lhe o sis
tema, opugnando-lhe os princípios? 
Ardua tarefa seria esta. Preferiu, poJ 
.sto, S. Ex.", invocar o argumento de 
'il.Utoridade. Não foi feliz, porém, 
cyuanto aos dois autores que citou. 

Foi André Tardieu, o primeiro. ?-.tas, 
como muito bem observou o nobre 
deputado, Si-. Carlos Marighela, não 
se trata aqui de um democrata, senão 
de um fascista. Sendo o sistema par
lamentar a mais perfeita forma d& 
democracia. representativa, é natural 
seja êle também a que menos quadra 
à mentalidade fascista. A opiniãv con
trária do Sr. Tardieu redunda, pois, 
em favor do parlamentarismo. Cons
titui o seu melhor pre<:onicio. 

O Sr. Altino Arantes - E' verdade 
que, depois, se inclinou para o fas
cismo; :nas V. ·Ex.ª há de concordar 
em que essa mudança de opinião não 
infirma os argumentos que expendeu 
contra o. parlamentarismo, o que teve 
ocasião de provar quando exercia a 
chefia do govêrno francês. 

O SR. RAUL PILA - Agradeço 
muito o aparte de V. Ex.ª e retruco 
que já se notava em Tardieu a ten
dência, que só mais tarcle chegou a 
ter desenvolvimento, quando despen
cou para o fascismo. 

O SR. RAUL PILA - Diferentes 
não eram as manifestações dos dou
trinadores do fascismo e do nazismo, 
cujas afinidades com o presidencialis
mo norte-americano foram reconheci
das por Gocring quando depunha pe
rante o tribunal de Nuremberg. 

Com Tardieu se verifica mais umf. 
vez a regra, que é, na realidade, de
mocracia representativa, o que se com
bate, quando se critica o parlamen
tarismo. Assim, repugnam-lhe as 
freqüentes interpelações, isto é, o de
ver de prestar contas e dar explica
ções aos representantes do povo. i!:ste 
incômado é, para êle, muito mais 
grave do que a falta de fiscalização 
e a irresponsabilidade dos governan
tes. Critica, também, as fl't:!qilentes 
quedas de ministérios na França. Mas, 
como já. demonstrei, a exct!ssiva ins
tabilidade que ali se veriflcou, não 
corre por conta do sistema parla
mentar, senão da mutilação que êst.e 
sofreu, com a prática supressão do 
poder de dissolução conferido ao Pre
sidente da República. A melhor prov~ 
é que tal instabilidade não se veri
ficou em nenhum país, onde se te
nham respeitado os princípios clâssi
cos do si&tema. Seja, porém. com.:> 
fôr, a instabilidade não prejudicou a 
administração pública e, do ponV> de 
vista político, evitou l'evoluçõt:s e di
taduras, tão freqüentes em França 
até 1875. Esta {o a verdade histórica 
que ninguém pocte obscurecer. 

Não mais feliz (permita-me que o 
diga o nobre Representante por São 
Paulo' foi a .::ua citação de Harold 
·La:iki. Nada pude vislumbrar nela 
que fôsse a· condenação do sistema 
parlamentar, cu o reconheciMento da 
sua decadência. Antes, o qwe aí se 
contém implicitamente é a afirma
ção que, graças à. crel!cente comple
xidade da vida contemporânea, sà
mente o sil!tema parlamentar é com
pa tivei. cem a democracia representa
tiva. Nem poderia ser de outra for
ma, 'pois o ilustre professor de Ciên
cia Política da Universidade de Lon
dres é parlamentarista, como notou 
o próprio Sr. Altino Arantes, e faz 
do regime presidencial uma pene
trante crítica em seu livro "A Pre
sidência Americana". 

Examinemos, Sr. Presidente, os 
trechos que, do Jivi·o "Gavêrno Par
lamentar na Inglaterra", citou o no-
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bre deputado por S. Paulo. "0 âmbito 
das atividades parlamentares por' tal 
:forma se dilatou; de tantas 1:: tão 
variadas funções se sobrecarregou a 
tarefa do parlamento; tão intensa
mente se desenvolveram as organi
zações partidárias - que o contrôle 
do govêrno aumenta, em igual pro
porção, sôbre as iniciativas e os pro
<:essos do Parlamento. Na realidade, 
.tôdas as leis -;>Oliticas de alguma re
li;vância emanam hoje do Gabine
te; e tamanha é a premência do tem
po na Câmara dos Comuns que as dis
<:ussões têm que ser rigorosamente li
mitadas." 

Ora, Srs. Representantes, quem 
··quer que conheça o mecanismo do 

sistema parlamentar, sabe que nestas 
observações de Laski não vai nenhu
ma aberração, nem muito menos, de
cadência. Pelo contrário, está-se rt
gor&samente dentro do sistema., 

O Sr. Altino Arantes - Lembraria 
a V. Ex.ª que Harold Laski diz que, 
ultimamente, -0 Parlamento, na Ingla
terra, não é senão um órgão de re
gistro da vontade dos gabinetes; quer 
di.zer: órgão de registro da vontade 
do govêrno. Logo, o parlamentaris
mo, lá., sofre do mesmo mal de que 
V. Ex.ª acusa o presidencialismo no 
Brasil. 

O SR. RAUL PILA - Solicito a 
V. Ex.ª atentar para o desenvolvi
mento de minha argumentação. Não 
fugirei a qualquer dos pontos. 

<Lendo) Segundo a clássica defini
ção de Bagehot, é o gabinete uma 
comissão, uma delegação do parlamen
to. E, tendo êle a responsabilidade do 
govêrno, e estando em contato <lireto 
e permanente com os problemas na
ci-On!lis, sempre lhe coube a iniciativa 
da maior parte das leis. Quem govei:na. 
é. que melhor sabe do que precisa 
para governar. Ao parlamento cabe 
então dizer se concorda, discorda, ou 
propõe outra coisa; e também lhe 
cabe manter, ou retirar a confiança 
ao gabinete. Aqui está. o ponto fun
damental, que é preciso não esque
cer. E é nesta faculdade que se en
contra a garantia máxima da demo
cracia representativa: é depender o 
go:vêrno, sempre e sempre, da con
fiança do Parlamento. 

O Sr. Nestcw Duarte - Apoiado. 
O SR. RAUL PILA --'- Semp'l'e foi 

assim, desde que se instituiu o re
gime parlamentar. Os prementes e 

-
complexos problemas econômicos e so
c.iais dos tempos modernoi: apenas vie
ram acentuar a iniciativa do ga!:iine
te. Mas a decisão última, quando não 
é dada pelo povo, compete sempre ao 
parlamento. onde, pois, a decadência. 
do sistema parlamentar, que o emi
nente defensor do presidencialismo 
vislumbrou nas palavras de Laskl? 

Trata-se, em verdade, ele outra C-Oi
sa, como muito bem acentuou em 
aparte o nobre Deputado Sr. Nestor 
Duarte; trata-se da crescente cllticul
dade que todos os parlamentos - t.o
dos, inclusive os de regime presi
dencial, inclusive o Congresso dos Es
tados Unidos - estão hoje encon
trando em bem cumprir uma tarefa 
cada vez ni.ais complicada. Não se 
trata, pois, de sistema parlementar, 
sinão de parlamentos; e, na argu
me:ntação do noi,re Representant,e 
paulista, o que se encqntra é uma con
fusão, uma fallacta dtcttonis. 

Mas, e para êste Ponto chamo eu 
a atenção dos nobres colegas, no sis
tema parlamentar está. a dificuldade 
naturalmente resolvida, por ser o go
vêmo uma delegação do parlamento 
e a mais imoortante das suas comis
sões. E, no "sistema presidencial? No 
sistema presidencial, como bem o de
monstra o mesmo Harold Laskl, em 
seu livro "A Presidência Americana", 
o problema não tem solução, porque 
ou a legislação continua inadequada 
e ineficiente, ou se agrava a ditadu
ra do poder executivo, ou é preciso 
violar o sistema. 

Não há, pois, repito--0, o alegado de
<!linio do sistema parlamentar: o que 
se verifica é, pelo contrário, e mais 
ruma vez, a sua admirável elastici
dade. 

Continuemos, porém, a examinar o 
pensamento do eminente ·professor 
britânico através das citações do ilus
tre Deputado paulista. 

"Isto significa, em primeiro lugar, 
que a Câmara dos Comuns está sen
do largamente transformada em mero 
órgão de registro da vontade do ga
binete. Os governos se fazem e se 
desfazem agora mais pela opinião pú
blica fora da Câmara dos Comuns, do 
que, dentro dela, pelo voto dos parla
mentares." 

Mas que é isto, pergunto eu agora, 
sinão a própria democracia em ação? 
Se os governos se fazem e desfazem 
de acõrdo com a opinião pública, qual 
'O democrata que disto se poderá quei
xar? Não é o que vtsa ou deve visar 
todo sistema democrático? E' que -
há-de objetar-se - o parlamento per-
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deu a s..1a importância, se a opinião 
pública está a.tuando agora mais fora, 
do que dentro dêle, e o regime parla
mentar se está descaracterizando por 
atrofia do seu órgão fundamental. 

A1 é que está o engano - engano 
profundo, a que só a deficiência da 
an&.llse poderia levar, engano em que 
incidiu o nobre Deputado por São 
Paulo, mas em que não incorreu Ha
rold Laski, que, por isto mesmo, é 
parlamentarista. Se a opinião públi
ca, na Inglaterra, continua a fazer e 
a desfazer governos, atuando mais 
fora, do que dentro da Câmara dos 
Co~uns. é simplesmente porque exis
te a Câmara dos Comuns. Eliminai-a, 
ou subtrai simplesmente o gabinete ã. 
sua confiança, e o govêrno deixará, 
ipso facto, de obedecer .ao influxo da 
JOPinião pública. O seu papel pode 
ser mais ou menos ativo, mais ou 
menos aparente, mas será sempre ca
pital. Por isto, continua Laski sen
do parlamentarista. Que mais se há
de exigir de um regime verdadeira
mente representaUvo, senão deixar ao 
povo a decisão a respeito das coisas 
co seu govêrno? 

Por isto, ilnicamente por isto, pôde 
Harold Laski considerar a Câmà.ra 
dos Comuns um órgão de regL<>tro da 
vontade do gabinete. Perante ela com
parece o gabinete, para dizer por seu 
intermédio· ao povo como entende go
vernar o Pais. Se a Câmara concor
da, mmto bem; se discorda, cede o 
govêrno, ou o povo resolve :i. qu..~

tão, quer indiretamente, P.ela pressao 
da opinião públtca, quer formalmen
te, por uma nova eleição. Mas é sem
pre na Cftmara dos Comuns que se 
propõe o pleito. E é sempre o povo 
quem o decide. 

Outra coisa não disse eu, Sr. Pre
sidente, já no primeiro discurso que 
tive a honra de pronunciar perante 
esta. Assembléia. Assim opinava eu: 
"Não é, c-omo geralmente se acredi
ta, a preponderância de um do;; Po
deres politicos o que caracteriza o 
parlamentarismo clássico, senão. velo 
contrário, o seu perfeito equllibrio. 
:s:Ie não comporta, nem a ditadura do 
Executivo, nem a tirania do Legisla
tivo, porque a última palavra cabe 
sempre à Nação. E, em vez de prati
car periôdicamente um transitório ato 
de soberania, está. o povo exercendo 
constantemente a sua influência nos 
órgãos do poder público." 

· E num ot:.tro passo do citado dis
curso, afirmava eu: "Graças a êste 
engenhoso sistema de correlações, :::i
racteristico do regime, responde o 

Govêrno perante o Parlamento e res
ponde o Parlamento perante a Naçã".>, 
na qual reside a soberania. O árbi
tro é sempre o povo, como deve ser 
nas democracias verdadeiras." 

.Haverá aqui alguma coisa que des
toe da citação de Laski, segundo a 
qual a Câmara dos Comuns é um ór
gão de reg1stro da vontade do ga
bine~e e os governos se fazem e se 
desfazem, agora, mais pela opinião 
pública, fora da Câmara dos Comuns, 
do que dentro dela, pelo voto dos 
parlamentar~s? 

Vê-se que, citando o grande polf
tico e publicista britânico, o nobre 
deputado por São Paulo esgrimiu 
contra moinhos de vento. 

E, agora, pergunto eu: dá-se, no 
regime presidencial, alguma coisa de 
semelhante? Pode o parlamento con
siderar-se um órgão de registro da 
vontade do govêrno para que, a seu 
respeito, se manifeste o povo? Não, 
evidentemente não. O govêrno, elei
to por um prazo fixo, é inamovível 
e, por isto, incomov!vel. E o Con
gresso nada mais pode fazer senão 
submeter-se à vontade presidencial 
(isto é a regra. nas repúblicas lati
no-americanas) ; ou lutar estérilmen
te contra ela, até que findo o man
ãato, a eleição popular venha resol
ver a incômoda situação. 

E maic;, mUito mais, Sr. Presiden
te. E' um fenômeno característico dos 
nossos dias a crescente intervenção do 
Estado em todos os campos da ativi
dade humana. Se esta progres:;iva 
intervenção, que demanda um govêr
no cada vez mais forte, é compatível 
com a democracia, só o poderá ser 
mediante o slstema parlament.P.r. que 
permite o maic; forte dos govêrnos, 
porque baseado exclusivamente na. 
opinião pública, e ao mesmo tempo 
o submete à constante v!gilAncia e 
domínio do povo. Com o sistema pre
sidencial, pelo contrário, a ditadura 
polftica, mais ou menos acentul\da, 
que é orig!nàriamente, se transfor
mará numa ditadura totalitária, e 
nenhuma manifestação humana po
derá escapar ao seu arbítrio. :e:ste 
será fatalmente o sentido da evolu • 
cão do presidencialismo se. como tudo 
está a indicar, forem aumentando as 
solicitações da intervenção do Esta
do. 

Sr. Presidente. O nobre represen
tante por São Paulo pretendeu atirar 
contra o sistema parlamentar a au
tortdade de Laskl. Com muito mais 
verdade, poderia êle invocá-la con-
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tra o sistema presidencial. Vou citar 
apenas alguns passos de uma das 
suas obras, "A presldêncla america-
na''. 

Acentúa êle o temor do despotismo 
do presidente, que condiciona a viàa. 
politica norte-americana. E assim ex
plica que a presidentes fortes se su
cedam sempre presidentes de pouca 
personalidade. Mas a verdade é não 
ser invejável a pos1ção do presiden
te, pelos próprios têrmcs em que a 
Constituição define o cargo. O presi
dente não é o chefe da legislatura, 
me pode indicar o caminho ao Con
gresso. Pode argumentar, ameaçar, 
persuadir, afagar, mas permanece 
fora dêle e sujeito a uma vontade 
que não pode dominar. Enquanto no 
cargo, é o chefe nacional do seu 
partido; mas não é, por certo, e não 
pode ser, o 1:1eu leader parlamentar. 
Ainda quando o seu partido tenha a 
maioria em ambas as casas do Con
gresso, te.m de obter a boa-vontade 
do seu partido no Congresso, mas 
não a pode exigir. Um presidente que 
tal tentasse. logo conheceria os 11-
mltes do seu poder". 

Não se poderia exprimir melhor q, 
Jncongruêncla do sistema. Não é tudo. 
"Como estão as coisas - diz Laski -
a direção só pode vir do Presiden
te; não há nenhuma. outra fonte de 
autoridade capaz de assegurar a aten
ção da nação inteira. Mas são imen
sas as fôrças que se opõem à conti
nuidade da direção presidencial. Hi 
os fatôres inerentes à própria cons
tituição - um.a divisão absoluta de 
poder28, um sistema de freios e con~ 
trapesos entre o executivo e o legis
lativo, que dá a. cada um deles in
terêsse na diminuição da autoridade, 
e não na sua conso'!.idação, uma 
tendência a destruir alguma coisa 
cio prestigio do presidente, quando o 
seu primeiro mandato toca ao fim, e 
a debilltá-lo quase inteiramente, na 
'llltima parte do segundo". 

Aqui está, pois, como funciona o 
sistema, no pr.is que é o seu paradig-
1na, sempre de acôrdo com o de
poimento de Lasl~i. Ainda mais. "Um 
presidente limitado pela vontade do 
Congresso é como um navegante ecm 
carta num mar desconhecido; ni'lo 
pode seguir com certeza a sua rota. 
Há o problema de alcançar uma re
eleJção e do .preço que Por ela é ne
cessário pagar. Há o problema de 
saber se um perfodo de govêmo, que 
nunca excedeu oito anos, é suficien
te, dentro do caráter do sistema, pa-

ra completar um corpo inteiro de 
idéias; um presidente republicano 
pode facilmente destroçar a New Deal 
e até um presidente democrático pode 
pôr-lhe em perigo os caracteres mais 
salientes. Há o problema de assegu
rar não somente a cooperação legis
lativa, mas também a cooperação 
administrativa que lhe é indispensá
vel. Há o problema da Suprema Côr
te, presente sempre a um presiden
te inovE<dor; os acidentes do pode1:' 
de baixar cLecretos têm dado matéria 
a multa história na esfera judicial. 
Ainda ~ue se conceda, como eu con
cederia por um momento, que um 
grande presidente tem hoje . maior 
possibilidade de abrir o seu caminho, 
do que em qualquer outra época da 
história do cargo, é ainda duvidoso 
que as condições, nas quais ainda ope
ram a própria Constituição e as tra
dições que ela formou, lhe assegurem 
c espaço necessário a um trabalho 
plenamente construtivo". 

Isto, Senhores Representantes, diz 
Laskl quanto à presidência, quanto à 
famosa p1·esidência norte-americana. 
Ouçamos .... m.e o d~po!mento :relativo 
ao Congresso. Prossegue o autor, em 
seguida: 

"E não é que, no sistema america
no, a iniciativa seja suprida alhures. 
Por motivos que discutirei em outro 
capitulo, não é o Congresso um cor
po capaz de direção construtiva; as 
funções que êle exerce de modo mais 
efetivo são antes as de critica e In
vestigação, que propriamente a da 
responsabilidade na direção dos negá-
elos. Pois é verdade de qualquer as
sembléia legisla.tiva que a sua coerên
cia na ação depende de ser ela de tal 
maneira organizada, que proceda 
sempre sob a influência do senso da 
responsabilidade. Assim não procede 
o Congresso e, segundo creio, por. sua 
própria natureii:a dificilmente o pode 
f82/!r. E, uma vêz que o gabinetie 
nada mais é senão um conselho con
sultivo do presidenrte, que êste utiliza 
na medida, não mais que na mecilda 
Julgada conveniente, não se pod.e ele 
considerar capaz de iniciativa. de tal 
ordem. A única pessoa responsável 
encarregada de pensar e projetar para 
tôda a Unh~o é o presidente". 

Mas, em que condições exerce o 
presidente a sua pesada tarefa ? E' 
ainda Laski quem no-lo diz. ":E:le 
dev.e sempre ter em consideração que 
o Congresso é uma autoridade coor-
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denada, ciosa dos seus direitos, pro
pensa., exceto nas mais graves emi:tr
gê.ocias, a ressentir-se de qualquer 
tentativa, de sua parte, para a forçar 
a aceitar os seus pvntos de vista. Por 
isto, o Congresso é levado a acentuar 
qualquer divergência, para que fique 

• claro q'le o presidente não é o senh()l". 
:a:ste é o caso, quando o Partido que 
este chefia está em maioria em am
bas as casas; e a posição do presiden
te se torna, na.turalmentt:, muitíssimo 
mais dificultosa., quando o partido 
.adverso domlns. ambas as c!maras, 
ou uma delas. Então, todo o 1nte
rêsse da oposição é paralisar a presi
dência, para ter a melhor possibilida
de de vitória na próxima eLeição. 
Quão devastadora pode ser tal situa
ção, mostraram-nos decisivamente ca 
dois últimos anos da segunda admi
nistração do presidente Wilson". 

Sr. Presidente. E' -me impossivel 
acompanhar Harold Lask:i na critica 
feita ao sistema presidencial norte
americano. Não disponho do tempo 
nooessário. Vou referir um único tre
cho, mas, à guisa de conclusão. 

"E' duvidoso - diz o notável pro
!essor - é duvidoso que o sistema de 
freios e contrapesos, tal como funcio
na, agora, seja compatível com uma 
adequada relação entra o executivo e 
a legislatura.. Ainda quando admita
mos que o forte instinto prático d.os 
americanos muito fêz para diminuir 
os estalidos da máquina, é muito pe
sa.do o p:-êço que se deve pagar por 
isto". 

Assim funciona, e só funciona nos 
Estados Unidos, o sistema que, a.pós· 
meio século dP. tentativas ma.logra
das, o eminentt. Sr. Alt1no Arantes 
.teima em conservar no Brasil. Só 
!unciona nos Estados Unidos, graças 
aos excepcionailS atributos do povo 
norte-americano, como notou expres
samie111te Harold Lask1. Nos outros 
pa.ises, i.sto é, na América Latina, foi 
necessário simplificar o mecanismo, 
anulando-lhe pràtica.mente um dos 
órgãos, o poder legislativo. Dai a 
ditadura constitucionaJ, que caracteri-

. za o regime nesta parte do continen;;e 
1 amer1ca..no. 

Costuma-se dizer, Sr. Presidente, 
que não temos educação, nem virtudes 
p~a a boa prática do regime parla
mentar. Creio já haver demonstrado 
o .1n!undado desta a.ftrma.ção. Mas, 
pergunto eu agora a.os nobres Repre
sentantes e peço que em sã consciên-

eia me respondam: que virtuden e 
que educação nos não seriam neces
sárias para praticar o regime pr~
dencial de maneia.-a aproximada. à 
dos Estados Unidos ? 

Tenho conclu1do, Sr. Presidente. 
(Muito bem; mutto bem. Palmas.> 

O SR. CARLOS MARIGHELA -
Sr. Presidente, peço a palavra, pela 
ordem. 

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

O SR. CARLOS MARIGHELA -
Sr. Presidente, observam os Repre
sentantes do povo nesta Casa a for
ma liberal e sábia por que V. Ex.• 
vem conduzindo os trabalhos. 

O momento é da maior importância. 
para nossa Pátria. Trata-se da ela
boração e promulgação da nossa Carta 
Ct:1stitucional que o nosso povo dese
ja ardentemente democrática. 

A questão de ordem que vou leven
vantar, julgo eu, tem tôda importân
cia, porque não havemos de chegar 
a uma conclusão .sõbre a nova Carta 
I\!agna sem que nos tenhamos em
penhado, com tôdas as fôrças e ener
gias, para que o nosso pensamento 
se clareie; sem que nos tenhamos com
preendido uns aos outros, del.xani1o 
aqui traduzido realmente o que de
sejam nossos mandatários. 

Ora, Sr. Presidente, o Regimento 
Interno, no art. 2!f, diz que a vo
tação do projeto e das emendas será 
por titulo ou capitulo, quando o titulo 
estiver por essa forma dividido, salvo 
as emendas. 
• Entretanto, o parágrafo único es
tabelece que, encaminhando a vota
ção de cada título, poderá usar da. 
palavra, pelo prazo de meia hora, um 
membrc da Assembléia credenciado 
por qualquer dos partidos nela re
presentados. 

Ora, Sr. Presidente, o titulo l.º do 
Projeto revisto pela nova sistemá- ' 
tica abrange m&.téria de muitos ou
tros títulos e capítulos do Projeto 
anterior. O primeiro titulo revisto 

·- torna-i.e, por acsim dizer, quase que 
tõda Constituição . 

Se interpretássemos o dispositivo do 
parágrafo único como sendo para cada. 
representante de partido falar por 
:meia hora sôbre todo o título, tería
mos ai . uma irregularidade: o orador 
do partido nesse primeiro titulo seria 
forçado a passar de afogadilho sôbre 
inúmeros problemas, enquanto em ou
tros títulos, pràticamente, nada teria a 
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dizer, se por acaso quisesse utilizar a 
mela hora. 
. Além do m!l.is, êsse parágrafo único 

que se refere ao encaminhamento da 
votação, por. títulos, não pode, de 
maneira nenhuma, chocar-se com o es
pírito do ,art. 29, que diz que a vota
ção deverá ser encaminhada capi
tulo por capítulo, quando assim o ti
tulo estiver dividido. 

Desejaria, pois, que V. Ex.ª, Sr. Pre
sidente, expusesse à Casa o ponto de 
vista da Mesa a respeito da questão 
que ora levanto: um representante 1e 
partido quando tiver de encaminhar a 
votação por meia hora, segundo o dis
posto no. Regimento Interno, usará 
dessa meia hora para falar por capi
tulo, ou essa meia hora será conce
dida para falar sõmente sôbre o ti
tulo? 

' O Sr. Paulo Sasarate - Sôbre o ca-
pitulo, evidentemente. 

O SR. CARLOS MARIGHELA -
Parece-me que o ponto de vista justo 
seria o de que o orador pudesse falar 
por meia hora sôlJre cada um dos 
capitulas. 

Levanto essa questão para que seja 
do conhecimento da Casa e para que 
fique consagrada como norma, e a 
f~ de_ que um representante de par
tido nao venha a ser prejudicado, por 
ter falado meia hora sôbre um capí
tulo, sendo mais adiante surpreendido 
com a declaração de que não :nais 
poderá se me.nifestar acêrca do outro 
capitulo, porque sua meia hora seria 
dE:Stínada somente àquele capítulo de 
que estava falando. 

A Casa espera de V. Ex.ª uma res
posta à. altura da sabedoria Já aqui 
revelada por V. Ex.ª. e da liberal 
tradição mineira, tão conhecida de to
dos nó:;. (Muito bem; riuito bem.) 

O SR. PRESIDENTE - Srs. Re
presentantes, acaba S. Exda., o Sr. 
Deputado carlos Marighela, de levan
tar a seguinte questão de ordem: se o 
Representante creder.clado por um 
Partido deve faJar sôbre o títu!o ou 
sôbre o capitulo, nos 30 minutos que o 
Regimento lhe assegura. 

Efetiv&mente, no parágrafo 1.0 , do 
art. 29, usa-se da expressão "Titulo", 
mas esta tem de ser entendida de 
iu:ôrdo com o artigo, segundo o qual 
a discussão se faa-á por titulo, quan
do êste não estiver dividido em capí
tulos. 

Ora, se tenho por dever submeter á 
vota.ção o capitulo, tratando-se do Ti-

tulo P:1meiro, que tem quatro capítu
los, f'Videntemente devo atender a pa
lavra "Título" etnpregaàa no pará
grafo, no seu sentido razoável e sen
sa~o. A discussão sendo por caipitulo, 
evidentemente o orador terâ, para ca
da capitulo os trinta minutos que o 
Regimento lhe assegura. 

J?o contrário, chegaríamos a.o se
gmnte aillsurdo: como o título l.º tem 
4 caipltulos, eu não trataria do capi
tulo e, para usar da expressão, faria 
~a surpresa ao orador, dizendo que 
nmguém poderia falar porque não 
submetera título nenhum à votação. 
Tenho que evitar o absurdo, e o 
meio de fazê-lo é assegurar aos se-

. nhores credenciados pelos Partidos, 
em cada capítulo, o direito de falar 
.meia. hora. Essa a jnteligência que 
a Mesa dá à palavra "titulo", empre
gada no § 1.0 do artigo 29. E' a ex
plicaçiio que a Mesa tem a dar a. 
S. Excia., na questão de ordem, as
segurando a cada Representante trin
ta minutos para falar sôbre cada 
capítulo, que eu anunciar em vota
ção. 

Faltam 7 minutos, apenas, para o 
término da sessão. e ainda há dois ora
dores inscritos. Darei, portanto, por 
terminada a sessão, de vez que não 
posso conceder-lhes a palavra em es
paço tão curto. 

Surge, porém, outra questão: aquela. 
que diz respeito às sessões extraordi
nárias, a serer.. convocadas de ama
nhã em diante. A realização de ses
sões noti•mas parece-me cti!icil, por
que o Expediente da nossa sessão da 
tarde vai para a Imprensa Nacional 
talvez à uma hora da manhã. De 
forma que sendo noturna a segunda 
.;;essão, materialmente êsse expediente 
não pode ser divulgado no dia se
guinte, e ficariam os Srs. Represen· 
tantes sem ter conhecimento da ea-. 
são anterior. 

Dai o alvitre à Assembléia, no sen' 
tido de realizarmos sessões pela ma
nhã. Vejo, pela flsion-0mia de muitos 
Srs. Representant=-s. que não estão 
gostando da Idéia de vez que não seria 
agradável virem para aqui às oito ou 
nove horas da manhã. Como em ge
ral me levanto cedo, sou propenso às 
se55ões matinais, mas não é a minha 
vontade que deve prev11,lecer. Aqui, a 
vontade é a da Assembléia, portanto, 
aceitarei o que a Casa deliberar. 

O SR. HERMES LIMA - Sr. Pre
sidente, peço a palavra. pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE - Tem a pa
lavra o nobre Represenliante. 
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O SR. HERMES LIMA (•) (Pela 
GTd.em) - Se V. Ex.ª, Sr. Presidente, 
tivesse decidido que as sessões seriam 
pela manhã e à noite, eu nada teria 
a dizer. 

Mas, desde que, liberalmente, como 
de costume, V. Ex.ª deferiu à Assem
bléia decidir se seriam realizada.ô pela 
manhâ, ou à noite, queriii fazer a 
ponderação de que a única r~o 

apontada para que a sessão seja rea
lizada de manhã e não à noite, é 
que os trabalhos da Assembléia não 
poderiam. ser enViados à Imprensa 
Nacional, se noturnas, a tempo dos 
senhores Representantes lerem o 
'-noticiário das mesmas, logo na. manhã 
eeguinte. 

O Sr. Aureli.4no Leite - E a razão 
i muito procedente. 

O SR. HERMEs LIMA - Seria. 
muito procedente, se o "Diário da 
&sembléia" chegasse matinalmente 
As nossae mãos. (Apaiados) . 

Mas a verdade, Sr. Presidente·, e 
:não vai nisso qualquer censura ao 
serviço da Imprensa. Jfaclonal - a 
verdade é que o "Diário da Assem
bléia", quando chega cêdo já são 10 
ou 11 horas da manhã, ou ainda mais 
tardei 

Assim, a razão que V. Ex.ª apre
sentou, - e que seria muito proce
dente, - não colhe, porque, de fato, 
os Srs. Representantes r.ã.o recebe
riam o "Diário da Assembléia" mati
nalmente, a tempo de virem para a 
sessão preparados, com o conhecimen-
to dos assuntos. · 

Em suma, o que se observs, corre
tamente, é que a Casa não recebe 'l 
"Diário da Assembléia" pela manhã. 

Nestas condições, e tendo em Vista, 
também, que os Srs. Representantes 
precisariam da manhã, que é a hora 
mais propicia para o estudo das ma
térias que virão debitter aqUl, suge
riria que, - jâ que V. Ex.• deferiu a 
decisão do assunto ao plenário, e só 
J>Ol" isso pedi a palavra, - que as ses-
116es fossem realizadas à ta.rde e à 
noite, ficando as manhãs livres. Isso 
.seria de todo conveniente, até por
que, durante quase um mês, teriam 
os Srs. Representantes todo o dia. 
acupado na Assembléia, quando é ne
ce$$á.rio dar-lhes pelo meno.s duas ou 
três horas, pela manhã, a fim de tra
tar de alguns problemas pessoais, que 

< •) Não ~oi revisto pelo orador. -

êles não podem deixar de ter. (Mutto 
bem; muito bem). 

O SR. ANTONIO SILVA - Se
nhor· Presidente, peço a palavra, pela 
ordem. 

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

O SR. ANTONIO SILVA (pela orM 
dem) ( •) - Sr. Presidente, e.cabei 
de fazer chegar às mãos de V. Ex." 
requerimento, em que sollcito que as 
sessões tenham inicio, quando V. Ex.ª 
julgar de interêsse e conveniên<:ia. 
convocá-las, às 9 horas da manhã, 
indo até às 12 horas, e, depois, das 14 
às 18 horas. 

Desejo justificar o requerimento, 
acentuando que nós, os trabalhistas, 
tal'Yez tenhamos razões mais fortes, 
porque' temos conhecimento das difi· 
culdades de transporte à nQite. E' 
possivel que as sessões se prolonguem 
até meia noite, e, nestas condições, 
muitos de nós teremos de dormir na 
cidade, sem que disponhamos de re
sidência aqui. 

Independente disS<>, há outra razão 
ainda ma.is forte: a das ocupações 
diárias. Precisa.mos começar a tra
balhar desde a manhã e paralisar nos
sas atividades à noite, para descanso. 

E' o que requereruCIS e, nesse gen
tido, votamos. <Muito bem; mutto 
bem) 

O SR. NESTOR DUARTE 
Sr. !Presidente. peço a palavra, pela. 
ordem. 

O SR. PRESIDENTE - Tem n 
palavra e nobre P..e1>resentante. 

O SR.· NESTOR DU~TE _ 
(Pela ordem> - Tenho a. unpre:ss'lo, 
Sr. Presidente, de que não há q·11es
tão a. ser res;ilvida. 

No andam.ento em que vão os tra
balhos, creio. que a M~ rerà neces
sidade de eonvoca.r sessoes pela ma
nhã à tarde e à noite. 

Nesta. circunstância., devemos acei
tar qualquer deliberação de V<>SS& 
Excelência. <Mutto bem; mutto 
bem.) 

O SR. PRm!DENTE - Acaba de 
chegar à Mesa•requerimento firma.do 
por Clversos ilustres Senhores Re
presentantes, Infelizmente, porém, 
não posso recebê-lo. Ink:ialm~nte, 
noto um equivoco, porque pede a 
prorrogaç§.o da sessão, quando não 

( •) Não foi revisto pelo orador. 
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se trata de prorrogação, mas de con
vocação extraordinária. 

Há, todavia, razão mais forte para 
não a.ceitã-lo: fere o Regumento, do 
qual devo ser o fiel cumpridor. So
licita-se que as ·sessões extraordir.á.
rias se realizem das 9 às 12 horas, 
durando, portanto, apenas três ho
ras, quando, regimentalmerrte, devem 
ter quatro. 

As sessões extraordinárias, devem 
obedecer ao mesmo preceito, tanto 
assim que a lei interna diz: "mesw.o 
que passem para. o dia seguinte". 

Não poderia, por motivos de ordem 
legal, receber êsse requerimento. 

O SR. NEREU RAMOS - Senhor 
Presidente, peço a palavra, pela or
dem. 

O SR. PRESDDENTE - Tem l 
palavra o nobre Representante. 

O SR. NEREU RAMOS - (Pela 
ordem) e•> - Sr. Presidente, estou 
em que acerta.riamos se não resol
vêssemos desde já sôbre a convoca
ção de sessões extraordinárias para 
os dias que se seguem. Preferiria 
que o assunto fõsse deddi<lo no fi
nal de cada uma das sessões reali
zadas. Assim, poderiamos hoje de
cidir apenas sôbre uma sessão espe
cial e, na de amanhã, resolveriamos 
sôbre outrJ., se necessário. 

O Sr. Aureliano Leite - Vamos 
perder muito tempo. 

O Sr. Lino Machado - A pró
pria tradição do Parlamento já re
solveu sôbre as duas i;essões: à tarde 
e a noite. 

O SR. NEREU RAMOS - Per
mita o nobre Deputado por São 
Pault' .que '!"XPOnha o meu pensamen
to, pa1a .:;ó depois comba.te·-lo. 

Desejaria que, na oportunidade, 
não decidissimos sõbre a convocação 
de i;essões extraordinárias, mas que, 
antes de encerrada esta sessão, a 
Mesa. convocasse imediatamente ou
tra, para hoje m-esnio, a fim de ser 
votado o Oapitulo I, reservand<>-&e 
para outro dia os 1estaques reque
ridos. <Muito bem; muito bem. Pal-
mas.) 

O SR. PRESIDENTE - O nobre 
Representante, Sr. Nereu Ramos, re
quer a convocação d.e sessão extrao!'
dinária. para hoje, à noite. 

Defiro o requerimento de S. Ex.", 
convocando os Srs. Representantes 
para as 20 horas, quando prossegui
remos em nossos trabalhos. 

O SR. NEREtJ RAMOS - Sr. Pre
sidente, peço a palavra, pela ordem. 

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

O SR. NEREU RAMOS (Pela or
aem) (•) - Submeto também a V. 
Ex.ª, Sr. Presidente, a seguinte ques
tão de . ordem: o parágrafo único do 
art. 29 do Regimento estabelece que, 
encaminhando a votação de cada Ti
tulo, poderá usar da palavra, pelo 
prazo de meia hora, um membro da 
A.55embléla credenciado por qualquer 
dos Partidos nela r.?presentados. 

Como sabe V. Ex.'\ o Regimento 
foi organizado tendo em vistu a exis
tência de Partidos diversos nesta As
sembléla. Desejava, portanto, consul
tar V. Ex." sôbre se um Partido pode 
delegar a membro de outro a fun
ção a que se refere o parágrafo úni
co do art. 29. 
Qu~·-me parecer que o pensamen

to da Lei ln tema foi que cada Par
tido falasse uma vez por um de seus 
representantes, para que não se in
trometesse o correligionário de deter
minado Partido em outro. <Muito 
bem; muito bem) . 

o SR. PRESIDENTE - Parece-me 
que o Regimento é claro, pois asta
belece que um dos membros da As
sembléht pode ser credenciado pelos 
Partidos. Assim sendo, não ir.i.pede, 
nem detern.ina que êsse membro &eja. 
do respectivo PartiJo, porque, então, 
teria dito - dêsse Partido. 

Trata-se, portanto, de qualquer 
membro da Assembléia. Se êsse Re
presentante aceita delegação de um 
Partido contrário ao seu, a questão é 
de fôro intimo e a Mesa não pode
:rá ncussr-lhe a palavra. Essa. a in
teligência que dou ao texto regimen
tal. Qualquer representante pode 
aceitar delegação de Pa:rtido, mas sà
mente um, Porque todo Partido tem 
meia hora para ocupar a tribu11a e, 
dessa maueira, não tomará temP-O à 
Assembléia, delegando essa faculdade 
a qw.lquer Representante, para fa~ 

zê-lo. 
O SR. NEREU RAl'vIOS (Pela or

dem) ( •) - Desde que V. Ex.ª, Sr. 
Pre~idente, assim decidiu, formule> 
nova questão de ordem: o Partida 
que já falou pode delegar a outr0i 
membro da Assem.b:~ia êsse direito? 

o SR. PRF.SIDENTE - Não, poJs 
já terá usado dessa faculdade. 

< •) Não foJ revisto pelo orador. 
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Resolvida, assi'll, a questão de or
dem, convoco uma sessão extraordi
nária para as vinte - horas de hoje, 
com a seguinte 

ORDEM DO DIA 

(Continuação da votação do Capí
tulo I, Título I, do Projeto da Cons

. tituição) . 

Deixaram de comparecer 35 

S.enhores Representantes: 

Partido Social Democrático 

Amazonas: 
Leopoldo Peres. 

Ceará: 
Frota Gentil. 
Almeida Monte. 

Rio Grande do Norte: 
Val!redo Gurgel. 

Pernambuco: 
Oscar Carneiro. 
Costa Põrto. 
Ferreira Lima. 
Pessoa Guerra. 

Bahia: 
Aloísio de Castro. 
Regis Pacheco. 
Negreiros Falcão. 

Espírito Santo: 
Asdrubal Soares. 

Minas Gerais: 
Joaquim t.ibànto. 

São Paulo: 
Antônio Felldano. 
Sílvio de Campos. 

Parana.: 
Munhoz de Melo. 
Aramis Ata.ide. 

Santa Catarina: 
Altanúro Guimarães. 

Rio Grande do Sul: 
Bittencourt Azambuja. 
Hero!ilo Azambuja. 

União Democrática Nacional 
Pie.ui: 

Coelho Rt'drigues. 
Ceará: 

Beni Carvalho. 
Paraíba: 

Adafüerto Ribeiro. 
Rio de Janefro: 

Romão Júnior .. 
São Paulo: 

Romeu Lourenção. 
Plínio Barreto. 

Goiás: 
Jales Machado. 
Paraná: 

Erasto Gaertner. 

Partido Trabalhista Brasileiro 

São Paulo: 
°!l!arconües Filho. 
Hugo BorghL 
Guaraci Silveira. 
Romeu Fiort. 
Berto Condé. 

Partido Republicano 

Minas Gerais: 
Felipe Balbi. 
Artur Bernardes. 

... 

.; 

,. 

Levanta-se a sessão às 18 horas e 
15 minutos. 
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( Extraordinária) 
Presidência do Senhor Melo Vtana, Presidente. 

As 20 horas comparecem os Se
nhores: 

Partido Social Democrático 

Acre: 
Hugo Carneiro. 

Amazo::ias: 
Valdemar Pedrosa: 
Pereira da Silva. 

Parâ: 
Alvaro Adolfo. 
Nelson Parijós. 
João Botelho. 

Piauí: 
Sigefredo Pacheco. 

Ceará: 
Osvaldo Studart. 

Paraíba:. 
Samuel Duarte. 

Penambuco: 
Ete!vino Lins . 
Agamemnon Magalhães. 
Jarbas Maranhão. 
Gercino Pontes. 
Ulisses Lins . 

Alagoas: 
José Maria. 
Antônio Mafra. 

Bahia: 
Pinto Aleixo: 
Fróes da Mota. 

Espírito Santo: 
~enrique de Novais. 
E.urico Sales. 

Rio de Janeiro: 
Bastos Tavares. 

Minas Gerais: 
Levindo Coelho. 
Melo Viana. 
Wellington Brandão. 

São Paulo: 
Noveli Júni<lr. 
Costa Neto. 
Hor!Wio Lafer. 
Sampaio Vi<ial. 
Alves ·Palma. 

G<liás: 
Galen<> Paranhos. 

Mato Grosso: 
Ponce de Arruda. 

Paraná: 
Fernan<io Flores. 

sar.ta catarina: 
Ivo d'Aquino. 
Otacilio Costa. 
Roberto Grossembacher. 

Rio Grande do Sul: 
Gaston Englert. 
Adroaldo Costa-. 
Daniel Faraco. 
Manuel Duarte. 
Nicolau Vergueiro. 
Mércio Teixeira. 

União Democrática Na<-"ional 

Pará: 
Agostinho Monteiro. 
Epilogo Campos. 

Pia ui: 
Antônio Corrêa. ---

: ' 

• 
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Ceará: 
Leão Sampaio. 

Paraíba:. 
Vergniaud Wanderlei. 
Al'gemiro Figueiredo. 
João Agripino. 
Plínio Lemos. 
Pe:mando Nóbrega. 

Alagoas: 
Rui Palmeira. 

Sergipe: 

Heribeldo Vieira. 
Bahia: 

Manuel Nova.is. 
Dantas Júnior. 
Rafael Cincurã. 
João Mendes. 

Esi>irito Santo: 
Luís Cláudio. 

Distrito Federal: 
Hamilton Nogueira. 
Euclides Figueiredo. 
Jurandir Pires. 

Minas Gerais: 
Lopes Cança~o. 

São Paulo: 
Paulo Nogueira. 
Toledo Piza. 
Aureliano Leite. 

santa Catarina: 
Tavares d'Amaral. 

Partido Trabalhista Brasileiro 

Distrito Federal: 
Rui P..lmeida. 
Gurgel do Amaral. 
Benicio Fontenele. 
Barreto Pinto. 

Minas Gerais: 

Ezequiel .Mendes. 
Pai·aná: 

Melo Braga. 

Partido Comunista do Brasil 

Pernambuco. 
Gregório Bezerra. 

Bahia: 
Carlos Marighela. 
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Distrito Federal: 
Carlos Prestes. 
João Amazonas.
Ma uricio Grabois. 
Batista N::t.o. 

Rio de Janeiro: 
Claudino Silva. 

São Paulo: 
José CrisÍJim. 
Jorge Amado. 
Caires de Brito. 

Partido Republicano 

Pernambuco: 
Sousa Leão. 

São Paulo: 
Altino Arantes. 

Partido Popular Sindicalista 

Bahia: . 

Teódulo Albuquerque. 

Parti@ Democrata Cristão 
/ . 

Pernambuco: 
Arruda Câmara. 

Partido Li'bertador 

Rio Grande do Sul; 
Raul Pilr 

O SR. PRESIDENTE - Achan
do-se presentes 86 Senhores Represen
tantes, declaro aberta a sessão. 

Passa-se à leitura da ata da sessão 
anterior. 

O SR. HUGO CARNEIRO (1.0 Su
plente, ser'llindo como 2.0 Secretário> 
procede à leitura da ata. 

O SR. PRESIDENTE - Está finda 
a leitura da ata. 

O SR. FLORES DA CUNHA - Peço 
a pala \-"l'a. 

O SR. PRESIDENTE - Devo lem
brar a.o nobre Representante que nas 
sessões extraordinárias, de acôrdo com 
o Regimento Inte1no, art. 34, as reti
ficações à Ata devem ser feitas por 
escrito. 

O Sr. Flóres da Cunha - Agradeço 
a informação de V. Ex.", Sr. Presi
dente, e como pretendo fazer a reti
ficação, verbalmente, aguardarei mo
mento próprio. 

O SR. PRESIDENTE - Se não 
houver quem queira. fazer retificação ...... 
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à a.ta, por escrito, dala-el por apro
vada. <Pausa. l 

F.stá a.provada. 
Vai-se proceder à -leitura do expe

diente. 
O SR. RUI AL.'1:EIDA (4. 0 Secretá

rio servindo como 1°.) procede à leitura do seguinte 
EXPEDIENTE 

INDICAÇÃO_ N.º 162-A, DE 1946 

Indica seja.m feitas alterações no 
Regimento Interno, no tocante a 
prtJ20s para a votação das emen
das ao projeto da Constituição e 
a respectiva redação final; com 
parec--DT da Comissão de Polícia. 

Não havendo feito o Sr. Deputado 
Calfé Filho nenhuma proposição, julgo 
de acõrdo com o disposto no art. 198 
§ 1.0 do Regimento, da Càm.ara dos 
Deputados {subsidiário) que não cabe 
nenhuma providência, no caso em 
r:r;ço, por parte da Comissão de Po-

. - Melo Viana - Presidente -
Lauro Lapes - 2.0 Secretário - Lauro 
M011.tenegro - 3.0 Secretário - Rui 
Almeida - 4.0 Secretário. 

- A imprimir. 

INDICAÇÃO N.0 162, DE 1946, A QUE SE 
REFERE O PARECER 

Considerando que o Regimento da 
Assembléia Nacional Constituinte, no 
seu artigo ae, dispõe: "Se os prazos 
consigna.dos neste Capítulo (IU de
correrem sem que esteja concluída. a 
votação do projeto de Constituição e 
!respectivas emendas, a Mesa da Assec
bléia p r o m u 1 g ar á, imediatamente, 
com.o lei fundamental do país, até a 
Ultimação daquele trabalho, o pro
jeto ap.rovado no primeiro turno"; 

Ccnsideran<l.o que nos artigos 25, 26, 
28, 29 e 32 são fixados prazos: para 
votação do projeto, em globo, no pri
meiro turno; discussão únlca dêsse 
mesmo projeto e apresent;ação de 
emendas; para a Comissão de Cons
tituição apresentar parecer sôbre o 
projeto e respectivas emendas; para 
inclusão na ordem do dia, a fim de 
serem vota.dos sem discussão, projeto 
e emendas; para elaboração da reda
ção final; para submissão dessa reda
ção final ao plenário da Assembléia 
e para apresentação de emendas de 
redação; ' 

Considerando que, entretanto, por 
:não terem sido fixados prazos para 
votação da.5 emendas ao projeto e à 
redação final, a votação de tais emen-

das poderá promulgar-se por tempG 
imprevisível, principalmente se re
presentantes credenciados dos Parti
dos, membros da Comissão de Cons
tituição, Senadores ou Deputados, pri
meiros signatários de emendas, rela
tor geral do projeto, rela.tores par
ciais quize:-em usar da faculdade que 
lhe.s conferem os artlgos 29, parágrafo 
único, _30, §§ 1.0 e 2.0, 31 e 32, pará
grafo unico; 

Considerando que, em conseqüência 
da falta c!e fixação de prazo para vo
tação das emendas ao projeto e à re
dação final, fica sem qualquer obje
tivo o artigo 36 do Regimento -'In
terno que manda promulgar, como 
Constitpção provisória, o projeto 
aprovado em primeiro turno. 

Considerando que, por consenso 
unânime da opinião pública, pelos 
seus órgãos ·autorizados, principal
mente pelos Partidos representados 
na Assembléia Nacional Constituinte. 
há necessidade grande e premente de 
que o Pais seja reintegrado na ordem 
constitucional. 

L'1.dico que a Mesa da Assembléia. 
promova as medidas necessárias a 
que seja corrigida a omissão verifica
da no Regimento, no tocante ao :prazo 
de votação das emendas, ao projeto 
de Constituição e à respectiva reda~ 
ção final, de forma que se concil!em 
a urgência que hã. em relação à pro
mulgação da Constituição e o direito 
dos representantes de exercer ampla
mente o mandato de que se acham 
investidos. 

Sala das Sessões, 2 de julho de 1946. 
- Ca.Jé Filho. 

Oficio: 
Rio de Janeiro, 18 de julho de 1946. 
Exmo. Sr. Dr. Georgino Avelino 

- Primeiro Secretário da Mesa da 
Assembléia Constituinte: 

Tenho a honra de restituir a V. 
Ex.ª a inclusa Indicação n.0 162, <!e 
1946, relativa a alterações nu RegJ.
mento ln.tem:> desta Assembléia, quan
to aos prazos para votação das. e.!llen
das ao projeto de Constituiçao e 
respectiva redação final._ . 

Isso porque a Comissao da Const1-
tufção depois de falarem vários de 
seus membros, decidiu que o exame 
da matéria ei.!capa à sua competênc~. 

Aproveito a oportunidade para rei
terar a V. Ex.ª. os protestos de ~ 
subida estima e maior consideraçao. 
- Nereu Ramos, Presidente áa Co
missão da Constituição. 

O SR. PRESIDENTE - Está finda 
a lcit.ura do expediente. ____ _ 
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Comparecem mais 158 Senhores 
Representantes: 

Partido Social · Democrático 

Acre: 

Castelo Branco. 

Pará: 
Magalhães Barata. 
Duarte de Oliveira. 
Lameira Bittencourt. 
Carlos Nogueira. 

.Maranhão: 
Clodomir Cardoso. 
Orepori Franco. 
Vitorino Freire. 
Odilon Soares. 
Lufs Carvalho. 
José Neiva. 

Piauí: 
Renault Leite. 

Ceará: 
More.Ira da Rocha. 
Raul Barbosa. 

Rio Grande do Norte: 
Georgina Avelino. 
Dioclécio Duarte. 
José Varela. 

Pernamuuco: 
Novais Filho. 
Osvaldo Lima. 
:Barbosa Lima. 

Alagoas: 

Teixeira de Vasconcelos. 
Góis Monteiro. 
.sJlvestre :Péricles. 
Lauro Montenegro. 
Afonso de Carvalho. 

Sergipe: 

Leite Neto. 

Bahia: 
I.auro de Freitas. 
Altamirando Requião. 
Eunápio de Queiroz. 

Espírito Santo: 
·~ Ari Viana. 

Carlos Lindemberg. 

Distrito Federal: 
Jonas Correia. 
José Romero. 

'· 

' 
'' 

. .. 
' ' 

, .. 

' 1 

./ i ' 

,• ., 

Rio de Janeiro: 
Pereira Pinto. 
Alfredo Neves. 
Amaral Peixoto. 
Edil.ardo Duvivier. 
PaUlo Fernandes. 
Getúlio Moura. 
Heitor Collet. 
Acúrcio Tôrres. 
Miguel Couto. 

ll4inas Gerais : 

Benedito Valadares. 
Juscelino Kubitschek . 
Pedro nutra. 
Bias Fortes. 
Duque de Mesquita. 
Israel Pinheiro. 
JoSé Alkmim. 
Augusto Viegas. 

-Gustavo Capanema. 
Rodrigues Pereira. 
Celso Machado. 
Olin to Fonseca. 

São Paulo: 
Machado Coelho. 
Martins Filho. 
José Armando. 
Lopes Ferraz. 
Ataliba Nogu~ira. 
João Abdala. 
Honório Monteiro. 

Goiás: 
~dro Ludovico. 
Da.rio Cardoso. 
:Diógenes Magalhães. 
Guilhern1e Xavier. 

Mato Grosso: 
Argemiro Fialho. 
Martinianc- Araújo . 

Paraná: 
Flávio Guimarães. 
Roberto Glasser. 
Lauro Lopes. 
João Aguiar. 
Gomi Júnior. 

Santa Catarina: • 
Nereu Ramos . 
Aderbal Silva. 
Orlando Brasil. 
.Rogério Vieira. 

Rio Grande do Sul: 
Ernesto Dorneles. 
Brochado da Rocha. 
Elói Rocha. 
Teodomiro Fonseca. 

'. ·r-



Damaso Racha. 
Antero Leivas. 
SOU:ia Costa. 
Gllcério Alves. 
Pedro Vergara. 
Bayard Lima. 

União Democrática Nacional 

Amazonas: 

Severiano Nunes. 
Maranhão: 

Alarico Pacheco. 
A.ntenor Bogéa. 

Piauí: 

Matias Olímpio-. 
José Cândido. 
Adelmar Rocha. 

Ceará: 

Plinio Pompeu. 
Fernandes Távora. 
Paulo Sarasate. 
Gentil Barreira. 
Egberto Rodrigues. 
Fernandes Teles. 
José de Borba. 
Alencar Araripe. 

Rio Grande do Norte: 
José Augusto. 
Aluísio Alves. 

Paraíba: 
J oáo úrsulo. 
Osmar AqW.n..>. 

Pernambuco: 
Alde Sampaio. 
Gilberto Frei.Ie. 

.Alagoas: 
Mário Gomes. 

Sergipe: 
Válter Franco. 
Leandro Maciel. 

Balúa: 
Aloisio de carvalho. 
Juraci Magalhães. 
Luis Viana. 
Clemente Mariani. 
Nestor Duarte. 
Allorr.ar Baleeiro. 
Alberico Praga. 
Rui Santos. 

Rio de Janeiro: 
Prado Kelly. 
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Minas Gerais : 
, Monteiro de Castro. 

José Bonifácio. 
Magalhães Pinto. 
Gabriel Passos. 
Milton Campos. 
Licurgo Lei te. 

São Pauld": 
Mário Masagão. 

Goiás: 
Domingos Velasco. 

Mato Grosso: 
Vespasiano Martins. 
João Vilasboas. 
Dolor de Andrade: 
Agricola de Barro5. 
José Leomil. 
Tomás Fontes. 

Rio Grande do Sul: 
Flores da Cunha. 
Ósório TUiuti. 

S11.nta Catarina: 

Partido Trabalhista Brasilefro 

Bahia: 
Luís Lago. 

Distrito Federal: 
Benjamin Farah. 
Segadas Viana. 
Baeta Neves. 
Antônio Silva. 

Minas Gerais: 
Leri Santos. 

São Paulo: 
Eusébio Rocha . 

Rio Grande do Sul: 
Artur Fischer. 

Partido Comunista do Brasil 

Pernambuco: 
Agostinho Oliveira. 
Alcedo Coutinho. 

Rio de Janeiro: 
Alcides Sabença. 

São Paulo: 
Osvaldo Pacheco. 

Rio Grande do Sul: 
Ãbflio Fernandes. 
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Partido .Republicano 

Maranhão: 
Lino Machado. 

Sergipe: 
Durval Cruz. 
Amando Fontes. 

Minas Gerais: 
Jaci Figueiredo. 

Paraná: 
Munhoz da Rocha. 

Partido Popular Sindicalista 

Pará: 
JJeodoro Mendonça. 

Ceará: 
Olavo Oliveira. 
Alves Linhares. 

'João Adeodato. 

Partido Democrata Cristão 

São Paulo: 
Manuel Vítor i 

Partido Re']JUblícano Progressista 

Rio Grande do Norte: 

Café Filho. 

O SR. PRESIDENTE - Continua. 
em votação. o_ Capitulo I do projeto 
da Constituiçao. Dou a palavra. ao 
primeiro orador inscrltc1, como Repre
sentante do Partido Traballústa. Bra
sileiro, Sr. Ou.rge1 do Amaral. 

O SR. GURGEL DO AMARAL -
Sem embargo, Sr. Presidente, da re
levância. da matéria contida nos di~ 
versos dispositivos do Capituln ora em 
votação, o Partido Trabalhista Brasi
leiro, só reputa de importância funda
mental para êle, dois pontos que são 
os que se referem às emendas que 
diz-~m respeito à competência priva
tiva que deve ter a União de legislar 
sõbre matéria de previdência social 
e à autonomia. do Distrito Federal. 
Ambas as emendas foram subscritas 
pela bancada do Partido Trabalhista. 
:Sraaileiro, que, assim fazendo, defende 
pontos essenciais de seu programa. 

A emenàa referente à competência 
1>rivativa que deve ca·ber à União de 
legislar sõbre matéria de previdência 
social tomou o n.o 1. 392 e para· a mes
ma já se pediu o devido desta12ue .• 

Efetivamente, Sr. Presidente, um 
Partido que se apresentou a seu elei
torado como guardião das conquistas 
sociais )á obtidas e como elemento 
propulsionador da atividade dos tra
bal~adores, no Sllntido de reivindicar 
mais direitos que consubstanciem as 
suas .aspirações, não poderia deixar de 
defender o ponto de vista de que deve 
C?mpetir exclusivamente à União le
gislar sób;·e previdê!lcia social. E 'isso, 
porque o Partido Trabalhista advo~a. 

-8 tese de que o amparo ao trabalhá
dor deve caber ao Estado; e êsse am
paro, através do Estado, só pode e .só 
deve ser concedido pelo seguro social. 

Todos os que conhecem a natureza 
mesma do seguro social sabem que a. 
sua pedra de toque, o seu calcanhar 
de Aquiles está precisamente na ne
ce.ssidade de que êle abranja grandes 
numeras, porque sõmcnte assim é pi:.'s
s~vel ·ªº Estado recolher as contrlbui
çoes indispensáveis Pª'"ª assistir ts.m
pém grande número de pessoas. 

Se déssemos aos Est.ados competên
cia. pc.ra leg!s1ar sôbre essa matêrta 
d~ntro ~m pouc.J teria.mos a balb1.ír.: 
dial. a aesorgaruzação, a desraciona.li
zaçao da previdência soda l no Brasil 

_E os prejucilca.dos ser.iam, sean dú:. 
l\Tlda, os trabalha.dores, a favor dos 
quais o Parti.do Trabalhista a.presen
tou a emenda., que certa.mente ~re
cerá dos Srs. Representantes a de
vid-a. atenção. 

A outra. emer..O.a, que ,0341a. nós do 
Partido Traba.lhl.sta conshtui questão 
!echada na votação dêste Capitulo 
é, como já disse, de iniciú, a ref-erenu; 
à. autonomia do Distrito Feder&!. 
Em tôda a caimpa.nha eleitaraa atTa.
:vés dos discursos proferidoo em' praça. 
pública, nas entrevistas dadia.s a.os 
jornais, e, até mesmo, nos "spea.ches" 
de rádio, sempre os representantes do 
Part.i<io Trabalhista d·efen.d.era.m o 
!PO?lto de vista de que é preciso que 
se concOOa. (1.() Distrito Federa.l a ne
cessária auton-0nüa.. 

O Sr. Paulo Sarasate - Permita.
me um apa.rt.e. Sõbre o assiu"'lto que·· 
~o esoLa.recer a V. Ex. ª que a noo.sa 
emenda., minha, do Sr. Pra.do Kelly 
e outros representa.:tt tes da tT. D. N. , 
se refere às Disposiçõ~c; Tra.nsitóriia.s, 
com.o ooorreu na ocmstituição de 
1934, a re.speit<> da autonomia. do DL&
rtrito Federal. É por isso que, pes
soa.llnente, não éOilCordo com V. Ex.ª 
no tocante a conoedermos a. autono
mia do Distrito Federal neste Capí
.tulo. Somos pela. a.utc.nomi·a, mas, 
por uma questão de técnica, não é 
êsse o local próprio pa.ra o dJspositivo. 
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O SR. GURGEL DO AMARAL 
A ma.tfria. da noosa. emenda. está 
versada no parágrafo único do arti
go 25, que se encontra. precisamente 
nê.site Ca.pftulo. 

O Sr. Paulo Sarasate - Declara.
se, nas Disposições Tra..nsitória.s, que 
o Distrito Federal se tra.ns.farm.a.rá. 
em Estado. Enquanto tal não OOOIJ."
rer, é o que reza a noosa. emenda. -
e nesse sentido há outra emenda do 
Deputado pessedista José Romero. -
a autonomia. do atual D~trito Federal 
será medida transitória, e não per
manente. A que.stão deve seir trans
f.ex1d:a. para as r>Wposições Tra.nsitó
irias, repito. 

O SR. GURGEL ·DO AMARAL -
Entendo que V. Ex.ª não tem razã.o. 

O Sr. Paulo Sarasate - O que sus
tenta.moo foi o que prevàlooeu na. 
C-Oru(tiituição de 1934. 

O SR. GURGEL DO AMARAL -
A discussão ca.be nêste mamento, 
mesmo porque, de futuro. vota.remos 
uma lei constituciona.l, à guiza de 
Disposições Tra.n.sitórias e cujo texto 
ainda. desconhooemo.s. 

O Sr. Prado K elly - O Deputado 
.Piaulo Sa.r~tc está com a boa téc
inica. consti.tuciona.l. S. Ex..• ofere
ceu emendr.., com o meu apóio, às 
Disposições Transitótia.s, em relação 
ia.o Distrito Federal. Era o prtnctpio 
da auton:miia 4ue vinha da ;>ropa.
ga.nda presidencial. Somos fiéis a 
êste principio. Agora., de que se tr'il.
tia.? Na p&.rte que esta.moo votando, 
trata-se do D'.strito Federal com.o 
Cs.'!)ita.l d'll. União. N<a. hipótese de 
se fazer a tr.a.nsferência da Ca.p.1:tal 
IPaJ'la qualquer outr:> ponto do Pais .. , 

O Sr. Paulo Sarasate - H1pótese 
iprevi:sta na e;.nenda. 

O Sr. Aliomar Baleeiro - O que 
é nooessida.de nacional. 

O Sr. Prado Kelly - ... nêste caso 
o Distrito Federal será. regula.do na 
!Parte pennanente dia Constituição. 
O atua.! Distrito Fed.erail, entretanto, 
a.dquirlu tôdas as condições para me
!l"ec>er a. autonomia.. Em 1934, mui
to se discutiu essa questão de téonica 
in.o corpo da Constituição. Sub
sistiu o principio de que o Dis
mto Pederal teria a. organiza.
ção clássica.; mas, em artigo das Dis
JPosições Tramsitória.s, se est.a.beleceu 
o a.tu'8J. Distrito Federal, etc. Foi a. essa. 
masrna técnica que obedeceu a. emen
da Sarasaite, com o meu a.pôliO. 

O SR. GURGEL DO AMARAL 
Agradeço o aparte esclarecedor de 
V. Ex.", mas ... 

O Sr. Carlos Prestes - Para os de
mocratas a autc>nomia é um direito d~ 
qualquer oircUllscrição, seja aqu! a. 
Capital da.'Repúbl!ca, em Mato Gros
so, Goiás, ou em qualquer outra par
te. Desde que há circunscrição, as
siste-lhe o direito de ter govêrno pró
prio. Com esta emenda, o que se 
pretend-e é transferir para mais tarde 
a discussão em tôrno da autonomia do 
Distrito Federal. 

O SR. GURGEL DO AMARAL -
Contraponho a opinião do ilustre Se
nador Carlos Prestes às valiosas opi-
1úões dos eminentes Juristas Senhores 
Pra.do Kelly e Paulo Sarasate. Efeti
vamente, parece-me que não devemo'.! 
transferir para o futuro a. solução de 
problema que fatalmente terá de ser 
encarado. Para D.!. democratas, na 
realidade, o funda.mental, no regime 
fedérativo, é que a autonomia seja 
ampla e atinja s tôdas as unidades da 
Federação. 

O argumento de que se valeu o se~ 
nhor Prado Kelly, longe d.e vir em 
socorro de sua: tese, em última anãlise 
a prejudica, porque se o a:tual Dis
trito F'ederal, pelo seu desenvolvi~ 

mento como disse S. Ex.ª, merece a. 
autonomia., não se compreende a cria
ção de um novo Distrito Federal, que 
necessà.liamente crescerá. progredirá. 
e se desenvolverã, para, amanhã, nos 
vermos a braços com o problema que 
hoje nos assoberba. Para. os democra
tas, diz muitu bem o Senador Carlos 
Prestes, e que interessa é a ~.utono

mia. 
O Sr. Prado Kelly - consinta mr.1s 

um aparte. V. Ex.ª está &e referindo 
agora à autonomia do Distrito Federa.! 
ou à das capitais dos Estados? 

O SR. GURGEL DO AMAltAL -
Refiro-me à. autonomia do Distrito 
Federal, de que trata. a parte primei
ra do parâgra.fo único do art. 25 do 
projeto. · 

O Sr. Prado Kelly - Quanto à au
tonomia dos munici-pios que são capi
ta.is de Estado, escl~o a Vossa Ex
celência que fui voto vencido na Co
missão Constitucional. A meu ver, 
todos os municípios do Brasil deviam 
obedecer ao sistema da eletividade dos 
prefeitoo. No que t;ange ao Distrito 
Federal, subsistem integra.lme-nte as 
afirmações que fiz. A Constituinte 
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ainda não resolveu a h,ipótese da Ca
pital da República ser fixada em pon
to central do território nacional. 
Consulto a V. Ex.ª: se tal se fizer, a 
intenção je V. Ex.ª é que êsse ponto, 
assim escolhido, também tenha au
tonomia ? E' sem dúvida outra ques
tão. Vê, pois, V. Ex." que aquilo que 
prometemos e devemos cumprir, que 
ccnstitui compromisso partidário de 
consciência, relaciona-se com a auto
nomia do atual Distrito Federal. 

O SR. GURGEL DO AMARAL -
V. Ex.ª se equivoca, porque o Partido 
Trabalhista, !>em como, ao que me 
parece, os demais Pairtidos empenha
dos nessa frente única em prol da au
tonomia ... 

O Sr. Prado Kelly - Permita-me 
outro aparte. Só tive interêsse em 
faze.r esta dedaração, para que não 
paire a menor dúvida sôbre o p11·oce
dimen to que estamos dispostos a ter 
no plenário. 

O SR. G\JRGEL DO AMARAL -
Milito bem. 

O que o meu Partido, porém, vis::iu 
precipuamente foi uma questão de 
principio e nesse setor o Partido Tra
balhista não pode recuar. PP..nsa o 
meu Partido que tôdas as unidades da 
:Pederação devem ter govênlo próprio, 
eleito pelo povo. ~e. o \)Onto de vis
ta do qual não po~emos nos afastar, 
sob pena de não têrmos argumentos 
doutrinários com que defentier a pró
pria autonomia do atual Distrito Fe
deral. Nesse caso, então. não esta.
ríamos defendendo a autonomia do 
Distrito Federal por questão de prin
cípios, prõpriamente, mas sim, por in
terêsses eleitorais .. 

O Sr. Paulo Sarasate Permit:i. 
V. Ex". um aparte . Por causa de seu 
desenvolvimento, de seu progresso, de 
sua elite cultural e mental por amor 
às aspirações do povo do Distrito Fe
deral, é que nós, os que subscrevemos a 
emenda concedemos a autonomia. 
Mas é evidente que o Distrito Federal 
sede da União, no Planalto Central 
ou noutro qualquer lugar escolhido, 
como está previsto nas Disposições 
Transitórias do Projeto, êsse não pode· 
ter. autonomia. 

O atual Distrito Federal merece au
tonomia, porque atingiu à sua maiori-
dade. · 

O SR. GURGEL DO AMA..'q.AL -
V. Ex. está transferindo o problema 
para o futuro. 

O Sr. Paulo Sarasate - Eu, não; a 
Constituição previu o futuro nas suas 
Disposições Transitórias, quando es
tabeleceu que o Distrito Federal será 
transferido, como capital da União, 
para outro ponto. Conseqüentemente, 
regulando o assunto nas Disposições 
Transitórias, estamos dando, técnica
mente, dentro da Constituição, a au
tonomia de que carece e a que tem 
direito o Distrito Federal. 

O SR. GURGEL DO AMARAL -
O ilustre representnte se coloca no 
seu ponto de vista, e o meu Partido 
no dêle. 

O Sr. Paulo Sarasate - V. Ex"'. 
não está discutindo o assunto do pon
to de vista técnico. Dai a confusão. 

O SR. GURGEL DO AM.Aa.AL -
E' um pressuposto errado. 

V. Exª. não pode saber se incorri 
neste engano. 

O Sr. Paulo Sarasate - Como Vos
sa Excelência, nós também defende
mos a autonomia pOJ'. questão de prin
cipio e para sermos fiel ao nosso pro
grama. Apenas preferimos a boa téc
nica, que é transferir o assunto para 
as Disposições Transitórias. 

O SR. GURGEL DO AMARAL -
V. Exª. defenderá, depois, sua opinião; 
para isso terá mela hora. 

Não é possível, porém, fazer discur
so paralelo ao meu para defender sua 
tese. Essa é a tese de V. Exª .. O 
ponto de vista do Partido Tre balhis
ta :;e l'.unda também em razões teóri
cas, doutrinárias, no sentido de que 
o Distrito Federal tenha a sua. auto
nomia em qualquer caso. E dessas 
razões não r os afastamos. V. Ex11 • 

ficará com sua opinião e nós com a 
:nossa. 

Não podemos admitir é que V. Ex.", 
partindo do pressuposto errado de que 
houve algum equivoco, pretenda ser o 
ponto de vista de meu Partido, ec 
última análise, idêntico ao seu. O 
Partid~ Trabalhista defende uma tese 
rigoroeamente democrática, da qual 
não se afastarâ. 

O Sr. Paulo Sarasate - Também 
de nossa parte a q;;estão é de princi
pio, e dêle não nos afastaremos. So
mos pela autonomia e sõbre nossa ati
tude não pode nem devem pairar 
dúvidas. 

O SR. GURGEL DO AMARAL -
O Partido Trabalhista não pode con
cordar com o adiamento do assunto, 
fazendo-se com que a questão da au
tonomia. do atual Distrito Federal seja 



amanhã o problema do futuro Disi.rito 
Federal. 

Ai está a razão pela qual todos nós 
subscrevemos o destaque da emenda 
apresentada: E', por isso 11ue roe en
contro na tribuna, defendendo a nos
sa posição. 

O Sr. S~gadas Viana - Tôda a po
pulação do Distrito Federal, que tem 
acompanhado o trabalho da Assem
bléia Constituinte, não pode esperar 
da mesma, senão o voto pela auto
nomia. 

O :dr. Paulu Sarasate Votarei 
pela autonomia. 

O Sr. Toledo Piza - A União De
mocrática vai votar pela autonomia. 

O SR. GURGEL DO AMARAL -
Eu me congratulo com V. Exa.. pela 
atitude que acaba de ievelar em seu 
aparte. \ 

O Sr. Jurandir Pires - Estou de 
acôrdo com o ponto de vista do V. Exª. 
amplo e genérico, de que se deve dar 
autonomia. A capital do Estado de 
Goiás foi marcada no mapa, e no en
tanto, defendemos sua autonomia. 

O SR. GURGEL DO AMARAL -
Muto bem; o aparte de V. Exª. cor
robora meu ponto de vista. Agradeço 
a valiosa colaboração, pois o que efe
tivamente se pretende é garantir o 
amplo exercício da democracia. 

O Sr. Alio1nar Baleeiro - V. Ex
celência deseja que o Distrito Fe
deral, atual cidade do Rio de Janei
ro, tenha autonomia, com Prefeito 
eleito. As Disposições Transitórias 
consagram, exatamente, o que V. Ex
celência deseja. Logo, não há moti
vo para debate. 

O Sr. Toledo Piza - Todos esta
mos de acórdo em qne no corr.o da 
Constituição fique consignado tal 
principio. 

O SR. GURGEL DO AMARAL -
Pelo que percebo, o Sr. Deputado 
Paulo Sarasate está liderando :una 
ala da U.D.N. contra a autonomia 
ampla, porque ... 

O Sr .Paulo Sarasate - Não há 
alas, na U.D.N. A autonomia. que 
pleiteamos é tão ampla como a de 
V. Excia. 

O SR. GURGEL DO AMARAL 
Entendo que a autonomia deve ser 
ampla e deve abrangAr, até, o .novo. 
e futuro Distrito Federal. 

O Sr. Segadas Viana - Estamos 
votando o projeto que veio a plená
rio. Quanto às Disposições Transitó
rias, não as conhecemos, ainda. 
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O SR. GURGEL DO AMARAL -
Sr. Presidente, mesmo que outros ar
gumentos não socorressem o orador 
neste momento, havia um, lembrado. 
em aparte. pelo nobre Representan
te, Sr. Segadas Viana: estamos votan
do um projeto, no qual não constam 
essas Disposições Transitórias, a que 
se refere o nobre Representante, Se
nhor Sarasate. 

Não podemos, em absoluto, deixar 
que um ponto de importância subs
tancial seja resolvido de forma a 11-
carmos, todos quantos defendemos a. 
autonomia do Distrito Federal, na. 
contingência, de sermos envolvidos 
num passe de mágica, se não prová
vel pelo menos possível, de forma a 
não constar na lei constitucional a 
ser elaborada o princípio da auto
nomia, trazendo como conseqüência. 
o nosso desprestigio perante a opi
nião daqueles que nos elegeram. 

O Sr. Hamilton Nogueira - Per
mita V. Ex.ª um aparte. Quero dizer 
que não sou jurista e nada entendo 
de técnica jurídica. Entretanto, lan
çando mão do bom senso, e como Re
presentante do povo carioca, tenho 
para mim que V. Ex."' está com o 
.,onto de vista de que a autonomia 
'"'º Distrito Federal deve constar no 
texto constitucional; agora discordo, 
quando V. Ex.ª acentúa. que a U.D.N. 
estâ tomando atitude diferente. Asse
guro que, cm matéria constitucional, 
a opinião dos udenistas é livre, não 
obedecendo a qualquer in.iunção. A 
verdade é que, de boa fé, tõda "' 
U.D.N. é- pela autonomia do Distri
to FE':dera~. <Muito bem. Palmas) 
Para responder a V. Ex.". quando di
zia que fazíamos disso uma questão 
eleitoral, pedi licença para 'l aparte. 
Eu. como representante da U.D.N., 
pelo Distrito Federal, sou de opinião 
que a autonomia deve constar do 
têxto Constitucional. (Muito bem 
Palma.s.l 

O SR. GURGEL DO AMARAL -
Muito bP.m. Apenas não disse que a. 
U.D.N. queria transformar o assun
to em questão eleitoral. A atitude de 
V. Ex.ª vem demonstrar que estou 
com a boa tese, pots, efetivamente, 
não é possf•1el que no corpo da Cons
tituição, deixe de ficar consignada a 
autonomia d., Distrito Federal. 

Autonomia deve ser para tôdas as 
Unidades da Federação. Se estamos 
integrados no regime democrático: se 
pl'ocuramos seguir o caminho amplo e 
largo da democracia: não se compre-
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ende que se faça qualquer restrição 
à autonomia. 

O Sr. Jurandir Pírea - V. Exce
lência permite um aparte? A questão 
ê, aperut.S, de técnica Jurídica. Par~ 
concil1ar essa· técnica, tive ensejo de 
apresentar emendll asstm redigida: 
"A Capital do pais será. na cidade 
de ... " Não empreguei a expressão 
"Distrito Federal", que poderia cho
car a sens1bil1dade dos pm1tanos ju
ridlcos. Só isso. 

O SR. GURGEL DO AMARAL -
Seria o caso de se pedir, então, des
ta.que para emenda de V Exce-· 
lência, quando se votassem as Dis
posições Transitórias. Não é possivel 
porém, quando só temos para nosso 
exame o Projeto em debate, nos lan
cemos numa. verdadeira aventura, co
mo a de consentir que só na lei 
constitucional e. ser elaborada onde 
estarão enfeixadas as Dlsposi~s 
Transitórias, se coloque um disposi
tivo com relação ao Distrito Federal, 
quando não há certeza de que isso 
se venha a fazer. 

A responsabilidade de programa 
não permite ao Partido Trabalhista., 
- se é que permite a qualquer ou
tro Partido, - tomar uma atitude 
dessa ordem. Por i.Gso é que se fe
chou, no Partido Trabalhista., ques
tão em torno dêsse d!spos1tivo do Ca
pitulo em votação. Razio pode ter, 
de ordem técnica ou teórica, o Se
n..'>.or Representante Paulo Sarasare. 
mas, dentro da emenda que S. Exce
lência sustenta. O que não é possível 
é que dentro do ponto de vista em 
que se coloca o Part1áo Traballr>:ta 
com relação à emenda cujo destaque 
já se pediu se vá aceitar a tese de 
s. Ex,•. 

Os apartes, nesta questão que tan
to apaixonn. a opirJão, não me per
mitem, por 1nfelicJdade, Sr. Presiden
te, levar meu raciocínio às conclusões 
a que quero chegar; mas o que pre
tendia dizer desta tribuna é muito 
pouco, porque está na consciência de 
todos os democratas. 

O SR. PRESIDENTE 1 Fctzendo 
soar os timpanos) Advirto o nobre 
orador de que está findo o seu tem
po. 

O SR. GURQEJ, DO AMARAL -
Terminarei, Sr. Presidente. 

Pelos motivos apresenta.dos, Senho
res Representantes, faço um apêlo a 
todos aquêles que têm a coragem da 
lógica em linha reta, a todos aquê
les que, sendo democratas, levam os 

principias da democracia às suas úl· 
timas coniseqtiências. <Muito bem. 
muito bem. Palmas.) 

O SR. JURANDIR PIRES - Sr. 
Presidente, peço a palavra, para en
caminhar a votação pelo P. R. Pro
gressista. 

O SR. PRESIDENTE - Tem a pa
hlvra o nobre Representante. 

o SR. JURANDm PIRES - Sr. 
Presidente, preliminarmente cabe-me 
justificar o ocupar esta tribuna, re
presentando o Partido ReJlublicano 
Progressista - pôsto que a União De
mocrática não apresentou orador -
o faço para um assunto de tese. Não 
havendo a Uniã.o Democrática Nacio
nal fixado questões de ordem consti
tucional, estou eu perfeitamente à. 
vontade para aceitar a delegação do 
Partido tão brilbantemente represen
tado nesta Casa pelos Deputados Café 
Filho e campos Vergal. 

O Sr. Café Ftlho - V. Ex.ª hou.ra 
e ilustra n06sa leg'enda, comparecen
do à tribuna para falar como e;tpres
são do Partido Republicano Progres
sista. 

O SR JURANDIR PIRF.S - ::'..!uito 
grato a V. Ex.ª. 

Dizia eu, que me sentia perfell;f\
menre · à vontade, principalmente 
quando nossos pontos de vista tão 
bem i::e ajustam 8.('t pensamento do 
Partido ~publicano Progressista. 

O capitulo que vamos votar, den
tro de poucos minutos é, 1ncontestà
velmente, o mais importante da Cons
tituição. Nêle se enquadram, prati
camente, as linhas mestras de sua 
estrutura orgânica, até os pri..ncipios 
de ordem social e a distribuição de 
rendas. 

Inicialmente, citaria passagem que 
se deu comigo, quando deportado em 
Lisboa. Ao ter contacto com oficial 
do Exército português, este me conta
va detalhes de uma revolução. Dizta 
êle que o terceiro Regimento de Ar
tilharia Montada ficára na Rotunda, 
o 4.º da Infantaria estava colocado 
nos altos dos Passos e o 2.0 de Arti
lharia. em Belém. Perguntei-lhe: e o 
povo? Respondeu-me serenamente, o 
oficial: o pove> é imbecil. 

Vejo na formação das linhas mes
tras do projeto wna forma jurídica. 
perfeita --mas devo esclarecer que a 
situação própriamente popular da 
Constituição nos falta diante da ma;:
cha evolutiva que estamos tendo . .:ie
não ve;amos: o Brasil está numa hora. 
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em que lhe falta tudo. Serla ridí
culo repetir aqui tudo de oue carece 
o povp brasileiro e lllais do que istc., 
a situação de revolta e de reaçã0 lfúe 
já se manifesta hoje em tôdas a!> 
classes e, em esptcial, nas menos fa
vorecidas pelo destino. 

Por que motivo não se acorrPr ra
Ciollalmente a êste a.tendimenr-0? Não 
diga.mos que tal situação é criada ar
t11icialll\ente para o sofrimento popu
lar. Tanta gente procura, neste ins
tante, ávida, a solução da grave cri .. 
se do pafs, mas não a consegue por
que não é com autoridade nem com 
atos de fôrça que se encaminha o 
pafs dentro de seu ritmo de pro
gresso. 

A Constituição devia estudar o pro
blema econômico, adotando a base 

, eeonõm.lca como sustentáculo do seu 
progresso; tudo mais, tôdas as outras 
manifestações não passam de poesia 
lírica na hora das reallda<ies objeti· 
vas que enfrentamos. 

Era preciso, realmente, apreciar as 
bases econômicas da Constituição. 
Entre elas, a que me parece funda· 
mental é a defesa do mercado inter
no, que só se obtém com as duas :;r
mas: a taxação na exportação e a ta
xação na importação, podendo fixar, 
dentro do mercado, aquilo que n0s 
faz falta e receber o de que necessi
tamos, a~..ndo com a suficiente elas
ticidade para atender à s1tuação in
terna do pais. 
~te aspecto me pa.l'ece medular 

dentro da. uma conceituação mOde.r
na. 

E' claro que aprecio o primõr - o 
primõr - digo bem - juridlco da 
xedação constitucional, mas devo !em· 
b:rar que tõda conceituação juridica 
é tradicional, vem da tradição dcs 
tempos, e a base econômica é a revo
lucionária, é àquela qne transpõe J>9ra 
n<Jvo arcabouço juridico. 

Se não atendermos à revolução pa
cifica das idéias!, chegaremos. evi
dentemente à revolução fatal, san
grenta. 

POderemos, por conseguinte, relem
brar agora, em 1946, a.quilo que Saint
Simcn apresentava, em 1830, à Cá
mara Francesa: "a questão da he-
rança". · 

Se tóda riqueza advêm do traba
lho, e se só o trabalho humano é 
riq11eze., a defesa <io trabalho repre
senta a. prosperidade de uma nação. 
Mas, a riqueza advinda do trabalho 
- e que pertence à.q~le que t.Iaba
lha - não deve ser perpetuaóa ao 
lonao dos séculos, firmando e aw:nen-

tando a escravização do homem pelo 
homem. Por consegutn:e, a herança 
é a causa.doura de tõdas as .~njustiça:; 
sociais; é a base de tõd.as as foo:mações 
do pg.l'asitismo social nos filhos nas
cidos na opulência e que se despreo
cupam da vida futura. 

O Sr. Dolor ttP. A.n.drade - E' uma 
tese avançada de V. Ex.". 

O SR. JURANDIR PIRES 
Pode ser avançaJCla de certo pon~çi d'.l 
'Vista; julgo, e.:ntretanto, que ela. é 
atras84a.; trago-a aqui tlmldamente; 
defendo, em 1946, o ponto de vista 
que Sa1nt-Bimon lançava na. Assem
bléia da França em 1830 Por conse
guinte, é atraso, é o nosso atraso, é 
o atraso do mundo que não conseguiu 
paz suficiente para seguir a sua. rota 
com serenidade e com bOm senso. 

O Sr. Se~ Vtana - E', sôbre
tudo, o amor à rotina e o medo das 
soluções novas. 

O SR. J'lJRA.rIDIR PIRES 
V. Ex.ª tem tôda a razão. Se a ro
tina. repreaenta, na. excução de qual
quer tra;balho, o máximo de rendi
mento efetlvo, para êi;te trabalho, 
impede, também, a mudança. do ren
dimento especifico, que só se obtém 
com os saltos sucessivos que a huma
nidade vem de.nào. 

o Sr. Barreto Pinto - Tem tóda 
razão o nobre orador. 

O SR. JUR.A.NDIR PIRF.S 
E é ~este crescimento continuo da 
sociedade que &e nota a necessidade 
imperiosa. de se atender à socializa
ção crescente, sucessiva, para que te
nhamos, pela evolução, a.quilo que 
teremos pela revolução. 

O Sr. Sega,d(.(,s Viana -·- Mt.it;, bem. 
Congratulo-me com V. Ex."' por estar 
de'fendendo justamente tese que cons
ta do Partido Trabalhista., qual a. que 
fixa a. riqueza através do aumento do 
impõsto de renda e do imipôsto de 
herança. 

O SR. JURANDIR PIRES 
Esta tese - que t;enho o pri>.zer de 
saber c·onstar do Partido t.ão bem re
presentado por V. Ex.ª - é uma tese 
que salta a.o conceito contemporâneo 
e me pa.reoe está no coração de tOdo.s 
aquêles que têm amor ao próximo, 
de todos a.quê~es que substituem o 
sistema formal do Estado para o sis
tema humano de sua sobrevivência. 

O Sr. Paulo Nogueira - E' uma 
idéia·fôrça. 

O SR. JlmANDIR PIRIES 
Exatamente; é uma idéia-fôrça, a.qut 
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salientada, porque é, principalmente, 
humana. 

Voltando ao assunto, lembraria que 
as mutações, as transfo·rmaçõtos qua
litativas se processam revolucionària
mente, ao passo que as outras, em 
quantidaüe, se processam f>Volutlva
mente. 

Que de5'!javamos'! Que, pelo impôsto 
cirescente sôbre a herança e, especifi
camente, em bens de prodiução ... 

O Sr. Paulo Nogueira - E' uma 
grande idéia. 

O SR. JURANDffi PIRES 
. . . fõsse lenta e quantitativamente 
transfonnando a sociedade capitalista. 
na sociedade socialista de ama.nhã. 

O ~r. Paulo Nogueira - Bastariam, 
para isso, três ou quatro gerações. 

O SR. JURANDJR PIRES 
Lembraria, &.inda, qu'" tão mais for
te é êsse sentido, quan<io a própria. 
Rússia. quando tentou fazer sua. trans
formação qualitativa, teve que reeuar 
crfando os goulaches e os Nepman, 
no sentido de pôr a economia -estatal 
ao lado da economi.á ca.pitallsta a fim 
de que, pela lenta transformação, pe
lo aumento crescente das indústrias 
estatais conseguir 5'Ua soe:ialização. 

E', por conseguinte, desta ordem rle 
idéias que a hei:-ança, como fundamen
to da sociedade, como acumuladora de 
riqueza, ao longo do tempo, transfere 
o .sentido social do capital para o sen
tido privado do seu gôzo na formação 
das elites priviliegiadas. 

O Sr. DOlor de Andrade - Estabe
lecido êste principio, na prática sur
gir84'.Il as doações e desa.pareceria a 
herança.. 

O SR. JURANDIR PIRES 
Mesmo com as doações, porque a ca
da. ato corresponde uma obrigação, a.s 
doações implicariam, então, na trans
ferência de capitai ativo para capital 
ativo. 

Não é a transfonna.ção dos bens de 
produção em beru; de consumo que re
presenta a heran.:;;a; mas será a trans
ferência de meios de produção em 
meios de produção se~pre em benefi
cio da própria socleda,de. 

O Sr. Do:.Or de Andrade - Nestas 
coudlções, seria melhor que não se 
eeta.belecesse nenhum direito de pro
priedade dentro da tese que V. Excia. 
desenvolve. 

O Sr. Paulo Nogueira - Não apoia.
do. 

O SR. JURANDIR PIRES 
Tanto a proprie.iade tem, na época em 
que vivemos, destino social, que seu 
portador a reduz, constantemente e 
em tod-os os pa1ses civilizados, mesmo 
naqu.êles de maior tra<iição, como a 
Inglaterra, a limites muito restritos. 

A propriedade deve pertenoer àque
les que a conquista pelo esfôrço do 
trabalho, não mais como dádiva da 
divindade. no velho conceito dos tisio
cratas. Transfere-se, por conseguinte. 
a base da sociedade que se fundava na 
clivindade, par.a a da sociedade con
temporânea que se baseia no traiba
lho. Essa transformação realiza-se e 
reduz. cada dia mais, o sentide> ab
soluto da. propriedade, para ampliar. 
a cada instante, o destino social que a. 
mesma encerra. 

O Sr. Dolor de Andrade - Ma<; res
tringe-se a pI"Otprledade pela. desa
propriação através do interesse cole
tivo. 

O SR. JURANDIR PIRES 
Há, inclusive no rn-oJeto constitucio
nail, a desaiprapriação pelo seu destino 
social. Tive a ventura de obrer a in
clusão dessa emenda dentro do corpo 
do anteprojeto. 

Mas, além disso, cresce a todo ins
tante de valor, tendo em vista que 
a hora. em qua vivemos é a do ho~ 
mero do povo. E é para o povo, nir. 
rel\lidade e não na fórmula i-omân~ 
tica da revolução francêsa., que se 
deve estruturai:- o Estado. Essa. es
trutU1ração do Estado tem que aten
der, i>reelsam-cnte, ao sentido l)opu
lar que encerra. Deve subordinar-se 
aos pontos cardinais, q•1e consts.m 
exatamente do primeiro capitulo, 
como ba.silares, para o futuro cre&cl
mento da Vida naciünal e o atendl
men!;o econômico do povo. 

Cumpre se cogite da defesa do 
mercado interno, mediante as medi
das necessárias e imprescindivels 
para a mobillzação das a.rma.s de que 
dispõe o goYêrno liberal, que sã.o os 
impostos e taxas, quando êle enca
minhar a produção para o consumi
dor, com prefer~ncia absoluta, antes 
de qualquer exportação das sobras 
porventura existentes. Ninguém mais. 
no século em que vivemos, exporta 
para buscar ouro. l!:sse era o con
ceito mercantilista de dois séculos 
atrás. Hoje, exporta-se o supérfluo 
em busca do necessário . E' preciso 
defender, inclusive, a alta industria
llzação que se deve tentar no Bra
sil. E' necessário que se tnw:em as 
relações entre a indústria e a la
voura, de maneira a nªo se deixair. 
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como acontece no mom;mto, que os 
preços altos da indústria e os ore
Ços baixos da lavoura, vão asfi:x!an
do, cada vez mais, a produção dos 
genêros fundamentais à alimentação 
do povo brasileiro. 

O Sr. Paulo Nogueira - Dai a 
ne<:€ssidade da planificação econô
mica. 

O SR. JURANDIR PIRES 
Pre;::isn.mente, cot:J.o vaiante regulador 
dessa diferenciação, como o meio-· de 
proporcionar o equilíbrio, propusemos 
a criação de um órgão - o poder 
econômico - com as suficientes ma.
leab!lidade e elasticidade e capaz de, 
a todo o instante, e de acôrdo com · 
as necessidades prementes da vida 
moderna, que não espera sequer uma 
semana. impedir a reprodução de fa
tos do passado, onde se nota a falta 
ainda relativa, a par da desorga
nização integral, principPlmente 
quando o povo grita e já fala em 
revolução. 

Isso é o que me parece mais do
loroso. Neste instante, compreende
se que não é com o batalhão de fu
zilamento, como já preconizam duas 
figuras do nosso cenário politico, que 
se resolverá. problema cujos funda
mentos estão na ciência econômica. 

E' pre<:iso que se compreenda que 
aqui cabe resolver o problema, e êle 
será. resolvido com um poder econô
mico capaz de fom<:ntar a produção 
das utilidades em quantidade tal que 
J>ffi'roita maior distrlbuiçãC; à socie
dade h um-.i.na . 

Peço a V. Exas. que, por um 
instante, se abst.raiam da existência 
do dinheiro, que age sempre como um 
grande perturbador do raciocínio, e 
imaginem f!Ue, quanto maior fõr o 
t:rs.balho aplicado, quanto maiores 
os elementos produzidos, tanto maior 
número de utilidi:.des haverá para 
essa distribuição. 

Nestas condl.ções, o que se observa, 
continua e permanentemente, é uma 
desajust~m entre produção e con
sumo, tanto nos períodos de falta 
como nos de excesso. Nestes períodos 
de excesso queimam-se as utilidades 
produzidas, como, por e:iremplo, o 
café no Brasil, o trigo nos Estados 
Unidos. a lã na Argentina e isso se 
faz destruindo a riqueza., o trabalho 
humano. 

Por quê? Porque, como disse, há 
um desajustamento entre a. produção 
e o consumo. 

Quando falta. uma utilidade, au
menta-se o prêço, pela fatal lei da. 
oferta e da. procura. e, como seu 
corolário, vem o desemprêgo e o s~ 

lá.rio <:a1, ?ela mesma lei, no set<r 
da remuneração do serviço. 

Por vêzes não se aprecia. a queda 
do salário, porque a desvalorização 
crescente da moeda é maior do que 
a desvalorização do salário. Estamos, 
então, em face de um es~táculo que 
se agrav·a continuamente. 

O Sr. Osvaldo Lima - V. Ex."' fa
lou na lei da oferta e da procura e 
na e::'l:portação apenas do excedente. 
A lei da oferta e da procura, então, é 
apenas nacional e não internacional? 

O SR. JURANDIR PIRES 
Quando me r-eferi à oferta e à procura 
aludia a essa lei em relação às faltas, 
isto é, à valorização das utilidades 
pela escassez. Ao mencionar os exce
dentes, disse das taxações sõbre a ex
portação e sôbre a imp~rtação, para 
regular, no ponto ótimo, o mercado 
interno. 

Creio que, fixados os pontos prin
cipais, o capitule, primeiro tem, no 
sentido amplo, uma autonomia que já 
foi sobejamente ventilada tanto pelo 
orador do Partido Trabalhista · que 
ocupou esta tribuna, como pelos a.par
teantes que o apoiaram. Assim, ao 
deixar E'Sta tribuna, desejava focali
zar os pontos nevrálgicos da. Consti
tuição, precisamente situados neste 
Capitulo I, dos quais !Uiviré. a segu
rança do Brasil. 

E o povo espe:.·a que nós estejamos 
à altUia de suas ambições e aspira
ções lia hora ingrata e triste por que 
a.tra'Vessa o mWldo. <Mutto bem. Pal
mas.) 

O SR. CARLOS PRESTES - Se
nhor Presidente, peço a palavra para 
encaminhar a votação, pelo P. e. B. 

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

O SR. CARLOS PRESTES (*) -
Sr. Presidente, Srs. Constituinte&, ao 
iniciarmos a discussão do Titulo I do 
Capitulo I do Projeto de Constituição, 
preciso, em nome do meu Partido e 
da bancada comunista desta Casa, di
zer ainda algumas palavras sõbre a 
matéria. 

Reconhecemos o quanto era difícil 
o trabalho da grande Comissão, ao 
apreciar número tão avultado de 
emendas; e, nesse sentido, não pode
mos deixar de fellclitá...Ja. pelo esfôrço 
de, no devido tempo, apresentar o 
Projeto com parecer geral. 

e•> Não foi revisto pelo ora.dor. 



- '18 -

Acompanhamos, a.través de delegado 
do Partido na grande Comissão, o seu 
trabalho, verificando, então que, na 
verdade, as emendas, em sua JZrande 
maioria, não foram levadas ao de
bate, não só devido <>. divisão em Sub
comissões como à existência de uma 
pequena Comissão controladora ou 
centralizadora, composta de dirigentes 
dos dois partidos de maior represen
tação nesta Casa. 

Foi, de fato, êsse pequeno comité 
que decidiu pela Comissão. O subSti
tutívo, resultante, sem dúvida, da.s 
emendas ao anterior PJ:"ojeto, que me
receram parecer favorável. traduz a 
opinião dos orientadores políticos do 
P.S.D. e da U.D.N. 

E, ainda agora, acabamos de ver o 
Senador Hamilton Nogueira a!J..rmar, 
em nome do seu partidc. que, pelo 
menos no que toca à U.D.N., o refe
rido comité não repres.entava a sua 
opinião. 

A verdade é que, sob o pretexto da 
falta de· 'tempo, conseqüência do êrro 
inicial ~ue combatemos - o da no
meação de uma Comissão tão grande, 
quando pref.eriamos um pequeno grupo 
de técnicos, que em poucos dias po
deria apresentar realmente o Projeto 
da Constituição, dando parecer sôbre 
as ereendas of.erecidas - a grande Co
missão, pelo menos aitravés da pró
pria atuação do Representante do 
Partido Comunista, pouco pôde inter
ferir na discussão e def<!nder as idéias 
do partido ou sequer conhecer as com 
que seu delegado concordaria. 

Infelizmente, Senhores, os homens 
mais democratas dentro da Comissão, 
a pretexto de ganhar tempo e .:on
seguir wiidade de pontos de vista, ce
deram, e cederam muito, aos menos 
democratas, para não dizer reacioná
rios, e o fizeram sob ameaça de mal 
maior. 

Para evitar mal maior, vamos, en
tão, ceder tudo quanto se possa ceder. 
E, na verdade, cedeu-se muito. A pre
"texto, por exemplo, de evitar o esiado 
de guerra catastr61ico, surgiu uma 
emE!nda que - di.?:ia-se - evitaria 
grande mal, mas, sob a capa de se 
evitar o estado de guerra, o que se 
aceitou, na verdade, foi o estado de 
guerra sem êsse nome: o estado de si
tio preventivo, qtJe consta de outro 
Capitulo do projeto! 

Não é capitulando diante dos rea
cionários que se defende a Democra
cia. A maneira de defendê-la consiste 

. 
em lutar por ela até o fim e lutal' 
decisivarr.ente. 

Sem dúvida, estamos em uma As~ 
sembléia para discutir, para encontra\" 
o têrmo médio, mas têrmo médio den~ 
tro de limites. A.ssim, nós, do Partido 
Comunista, usaremos a tribuna para. 
trazer, ainda, alguns argumentos em 
defesa de muitas de nossas emendas, 
confiantes ua inteligência dos homens, 
e na fôrça aos argumentos, pois, o 
homem, como ser racional, pode ser 
atingido pelos argumentos. E desd<! 
que possamos defender e apresentar 
argumentos, ainda nutrimos a espe
rança de · modificar, em algo, o pro
l"W que ai está, o qual, infelizmente, 
a nosso ver, em nada melhorou o pri
mitivo. As emendas aceitas não fo
ram as mals democráticas. Pelo con
trário: o sentido geral do trabalho da 
Comissão fo1 aceitar sõmen~ as 
emendas de cunho mais reacionário, 
para agravar o caráter do projeto, 
em vez de melhorá-lo, se bem o pro
jeto haja sido melhorado em alguns 
pontos, por haverem sido eliminadas 
niuitas sugestões, muitos artigos real
mente desnecessários numa Carta 
Magna. 

A respeito dn primeiro Capítulo -
do Titulo em discussão . - reduzimos 
tõdas as emendas ~ue oferecenios ao 
conteúdo atual dêsse Capitulo con
servando as indispensáveis, as que 
consideramos o mínimo de reivindica- · 
ções no sentido da defesa da Demo
cracia. E é ês&e mínimo que aqui ve
nho defender, Senhores, em nome da 
bancada do meu Partido. 

Q, que julgamos inicialmente indis
pensável. µara dar à futura Carta 
Constitucional, que ora elaboramos, 
um caráter realmente dem.ocrliticc{ é 
c!efeuder até o fim, de maneira n
transigente, a .,iutonomia municipal. 

Não cremos ser possível :i democra
cia sem êsse fundamento~ govêmo 
próprio para rooas a.s circunscrições, 
desde as menores. E' êsse o caractcris
tico básico da democracic.. Democra
cia em que, sob qualquer pretexto 
- e êles não faltam aos tiranos, não 
faltam o.os ditadores - em que não 
se possa contar, realmente, com o ~o
vêrno próprio de uma circunscrição 
básica, como é o munkipio - não m'!
rece êsse nome de democracia. <Muito 
bem). 

O povo brasileiro está de olhos vol
tados para nós, e temos, agora, Um!I. 
oportunidade de, efetivamente, est.a.
belecer ern nossa Pátria os pr!ncip1os 
da Democracia. E a base, o funda
mento dessa Democracia, em nossa 
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opinião, está na defesa da autonomia 
dos municípios. 

Senhores, já vimos e apreciamos, 
durante êsses dez anos de Estado 
Novo e de ditadura, o que significam 
as intervenções nos Estados, os pre
feitos de livre nomeação dos inter
ventores. O que são êsses homens 
enviadus para os municípios ou aquê
les outros colocados à frente dos Es
tados? São homens preocupados com 
os problemas da circunscrição que 
vão governar? Em geral, Senhores, 
são pessoas alheias até aos proble
mas dêsses territórios. (Apoiados) São 
os amigos do governante superior, da 
autoridade do centro; são os afilha
dos, ou, então, são aquêles que resul
tam de um acôrdo passageiro entre: 
os dirigentes de certas correntes po
líticas. 

Já vimos, mesmo, qual o tric:te des
tino de alguns dêsses homens. Nesta 
Casa, por exemplo, não está presente 
o Sr. Marback porque acreditou num 
momentâneo acõrdo entre duas cor
il"entei; políticas; perdeu o mandato 
porQue foi governar a Bahia, ~ lá está, 
tendo perdido realmente o direito que 
alcançou, porqi1e havia sido trazido 
pelo povo a ês&e plenário. 

São os afilhados do gavêrno. são 
os amigos do Cllntro, homens que des
conhecem a verdade ... 

O Sr. Aliomar Baleeiro - V. Ex.ª 
permite um a?arte? 

O SR. CARLOS PRESTES - Com 
todo o prazer. 

O Sr. Aliomar Baleeiro - Acredito 
que V. Ex.ª está sendo um pouco in
justo com o Sr. Guilherme Marback. 
porque êle - meu adversário poli
·tico que foi e continua a ser - não 
era u:ra afilhadCi do Sr. Presidente 
da República, mas figura expressivft 
da sociedade baiana, e que fêz grande 
sacrifício em aceitar o pôsto. 

O SR. CARLOS PRESTES - V. 
Ex.ª tomou muito ao pé da letra as 
minhas palavras. Quis referir-me ao 
Sr. M2 .,.back no sentido de que acre
ditou em acôrdo passageiro entre duas 
correntes políticas, e não como afi
lhadc. do govêrno. 

O Sr. Aliomar Baleeiro Posso 
·afirmar que o Sr. Marback, Diretor 
da Faculdade de Ciências Econômi
cas da Bahia, figura de relêvo da so
ciedade local. pessoa independente, 
fêz verdadeiro sacrifício em aceitar 
o mandato de Deputado e sacrifício 

maior em ser Interventor no Estado. 
Aliás, como disse, sou adversário po
lítico dêle. 

O SR. CARLOS PRESTES - Mas, 
de qualquer maneira, perdeu o man
dato. 

Enfim, Senhores, essas autoridades 
nomeadas pelo centro, por um govêr
no superior, em geral não resolvem -
não compreendem mesmo - os pro
blemas locais, nem por êles se inte
ressam. Ainda hoje sentimos em nossd 

· pátria as conseqüências da própria 
forma de colonização que tivemos. Na 
América Ibérica, er.a geral, a colonl· 
zação foi feita sob a direção de quem? 
Justamente dos agentes d'El-Rey, do• 
capitães-móres, dos governadores ge
rais, dos vice-reis, homens Que aq1t! 
fmhazr para defender seus interês
~es pessoais e que não se ;:>reocupa
vam absolutamente pelos problemas 
locais, ao contrário do que .se passa
va na América Saxônica. Lá, no May
rlower, antes de chegar à co;;ta ame
ricana, já os colonos se reuniam para 
escolher o govêrno próprio. E pode
mos estar certo de que dessas duas 
origens resultaram essas duas conclu
.~ões, essa situação tão diversa entre 
e irrau, de civilização alcançado pela 
democracia nos Estados Unidos e o 
grau de atraso poliiico em que ainda 
vivemos, nós aqui e todos os outros 
países da América Ibérica. 

E' como diz muito bem Rodolfo 
Puiggloss em seu trabalho ··na Co
lônia à Revolução": "êsses colonos que 
foram para os Estados Unidos ·funda
ram na América os primeiros muni
cípios - "tower ships" - que se go
vernavam a si mesmoFi, e uma vez 
por a~o celebravam a "assembléia 
municipal", com a participação de to
dos os c.:>lonos. 

E' essa a base, é êsse o fundamento 
da democracia. Se vamos instituir em 
nossa pátria exceções i)ara :> govêrno 
próprio nas menm:es circunscrições, 
estamos traindo a democracia. 

E' por isso, senhores, que apela
mos para a consciência de todos os 
Srs. Representantes, a fim de que 
não abram absolutamente uma bre
cha neste sentido, não admitam ex
cepção e que a todos os municípios 
seja realmente assegurado govêrno 
próprio, a ele:çi'.ío dos seus gover
nantes, quer o município seja a Ca
pital da República, aqui no Rio de 
Janeiro, quer seja uma circuns
crição qualquer lá no lnteriox de 
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Mato Grosso, Goiás, ou qualquer ou
tro estado do Brasil. 

Senhores: foi justamente pela au
tonomia, pelo govêrno próprio, que 
lutaram os grandes revolucionários 
de inicio do século passado, aqui em 
no~sa Pátria. Frei Caneca, até hoje. 
ainda é acusado de separatista. E' 
falso. Frei Caneca lutava pela. auto
nomia, pelo govêrno próprio dt Per
nambuco. compreendia que o gover
no era a base da democra.cia, que 
enquanto não fõsse dado ao povo 
de P e r n a m b u e o o direito de se 
governar pelo seu próprio governan
te, pelo homem realmente escolhido 
pelo povo, não haveria democracla. 
E foi por is<>o que Frei Canooa, depois 
de exalçar a figura de Pedro r. pro
testou e tomou armas, em 1824, contra 
a. dissolução da Constituinte, contra 
as Vice-reis e contra os governos 
que mandavam no Centro. 

Esta é a base da autonomia. E' por 
lsso que defend1:mos e apelamos pa
ra a Assembléia no sentido de que 
medite sôbre a emPnda n. 0 2.832. ao. 
parágrafo único do art 12, ou· ao 
art. 28, §§ 1.0 e 2.0 do atual proje-
to. . 

Neste sentido não vemos motivo 
algum para ser cassada a autono
mia das capitais dos estados, dos 
balneários ou estações de águas, ou 
daqueles municipios que venha pedir o 
Conselho de Segurança Nacional, no
meado pelo Presidente da República 
- porque é composto de Ministros de 
Estado QUP,, e.e acórdo com a Cons
tituição são de livre escolha e !lomea
ção do Pre.sidente da República, e 
generais chefes do Estado Mi!.ior. Não 
é admissível que um Conselho de tal 
natureza possa cassar ou pedir a cas
sação da autonomia de qualquer mu
n1cip!o. Se as bases militares preci
sam ser asseguradas, fácil é llmitá
las dentro do municipio e garantir 
3[, dentro dêsse limite, as atribuições 
tnll1tà.res; mas não se tire aos mun1-
ctpios o direito de elegerem seus go
vernantes. A mesma coisa podli" fa
zer-se com as estações de águas ou bal
nea.r1os, se assim fõr necessário, de
llmitando-:as, desde que fiquem sob 
a administração estadual ou federal. 
Quanto às capitais dos estados, não 

· há. razão alguma para se lhes cas
sar a autonomia. 

Isto, Senhores, tem cuiiho profun
damente politlco. Não é por acaso 
que se t fala de portos e bases mill
ta.:res, mas como medida. orientada 
contra a democracia e,' - por que 

não dizer? - contra o Partido Co
munista. 

Partido que foi maj01:1tárlo em 
Santos, onde não querem a eleição 
livre do Prefeito; majoritário em Re
cite, em Aracajú, em Natal ~ capi
tais de estado. E' por isso - re
pito - que se pret1mde cassar as 
autonomias das capitais dos Jjjsta
dos, mas os democratas não pod~m 
concwrdar com tal medids.. 

O Sr. Osvaldo Lima - No P..ecife 
já era assim, em regime anterior. Os 
prefenos não eram eleitos. 

O SR. CARLOS PRESTES - Ma~, 
de qualquer forma, julgamos que é 
uma das manchas, uma das falhas 
da velha democracia. Se já houve 
um movimento revolucionário em 1930 
em nome da regeneração dos costu~ 
roes políticos; se, posteriormente já 
tivemos a ditadura de tantos ános, 
pr~t>a.mos, agora, dar um passo se
gm - A frente. Temos agora a opor
tunidade de corrigir aquêle êrro. 

. Há diversas outr>as emendas sôbre 
o mesmo a.ssunto e tôda.s elas s<: :re
dw;em qllll.5e à mesma. coisa. Esta
mos prontas a aipoiá-las. 

Recla.ma.zno.s, porém, - eu })eSôOaJ
menite, e comigo os companheiros de 
Tepresentaçâo pelo !listrit.o Feder& 
- a. autonomia. &a Dapita.l da Repú
blica. Não ê crível que tendo ela, 
desdt> 1934, pe1a ConstitUição de 16 
de_ julho, direito a govêrno próprio, 
seJa, agora., privada dês.se direito. 
Pelo se11 nivel politico e cul';ural, ma.is 
d-0 que qualquer outr·a cí.rcunscriçã.o 
tem dlieito a eleger seu Prefetto. ' 

A verd-a.de, Senhores, é que os P.re
feftos de nomeação do Govêrno Fe
del"al, mesmo oo melhores, se ir..te1'es
saram muito pela sal~. de visi~as, pelas 
aven!d·as asfaltadas pail'a os tuxi.s>ta.s, 
e esqu~eram os bairros popul0006, 
<;mde n_ao se pode viver, porque pam. 
~les nao há transporte, üumin~ão, 
agua, esgotos. No dia em que o Pre
feito fôr eleito pelo povo terá de se 
vo1tar justamente pa,ra a.s rna.i-0res 
~on~entra.ções de população, porque 
e a1 que êle vai encontrar ma.ior nú
mero de votos para. s1J1a eleição. 

Is:>o é_ que é demOOT,acia, e é por 
e.;;2.a raza.o que a autonomi11 do Dis
trito Federal :;e faz indispensã.vel. 

A banca.da carioca d-e tod<lS os pa.r
tído.s está unida em tõrno dessa rei
vindicação. Ta.nito o P. S . D. <:0<..'?10 
a U. D. N. e o Partido Trsiba.lhisOO., 
resµeitando os oompromlsoos c001 o 
povo canoca, lá dee~ara.m, de pú-
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blico, que defenderão a autonomia do 
Distrito Federal e por ela votarão. 

Há poucos momentos, foi aqui le
vantado problema novo: em nome da 
técnica coru;.titucional e Jurídica, 
pretende-se remover o assunto para 
as Disposições Tr~itóriat>. Não no..< 
parooe ser êsse o procedimento '1de
quado, tanto mais quanto não conl.e
cemos, aité agol"a, as D1spooi-;ões 
T:riansitória:s. A autonomia do Dis
tnto Federal precisa ficSJr asse5urada 
no texto da Coru:."'tituição. <Muiio. 
bem. Palmas.) Se queremos um.;, 
técnica jurídica e constttucional, fi
quemos, então, com a do ilustre cons
titucionalista do P. S. D., Sr. Ata
liba Nogueira, segun<!o o qual seria 
muito maii:s técnico consignar nas 
Di.sposjções Tra.nsttórias que, no ca.sc
de ser removida a Capital para o 
Planalto Central, tivesse está admi
nistração especial. 

Não concordamo.s com isso. Jul
gamos que qualquex circun.scriçã,o. 
seja a.qUi, seja em G0iá.s, tem direito 
a. govêrno própno. Mas quantos pen
sam que a Capital da República deva 
ter govêrno especial ou ser a.dmin.1.s
trada diretamente pelo govêrno fe
deral levem essa sua idéia para as 
Disposições Transitórias, pois o pcvo 
da Ca.pital da República de nenhum 
modo se conformará com semelhante 
eapltulação. O qtie se deseja, mais uma 
vêz. é evitar a divtsão, é procumr 
uma unidade formal, tí·ansferindo 
rara amanhã a solução de problema 
que precisa &er discutido e decidido 
a.gora, na votação do Capítulo I, Tí
tulo I, do projeto. Isto é o funda
mental. É no corpo do projeto que 
dev.:: ficar aesegurada a auton-0nüa 
do Distrito F'eder,al. (Apoiados) . Mtú
to mais precária é a ·.déia de trans
f~rir a Capital para interior do País. 

Desde 1891, Senhores fala-se nessa 
transferência. Que fique nas Disposi
ções Traneitórias, e, se um dia fôr 
realmente efetivada a idéia-, tenha a 
nova capital a forma de govêrno que 
a maioria ::!-?cidir neste plenário. 

Já sabemos que a <i~!nião do Senhor 
Deputado Paulo Sarasate e li de re
meter o assunto para as Dispasiçóes 
Transitórias; mas. ao que me parece 
o P.S.D. não concorda com isso. Na 
verdade constitui capitulação decidir 
a transferência de problema que exi
ge discussão imediata para um amanhã 
incerto, pÕrque nem as Disposições 
I'ransitórias conhecemos, de vez que até 
agor!t não recebemos a respeito o pa
recer da Comii;:ão. 

Senhores, era o que de fundamental 
me ~umpria dizer sôbre a autonomia 
municipal. Fazemos um apêlo à Casa 
para que medite e assegure autono
mia ao Distrito Federal. 

E' em nome da ordem, do progres
so,, que precisa o Distrito Federal de 
govêrno próprio. Não se atingirá ab- , 

' solutamente êsse objetivo criando 
disputas diárias entre um Prefeito de 
nomeação federal e um Conselho es
colhiuo pelo povo; o que trará con
flitos tão graves como êsses a que 
temos assistido entre o atual Poder 
Executivo, eleito na vigência da car
ta de 37, e a atual Assembléia Cons
tituinte. Urge anular semelhante pos
sibilidade. Cumpre fazer que o Pre
feito, como os vereadores sejam dire
tamente eleitos pelo povo, para cessar 
o conflito, a divergência entre a auto
ridade central e os vereadores esco
lhidos pelo povo. 

Ainda a propósito do assunto mu
nicipal, quero dizer uma palavra sô
bre a emenda n.0 1. 288, do ilustre 
Deputado Lameira Bittencourt, ao ar
tigo 23 do substitutivo. 

Discordamos, .JOrque se trata da in; 
tervenção nos municípios. Isso é as
sunto para as .::onst!tuições estaduais, 
e não nos parece justo que, desde já, 
se esteja obrigando os Constituintes 
estaduais a medidas de cunho tão 
rear.ionário. 

Mas, Senhores, o progresso do Bra
sil e a própria consolidação da d<:mo
cracia não dependem somente da au
tonomia, do govêrno própriq para os 
municipios; dependem também da ri
queza, dos recursos c!e que possam 
dispor os governantes pa!'a executar 
o mínimo de trabalhos públicos que 
assegurem o desenvolimento e a civi
lização dos diversos territórios. 

Os rendimentos de nossos municí
pios são, em verdade, na sua grande 
maioria, ridículos. A arrecadação mu
nicipal sabemos todos o que significa. 
Infelizmente, o tempo de que dispo
nho não me permite citar cifras a 
respeito. 

No Estado de Pernambuco, por 
exemplo, a arrecadação não passa, em 
geral, de 6 a 7%. Podemos dizer que 
a União e o Estado arrecadam· mai& 
de 90% dos tributos. E para os mu
nicipios que resta? Quase nada. 

Em nossa opjniáo, deve ser apro
veitado o impõsto sM>re a renda. que, 
incontestàvelmente, cresce. Uma par
te, um mínimo de 10% dêsse !mpôsto 
deveria, em tais condições, ser rlistri
buid..Q aos municipios. Nesse sentido, 
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o texto do substitutivo adotou a for
ma da divisão igualitária entre os 
municipios na base de 10% da ar
recadação estadual. 

Não julgamss essa forma a melhar. 
Determina grandes desigualdades. 
Posso, de memória, citar cifras sôbre 
o Maranhão. onde o impôsto de renda, 
em 1946 ... 

O Sr. Aliomar Baleeiro - Já existe 
pedido de destaque, c0m várias assina
turas. em favor da emenda do Sr. 
Aicêdo Coutinho. 

O SR. CARLOS PRESTES - Em 
42, adotada a técnica do pro,ieto. os 
municipios do Maranhão receberiam 
sõmente Cr$ 650,QO, enquanto, no mes
mo ano de 42. se a distribuição fõsse 
feita de acôrdo com a emenda por 
nós oferecida, mandando fazer a dis
tri'buição igualitária de 10% do total 
do impô~to sôbre renda arrecaidado no 
Brasil, a todos os Municipios, com ex
ceção das capita.is dos Estados já. 
ezn 1942 ésse t-Otal seria de 59 mil cru
zeiros para cada Municipio e, em 1945, 
atingiria ae 136 a 138 mil cruzelros. 

Compreende V. Excill.., Sr. Presi
d1:mte, que para Municípios - · niune
rosos em nossa pátria - com renda 
de quatro. cinco, dez mil cruzeiros, o 
recebimento de 136 mil cruzeiros ào 
Centro constituiria ajuda cons1derâ
vel, capaz de aobrir. realmente, pers~ 

pectivas ao desenvolvitnento do in
terior da nossa Pátria. Seria esta a 
maneila de concorrer o litoral par.a 
o densenvolvimento e a civilização do 
interior. 

Apelamos para o plenário, no sen
tido de que a emenda n.0 2.890, ao 
art. 15 ao substitutivo, seja apre
cii;i<la como merece. Mais recursos nas 
mãos dos governos municipais servirão 
de estímulo à luta pelo próprio P<J
der, à luta eleitoral, à própria prática 
da democracia. 

Seria lamentável, sõmente, que se 
negasse o voto aos analfabetos, porque 
essa própria riqueza pertence aos anal
fabeto$, que são em grande número 
nesses municípios do sertão. 

Srs. Constituintes, ainda pedimos 
desta.que para a emend-a n.0 2.893. ao 
§ 1. 0 do art. 1'5, a respeito da 1sen
çãcr de impostos sôbre os artiigos indis
pensáveis, sem a palavra "mínimo", 
porque para o indispensável :não exis
te mínimo, e sem a expressá-O "menor 
capacidade econfünica". 

Somos. também, contTa a isenção 
de .llllpostos para a concessão de ser-

vlços públicos; e, ainde. no mesmo Ca
pitulo, q:.ieremos f~er especial men
ção a-0 art. 12, relativo à intervenção 
nos Estados, porque julgamos que. se 
necessária a medida, deve o interven
tor s<"r nomeado, eleito ou escolhido 
pela Câmara dos Deputados e jamais 
pelo PoàeT Executivo. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Pre
sidente, cm poucas palavras, em no
me da banca':ia do Partido comunis
ta <Muito bem; muito bem. Palmas.) 

O SR. PRADO KELLY - Sr. Pre· 
sidente, peço a palavra, para encami
nhar a votação pela U. D. N. -

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

o SE.. PRADO KELLY (.) -- se
nhor Presidente, não era minha in
tenção ocupar a tribuna, para enca
minhar a vot1ção do present• Capí..: 
tulo. Sou, e11tretanto, chamado a de
bate, em virtude do di11Curso aqui pro
ferido pelo nobre De1.-utado, Sr. Gur-
gel do Amaral. _ 

Tive oportunidade, durante a ora
ção de S. Ex.ª, de fazer algumas con
siderações, à guisa de esclarecimento, 
em ligeiro aparte, que não foi bem 
compreendido por duas bancadas dr.sta. 
Casa: a trabalhü,ta e a comunista. 

Houve, ainda, a circunstância do 
meu prezado amigo, o ilustre Sr. Se
nadC'r Hamilton Nogueira. muito ao 
en(' ntro do meu desejo, ter esclare
cici0 que o partido a que pertenço não 
ter.1 questões fechadas, em matéria 
constitucional. - S. Ex.ª disse-o mui
to bem - :sem prejuizo, estou certo, 
do pare<:::er q.ue formule sôbrç a ativi
dade dos seus colegas de representa
ção partidária na t;omissão Consti
tucional. 

A questão.da'autonomia do Distrito, 
Sr Presidente. é, a meu ver. questão 
mal colocada. Não precisaria versar o 
tema neste momento, e, como jA disse 
a V. Ex.ª, não era meu desejo fazê-lo, 
porque a U. D. N. só tem um em
penho: votar o mais depressa possivel 
a nova Constituição para o Brasil. 
s~· li' dêsse propósito porque não de
sejo, de ma!leil'a nenhuma, paire, por 
um minuto sequer, a menor suspeita 
a respeito das nossas intem:ões quanto 
a compromie:sos assumidos durante a 
última campanha presidencial. 

O Sr. Segadas Viana - Essa decl!;j,
ração de V. Ex.ª é muito conforta
dora. 

O Sr. Juraci .Magalhães - Mas não 
pode constituir su::-presa. 

< •) Não foi revisto pelo orador. 
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o SR. PRADO KELLY - Quem 
primeiro levantou, na Comissão Cons
titucional, antes uesmo dos Represen
tantes das nobres banc!i.das, a questão 
da autonomia do Distrito Federal, 
fui eu. 

O Sr. Baeta Neves - Levantou-a 
na Comissão. Antes havia entrevistas 
minhas e de meus companheiros, a 
êsse respeito. 

O SR. PRADO KELLY - Na Co
missão - disse eu. E vou demonstrar 
que a orientação então trazida por 
mim, naquêle órgão, é a que mais se 
ajusta à boa técnica constitucional, 
em assunto sôbre o qual não acredito 
que possa àparecer um argumento se
quer, ponderável. 

Graças a Deus, a bibliotéca desta 
Casa possui livros de que me servirei 
para uma consulta ligeira e, ao mesmo 
tempo, para trazer os seus autores à 
colação no presep.te debate. 

o dispositivo sôbre o Distrito Fede
ral, da Constituição de 1891, era o se
guinte: 

"Cada uma das antigas provín
cias formará um Estado e o an
tigo Municipio neutro constituirá. 
o Distrito Federal, continuando a 
ser a Capital da União, enquanto 
não se der execução ao dillPOsto no 
artigo seguinte.·• 

. O artigo seguinte previa, "no pla
nalto central da República, uma zona 
de 14.400km2, a ser oportunamente 
demarcada para nela estabelecer-se a 
futura Cspital Federal." 

Ora, Senhores, João Barba.lho co
mentava o dispositivo nestes têrmos: 
(Lê) 

"~ de evidente necess!dade qi.;.e 
o Govêrno Federal tenha sua sede 
em território neutro, não perten.
cente a algum dos Estados. sua 
colocação em qualquer dêles in
fluiria considerâvelmente, pela 

· fôrça das coisas, de modo favo
rável ao preferido, provocando nos 
outros, p0r essa fortuna, ciumes 
e consequente animadversão, e ao 
mesmo passo poria o govêrno fe
deral, em muii.as circunstâncias, 
sob a dependência, sob a influên- · 
eia das autoridades, em cujo terri
tório êle estivesse hospedado. 
Qualquer dêstes grandes Inconve
nientes aconselharia a se evitar 
essa hospedagem. 

O Govêrno Federal precisa es
tar em sua casa. Os constituintes 
norte-americanos J&. por experi
ência. o tinham conhecido, e dai 

a disposição que na sua constitui
ção consagraram, criando um dis
trito espt:eial para sede do govêr
no da União. · 

Já entre nós o ato adicional à 
Constituição do Império, desenvol
vendo e acentuando o que se dis
pusera no artigo 72 dela, tinha re
tirado da jurisdição da assembléia 
provici~l do Rio de Janeiro a sede 
do govêrno geral, o município da 
Côrte. Pôsto, assim, fóra da ação 
dos Estados o Distrito Federal, a 
Constituição teve de provêr sôbre 
a organização dêle, e é o objeto 
dos artigos 34 §§ 30 e 67, segundo 
os quais o Congresso Nacional fi
cou incumbido de fazê-la, regu
lando-a, quer quanto à adminis
tração, quer quanto à despesa que 
não for de cara ter local, do que. 
adiante nos ocuparemos em co
mentá.rios 1tos citados artigos." 

Do mesmo passo, Sr. Presidente, 
Carlos Maximiliano, em comentário a 
êsses outros artigos. invoca a tradição 
norte-americana. Diz S. Ex.": (Lê) 

"A idéia de localizar a Capital 
da República em território não su
bordinado a poderes estaduais ori
ginou-se de se reconhecer a con
veniência de assegurar ao govêrno 
federal independência de movi
mentos, absoluta liberdade de ação, 
isentos o Presidente, os congressis. 
tas e os !iUpremo,;; juizes da 
pressão, das rivalidades, picardia.s 
ou desacatos provocados ou suge
ridos por autoridades regionais. 
Pelo aspecto extP.rior e cultural de 
uma capital, o estrangeiro julga 
a competência dos responsáveis 
pela prosperidade do Pais. Por 
tudo isso, os norte-amerlcar.os. 
mais previdentes que os brasileiros, 
concentraram nas m9.os das auto
ridades federais ou de prepostos 
seus, todo o govêrno do Distrito 
de Columbia.> O Congresso exerce, 
ali, o poder legislativo, não só e 
propriamente federal, como, tam
bém, o que às assembléias locais 
corripete em rela'}ão aos municí
pios." 

"Considera-se até inconstitucio
nal qualquer atribuição legislativa 
conferida ao conselho do Distrito. 
. Columbia, para os publicistas 
norte-americanos, não é equipa
-rada a um Estado, nem tão pouco 
a um rnunicipio. Podem as câ
maras conferir-Ih~ ou recusar-lhe 
autonomfa; porque o poder do 
Congresso, a tal respeito, é quase 
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~rlcionârio; só encontra llmites 
nas garantias gerais devidas aos 
habitantes do pa.fs inteiro e con
cernentes à liberdti.de, à seg1trança 
individual e à propriedade. 

Madison anunciárs. que se ou
torgaria aos habitantes do DJJ;trlto 
o direito de eleger uma legislatura 
municipal para atender às necessi
dades locais. Assim aconteceu até 
1874; experimentaram-se vários 
sistemas de organização relativa
mente autônoma, sem resultado 
prático. A partir daquêle a.no de
sapareceu até o simulacro de le
gislatura local. o Distrito Fede
ral passou a ser governado por 
três comissários (dois civis e um 
mllitar), nomeados pelo Presiden
te com a. aprovaçã.o do Senado. 
O poder legislativo local foi con
ferido integralmente ao óongresso. 
Não restou nem sombra de repre
sentação popular. " 

o Sr. Gurgel do Amaral - Vê 
Vossa Exª que há uma di1erença 
substancial. O parágrafo únioo do 
artigo 25 refere-se a um prefeito no
meado pelo Presidente da P..epúbllca, 
demissível ad nutum e não eleito pelo 
povo e a UDl.a. câmara municipal elei
ta e com competência. para legislar 
sõbre assuntos que initeressem ao Dis
trito. 

O SR. PRADO KELLY - Vossa. 
Ex.ª espere. Chegarei lá. Na Repú
blica Argentina, discutiu-se muito o 
problema da locaJ..lzação da Capital. 
Tenho, aqui, a obra de Gonzaiez 
CalcLe-rón "Derecho Oonstitucional 
Argentino", tOmo I, pags. 519. 

Diz o mesmo autor: (Lê) 

"A lei de 6 de maio criou a mu
n1ciipalldade eletiva., oonstituida da 
seguinte forma: Os membros 
fundadores da municipalidade st:
rão nomeados pela. primeira vez 
em relação à. lei de eleições para 
deputados ao Congresso, e entra
rão desde logo no exercicfo de 
suas funções, prestando o jura
mento e cumprindo demais requi
sitos". 

Sustentava Calderón que Buenos 
Air'es já havia atingido s, um desPn
volvimento excepcional e que, então, 
quase era de se abandonar a lição 
norte-americana pa.ra ~ outorgar a 
autonomia indlspensável àquele gran
c:!e centro de população latina. 

Acrescenta S. Ex.ª: (Lé) 
O d.l.strtto federal nos Estados 

UDidos, Colúmbia, ..:on: a cidade 
capital, Washington, na.o tem r~
presenta.çãc no Congresso, nem 
elege eleitores de Presidente e _ 
Vice. Não goza de qual.quer clas
se d-e direlitos políticos. 

Aprecie-se agora a situação 
constitucional e política da capi
tal argentina.: tem representação 
na. Câmara dos Deputados, e dois 
senadores como qualquer provín
cia; escolhe também eleitores de 
Presidente e Vice; e, finalmente, 
e. mesma Constituição previu a 
existência nela de uma munici
palidade. E' verdade que o C:>n
gresso, por determinação expres
sa da ConstitUição, exerce sõbre 
ela uma legislação exclusiva e que, 
conforme outra cláusula, o Pre
sidente é seu chefe imediato e lo
cal; !)orém, já expllquei qual o· 
sentido dos dois. te:xitos: slgr.Jfi
cam que a êsses dois poderes f.e
derais incumbe o alto poder polí
tico da cidade metrópole, nunca 
as funções meramente adn.linistra
tivas, o govêrno comunal, que os 
constituintes reservaram aos s-eus 
vizinhos qualificados". · 

"Como é possível - continua 
Calderón - ach:litir, logicamente, 
que a capital goze de todos os di
reiitos civis para a constituição 
cl.os poderes nacionais, escolha 
dep'Jtados, sena.dores e eleitores 
do executivo, tenha em seu haver 
político maior tradiçã.o histórica 
do que mUitas pr0vínck.s e não 
possa eleger uma modesta junta 
de vlzinhe>s, cujas funções mêra
m~·nte administrativas em nada 
podem comprometer o e.Mo govêl'
no polltlco da mesma, exercido 
pelas autoridades federais? 

O Sr. Gurgel do Amaral - &sa opi
nião não abona, em absoluto, a teso 
de V. Ex ... 

O SR .. PRADO KELLY - Aquêle 
jurista se extende na def.::sa da auto
nomia da ci<!ade de Buenos Aires. 

Tal era também a 1ütuação do nos
so Direito Const1tucional, quamdo foi 
convocada e funcionou a Constituin
te de 1933. A Constituição passou a 
estabelecer o seguinte (Lt!) : 

"Art. 1'5 - O Distrito Federal 
será administrado por um prefei-



to, de nomeação do Presidente da 
República, com aprovação do Se
nado Federal, e demissível ad
nutum, cabendo as funções deli
berativas a uma Câmara Muni
cipal eletiva. AI; fontes de recei
tas do,. DistrH.<, Federal são as 
mesmas que competem aos Esta
dos e Municípios, cabendo-lhes 
todas as despes11s de carater lo
cal". 

O Sr. Segadas Viana - V. Ex.ª po
deria dar-me um esclare<:imento ? 
Desejava saber se, admitida. a trans
ferência. da capital para Ooiá.s, nesse 
Distrito Federal haverá uma justiça 
própria com um Tribunal de Apelação 
próprio? 

O SR.' PR.ADO KELLY - Está ex
presso no projeto. Por êste motivo 
-o projeto Unha as ~gu!ntes disposi
ções: 

O Sr. Segadas .Viana - Mao> vamos 
criar um organismo judiciário enor
me para pequer.a cidade. 

O SR. PRADO KELL Y - Dizia: 
"0 Distrito Federal é a capital da 
União", e eStabelecida mas, em dispo
i!ções transitórias, aceitando a emen
da proposta pelo eminente Sr. Artur 
Bernardes: 

"Incorporar-se-á ao domínio da 
União no planalto centra! do Bra
sil uma zona de 14.400 km2, que 
será oportunamente demarcad~ 

para nela estabelecer-se <> Dis
trito Federal; efetuada a mudan
ça, o atual Distrito Federal passa
rá a co:i.stitu!r um Estad1J". 

Vem o projeto e, não só no art. 1.0 , 

1 :.0 , preceitua que: "0 Distrito Fe
deral é a Csµital da União", cc.mo, 
também, reguia êste Distrito Féderal 
em outros dispositivos ... 

O Sr. Segadas Viana - No pará
grafo único do art. 125 ... 

O SR. PRADO KELLY - Atendo 
a V. Ex.ª. 

... por 2xemplo, no artigo 8.0 que per
mite à Unlã<> sl"bre a mundança da 
Capital e no .B.l't. citado pelo nobre 
Trabalhista. 

O Sr. Segadas Vtar.a - Le1nbro a 
'Y. Ex.ª que vamos ter um Tribunal 
de Apelação na organização adminis-
trat!va. 6 

o SR .• PRADO KELLY - Organi
zação administrativa e judiciária. 

Em 1934, disso se tratou quanto ao 
Distrito Federal permanente e às alu-

sões a êle no Titulo da Justiç&. doa 
Estados. 

Até êste ponto tenho por demons
trado que a Comissão Constitucional 
seguiu a esteira da Constituinte de 
1933. Tratou do Distrito Federal como 
capital da União (o Distrito Federal 
permanente), e de-·c tratar do atual 
Distrito Federal, como !êz a Consti
tuinte de 1933, no Titulo das Dispo
sições Transitória.s. 

O Sr. Gurgel do Amaral - V. Ex.• 
me permite um aparte ? 

O SR. l?RADO KELLY - O aparte 
de V. Ex."' é à Colll>1ituição de 1934. 

O Sr. Gurgel do Amaral - Vossa. 
Excelência . está . me respondendo e. 
pode permitir-me o aparte. 

O SR. PRADO KELLY- Com todo 
o gõsto. 

O Sr. Gurgel do Amaral - Pois 
bem. Vou contra-argumentar com os 
próprios autores que V. ,,Ex.ª citou ... 

O SR. PRADO KEJJ.,Y - E' possí
vel. 

O Sr. Gurgel t:W Amaral - ... prin
cipalmente com Calderon, pelo se
guinte: tudo quanto Calderon reún-e 
como argumento no sentido de que 
Buenos Aires deva ter a sua autono
mia se encontra precisamente no cor
po dêste Projeto, porque V. Ex.ª vai 
e?l"..-0ntrar ... 

O SR. PRADO KELLY Não 
tenbo dúvida. 

O Sr. Gurgel do Amaral 
. • . a.qtú no art. se o Distrito Fe
deral tendo Deputados e, no a.rt. 60, 
tendo Senador1::s. 

O SR. PRADO KELLY - Mas 
V. Ex.ª está e.rgumentando cotrJ.go. 
Já 11 da tribuna. a resposta a.o nobre 
col~a.. 

O Sr. Gurgel do Amaral 
Os argumentos contrários à tese de 
V. Ex.ª estão justamente nos autores 
que V. Ex.ª citou, porque o que se 
admite sem autonomia é um Distrito 
Federal em que não haja Legislativo 
e nem representantes ao Congresso 
Nacionál; mas o D!stJrito F'ed~·úl de 
que se fala neste projeto, que nêle 
se configura, é di!-erente, poiS tem 
câmara munkipal eletiva, deputados 
à Câmara Federal e Senadores ao 
Senado Federal. Portanto, os mestres 
que V. EX.ª citou - e que são efe
tivamente grandes a.utor~s - desa
bonam a tese do nobre ora.dor e 
nisso não v!!l nenhuma restrição à 
sua cultura. jwid1c.a. realmente pouco 
vulgar. 
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O SR. PRAIDO KELL Y - Desa
bonam, apenas no juizo do nobr-e co
lega. 

O Distrito Federal, com essa .mes
ma competência, isto é, com Câ
mara de função Legislativa, também 
já estava previsto na Constituição de 
1934 ~o artigo que acabei de ler. 
Apenas, ciosos da boa técnica juri,
<lica, os constituintes daquele ano 
estabeleceram, no parágrafo único do 
art. 4.0 das Disposições Transitó-
rias: 

"O atual Distrito Federal .sm-á 
administrado por urn Prefeito, 
cabendo as funções Legislativas 
a uma Câmara Municipal, ambos 
eleitos por sufrágio direto, sem 
prejuízo da representação -profis
sional, na forma que fôr estaibe
lecida pelo P-0der Legislativo Fe
deral na Lei Orgânica". 

"Estendem-se-lhes no que lhe 
forem aplicáveis, as disposições 
do art. 12. A primeira eleição 
para prefeito será feita pela Câ
mara 'Munieipal, em escrutinio 
secreto". 

Eis aí o preoeito que consagrou 
em disposição transitória da Consti
:tUiçáo de 34 a autonomia do Dis- · 
trito Federal, determinando a elei
ção do saudoso Dr. Pedro Ernesto. 

O Sr. Gurgel do Amaral 
Um êrro não justífka Jutro. 

O SR. PRADO KELL Y - Tais 
faram, também, as raízes históricas 
da campanha pela autonomiá. do 
Distrito. Foi ela arrebatadt. pela 
carta de 37, ficando na oo:nsciência 
da população o desejo de reivindicar 
a autonomia que lhe tenha. sido 
consagrada no estatuto constitucional 
anterior. 

O Sr. Gurgel d.o Amaral 
V. Ex.'", com certeza quer falar em 
Ditador e Estado Novo, não?! 

Não é isso que se discute. Estamos 
discutindo no ter.reno doutrinário; 
peço a V. Ex.ª que coloque a ques
tão nesse terreno. E é justamente 
ai que desejo encontrar-me com Vos
sa Excelência. 

O Sr. José Bonifácio - A ques
tão histórica é importante para es
clarecer e serenar os debates. 

<Trocam-se vários apartes. O 
Sr. Presidente peàe atenção) . 

O SR. PRADO KELLY Vou 
continuax, Sr. "Presidente. 

O Sr. Hamiltcm Nogueira· - An
tes de V. Ex.ª prossie.guir, desejo es
clarecer que se alguém se pode con-

siderar defensor da autonomia d<> 
Distrito Federal, êsse alguém é pre
cisamente V. Ex." (palmas), mesmo 
porque a autonomia do Distrito Fe
dera! ff)i bandeira desf·raldada na 
campanha eleitoral, em primeiro lu
gar pela União Democrática Nacio
nal, a cujas idéias seremos sempre 
fiéis. 

O Sr. Ruí Almeida - Perdão, de 
todos os Partidcs. Nesse partir.ular, a 
Uniã.o Democrática Nacional não pode 
invocar privilégio algum. 

O Sr. Hamilton Nogueira - Cont!.
nuo meu aparte.· Disse multo bem o 
uobre orador que a autonomia foi cas
sada pela Carta de 37. Nosso Partido 
foi o primeiro a levantar-se contra 
essa Carta <muito bem). Lembro isso 
a V. Ex.ª, Sr. Prado Kelly, querendo 
justamente der.c.onstrar o sentimento 
democrático existente em nosso Par
tido, de que podemos ter divergências 
parciais, embora discorde de v. Ex.ª 
quanto à posição do problema da auto
nomia. 

O SR. PRADO KELLY - Nêsse 
ponto estou com a tradição constitu-
cional. · 

Se qij,isesse argumentar "ad homi
nem", informaria à Casa que, quando 
o Sr. Getulio Vargas interveio no Dis
trito Federal, houve um deputado, que, 
não pertencendo à be.ncada carioca e, 
sim, à do Rio de Janeiro, se levantou 
desta mesma tribuna para demons
trar que o caso não era de intervenção. 
Vê-se, portanto, que desde 1935, ou 
seja, há 11 anos, defendo a autonomia 
do Distrito Faderal. 

o Sr. Hamilton Nogueira - Reafir
mando o argumento anterior a res
peito, torno a dizer: tenho para mim 
que a colocação da autonomia no tex
to constitucionel assegura com maiores 
garantias os just-Os anseios da popula
ção dêste Distrito (palmas> . 

O SR. PRADO KELL Y - ~sse será. 
outro ponto. Devo, ainda, esclarecer, 
que vindo o projeto ao plenário, dêle 
não cor.staram disposições transltó
rias, porque ficara resolvido que estas 
seriam apresentadas neste recinto. 
Apressamo-nos -· eu e o ilustre colega 
Sr. Paulo Sarasate - a oferecer a se
guinte emenda ao art.. 1.0 das DUl
pcsl.ções Transitórias: 

"Inclua-se entre os ns. 2 e 3 o 
seguinte: o Prefeito e a Câmara 
do atual Distrito Federal serão 
eleitos conjuntamente por sufra
gio direto". 

O Sr. Barreto Pinto - Então V. Ex." 
é a favor da autonomia. 
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O SR. PRADO KELLY - Eviden
temente. 

Quanto à disposição desse disposi
tivo, tanto não seria adequada, a sua 
inclusão no texto geral que o presado 
colega Sr. José Romt:ro, represen
tante do P. s. D., também entendeu 
que o ass1mto concernia às Dli$posi
ções Transitórias. Ofereceu, assim, a 
emenda de n.0 317, nos seguintes t.êr
n.os, ao art. 1.0 ~ 2. 0 dessas Disp<>
sições: 

"Acre~cen te-se: "enquanto 
essa mudança não fôr efetuada, 
o atual Distrito Federal será ad
ministr&-Co por um governador, 
cabendo as funções legislativas a 
uma Câmara de Vereadores, am
bos eleitos por sufrágio direto, 
sei;;undo a lei estabelecer para os 
Estados". 

Segue-se brilhante e longa justifi
cação sôbr-e a autonomia do Distrito 
Federal. Essa emenda vem assinada 
.pelos Srs. José Fontes Romero e 
Jonas co:reia. 

O Sr. José Romero E' desejo 
de todos os p9.rtídos e da população 
q11e venha a autonomia polític<>-.a.d
ministrativa do Distrito Federal; por 
uma qu~tão de técnica coostitucio
nal, nós, da bancada do P. S. D. 
escolhemos as Disposições Transitó
rias, tal como se encontra na Consti
tuição de 1934. 

O Sr. Barreto Pinto - E acrescente
se: do próprio candidato do P. S. D. 
e ho.íe Presidente da República que, 
no dia 29 de Novembro de 1945, em 
comício no Largo da Carioca, defendeu 
a autonomia, de modo intransigent~. 

O SR. PRADO KELLY - A ban
cada da U. D. N. agiu corretamente, 
na trilha da Constituinte anterior, na 
qual o 3"3sunto foi debatido, principal
mente, por pessoas de reconhecida au
toridade técnica, entre as quais devo 
realçar o nome de dois juristas de .altc 
tomo, os Srs. Rat1l Fernandes e Carlos 
Maximiliano. 

O Sr. José Romero - E V. Ex.ª pode 
citar o precedente de 1934. . 

O Sr. Jurandir Pires - Parece-me 
que, dentro da técnica, o problema 
pode dividir-se em duas partes. A 
mudança da capital para outro local 
só poderá ser considerada nas Dis
posições Transitórias, como feito por 
VV. Excias. Há, entretanto, uma 
emenda, que infelizmente nem publi
cada foi, de minha autoria e de Depu-

tado Paulo Nogueira Filho, propon
do-se a substituição do artigo, para 
se dizer que a capite.l será na cidade 
de ... , ao invés de no Distrito Federal. 
A fina.lidade da emenda é não con
siderar necessária a existência de um 
Distrito Federal para a capital de uma. 
Federação. 

o SR. PRADO KEI,LY - Devo, 
a.inda, Sr. Presidente, demonstrar 
que esta é a boa técnica ccnstitu
cional. Comentando a Constituição de 
34, escreveu Araújo Castro, em sua 
obra "A Nova Constituição Brasileira", 
à. página 116, que "a questão da au
tonomia municipal do Distrito Fe
deral foi sempre muito controvertida 
na Constituição de. 1891". "O legis
lador constituinte de 1934 - frizou S. 
Ex.ª - reconheceu, entretanto, a au
.tonomia do atual Distrito Federal, 
tornando expresso que mesmo o car
go àe prefeito será provido 'mediante 
eleição." 

E se estendeu em outras conside
rações que seria escusado oferecer ao 
exame do plenário. 

Tenho, assim, por desfeitas tôdas e 
quaisquer infundadas suposições da 
que a U. D. N. tivesse enrolado a 
bandeira, que desfraldara, da autono
mia do Distrito Federal. 

O Sr. Gurgel do Amaral Não 
houve essa intenção de minha. IJarte. 

O SR. PRADO 'KELL Y :..__ Ao con
trário, a autonomia do Distrito foi 
por nós defendida com primazia 
aliás, na ordem dos oradores da Co
missão Constitucional. 

O Sr. Rui Santos - E continua a 
ser. 

O. SR. PRADO KELL Y -- Dêste 
ponto não saímos. Mas é autonomia 
do atual Distrito Federal, C:o povo 
desta mui heróica cidade, como se lê em 
seus brazões. Nosso compromisso vai 
até aí. Não o estendemos à hipótese 
do Distrito Federal vir a situar-se em 
outro ponto do Brasil, mesmo por
que não pretendemos recusar à União, 
se houver de ser instalada uma nova 
capital, o direito de administrá-la, 
ainda qne seja na fase inicial. 

O Sr. Caires de Brito - Os dois 
exemplos citados por V. Ex.ª como 
exceções, de capitais de Uniões que 

. têm prefeitos escolhidos pelo Pre
sidente da República, encont~am-se 

em crise. Foram as de Buenos Aires 
e Washington, onde os movimentos e 



as marrlfeetaçõea de crise crescem dia 
a. dia. !riamos, portanto, consagrar 
um dispositivo que já. se demonstrou 
d~ nenhuma eficiência. 

O SR. PRADO KELLY - Mas, 
eomc vê V. Ex.ª, o fenômeno da ex
pansão de Washington e Buenos Ai
res foi o mesmo fenõineno de expan
são do nosso atual Distrito Federal. 

O Sr. Catres áe Brito - Como será 
· do próÃimo. 

O SR. PRADO KELL Y - Quando 
tiver o novo Di'Btrlto Feder'l.l atin
sido. a essa.a condições especiais não 
faltarão patriota.a quf! venham solici
tar a.o Parlamento a. revisão do texto 
constitucional. 

O Sr. Caires de Brtto - Reforma da 
Constituição. 

O SR. PRADO KELLY - Acre
dito que a matéria. esteja perfeita
mente esclarecida. Peço, entretanto, 
excusas aos meus ilustres colegas por 
lhes ter tomado o tempo. Não era mi
nha intenção discutir êste capítulo, 
nem qualquer outro. O dever que 
consideramos prec!puo para nós ou·
tros, nesta Casa, é o de votar, quan
to antes, a Constituição da Repú
blica. <Mutto bem; m·ui.to bem. Pal
mas. O orador é cumprimentado.) 

O SR. PRESIDENTE - Os Srs. 
que aprovam o Capitulo I do Titulo 
I, sem preju1zo da.1 emendas, cujo 
destaque to! deferido, queiram levan
tar-se. e Pausa. ) 

Está aprovado. 
Não me sendo posstvel subrneter, 

ainda. hoje, à. d'!Uberaçãc do plená
rio, os numerosos requerimentos de 
destaque do emendas. vou levantar a 
sessão. 

O .SR. NESTOR DUARTE - Sr. 
Presidente, peço a palavra, pela or
dem. 

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

O SR. NESTOR DUARTE <Pela 
ordem) - Sr. Presidente, tendo re
querido alguns destaques sem que os 
1ilesmoo tivessem sido feitos nas fór
mulas dactilografadas distrlbufdas, 
consulto a Mesa se serão êlcs, ape
sar disso, tomados em consideração. 

O SR. PRESIDENTE - Sem dú
vida. 

· O SR. NESTOR DUARTE - Vossa. 
Excelência é de infinita bondade. 

O SR. PRESIDENTE - As fór· 
mulas dactilografadas não tiveram 
outro objetivo senão o de facilitar o 
andamento dos trabalhos. 

o SR. SOUZA COSTA (Pela. or
dem) - sr. Presidente, ,peço a Vossa 
Excelência a informar-me da hora. da. 
s~ão · amanhã. 

O SR. PRESIDE?-ITE - . Com mUi
to prazer, à.s 14 horas, por se tratar 
de sessão ordinária. 

· Designo para a sessão de amanhã, 
que se realizará. à. hora regimental, 
a seguinte 

ORDEM DO DIA 

<Votaçti.o das emenl!as destactUJ,a,8 
do Capitulo I Título I; ·e mats vota
çllo dos Capítulos II e III do mesmo 
TítuloJ. 

Dei:caram de comparecer 79 34-
nh.ores. .Represen.tamea: 

Partfào Social Democrático 

Ame ~ona.r; : 

Alvaro :Maia. 
Leopoldo ·Peres. 
Cosme Ferreira·. 

Pará: 
Rocha Rfüas. 

Maranhão: 
Afonso Matos. 

Piauí: 

Areia Leão. 
Ceará.: -

Frota Gentil. 
Alllleida Monte. 

Rio Grande do No.rte: 
V alfredo Gurgel. 
Muta Neto. 

Paraíba: 

Jandui Carneiro. 
José Ja!ili. 

Pernambuco: 
Oscar Carneiro. 
Costa. Pôrto. 
Ferrelra Lima. 
Pessoa Guerra. 

Alagoas: 
' Medeiros Neto. 
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Sergipe: 
Graco Cardoso. 

Bahia: 
Alofsio de Castro. 
Regis Pacheco. 
N€greiros Falcão. 
Vieira de Melo. 

Espfri,to Santo: 
Atilio Viva.qua. 
Vieira de Rezen<le. 
Alvaro Castelo. 
Asd·rubal Soares. 

Rio de Janeiro: 
Carlos .Pinto. 
Brigklo Tinoco. 

Minas Gerais: 
Rodrigues Seabra.. 
João Henrique. 
Cristiano Machado. 
Joaquim Libânio. 
Lair Tostes. 
Milton Prates. 
Al'f.rcdo Sá. 

São Paulo: 
Gofredo Tel~s. 

An tõnlo Feliciano. 
OéSf!l' Costa. 
Silvio de Campos. 

Goiás: 

Je;ão d' Abreu. 
Cafado Godói. 

Pa:-a.nã: 
Munhoz de Melo. 
Ara.mis Ataide. 

Santa Cata.rtna: 
Atamira.ndo Guimar&es. 
Ha.ns Jordan. 

Rio Grande do Sul: 
Getúllo Vargas. 
Bittencourt >..za.mbnja. 
Herófilo Azambuja. 

\. 

União Democrática Nacional. 

Piaui: 
Coelho Rodrigues. 

Ceará:' 

Beni Carvalho. 
Edgar de An'Uda.. 

Rio Gra.nde do Norte: 
Ferreira de Sousa.. 
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Paraíba: 
Adalberto Ri·beiro. 
Altamiro Guimarães. 
Ernani Sátiro. 

Pernambuco: 
Lima Cavalcanti. 
João Cleofas. 

Alagoas: 
Freitas cavalcant1. 

Bahia:. 
Otávio Mangabeira. 

Distrito Federal: 
Hermes Limá. 

Rio de Janeiro: 
Romão Júnior. 
Soares F!lho. 

São Paulo: 
Romeu Lourenção. 
Plinio Barreto. 

Goiá.s: 

Jales Machado. 
Para11á: 

Erasto Gaertner. 
Partião Trabalhista Brasileiro 

Distrito Federal: 
Vargas Neto. 

Rio de Janeiro: 

Abelardo Mata. 
Sãv Paulo: 

ll4arcondes Filho. 
Hugo Borghi. 
Guaraci Silveira. 
Pedroso Júnior; 
Romeu Fiori. 
Berto Condé. 

Partido .Republicano 

Minas Gerais: 
. ·Daniel Carvalho .. 
·Bernardes Filho. 
Má.rio Brant. 
Felipe Ba.lài. 
Artur Bernardes. 

• 

Partido Republicano Progrealriata 

São Paulo: 
Campos Vergal. 

Levantou-se a seesáo às 22 ho
ras e 15 :minutos. 



126.ª Sessão, em 14 de Agôsto de 1946 
Presidéncia do Sr. Melo Viana, Pre siàente. 

As H horas, com.parecem os Senho
res: 

ParttdD Social Democrático 

~:re: 

Castelo Branco. 
Hugo Carneiro. 

Amazonas: 
Valdemar Pedrosa. 

Maranhão; 

Orepori Franco. 
Yitorino Freire. 

Pi.a.ui: 
Areia Leão. 
Sigefre:io Pacheco. 

Rio Grande do Norte: 
Deoc1écio Duarte. 
José Varela.. 

Paraíba: 
Ja.nduí Carneiro. 
samuel Duarte. . 

Pernambuco: 
Etelvina Lins. 
Agamemnon Magalhães. 
Gercino Pontes. 
~sos Guerra. 

Alagoas: 

Teixeira de Vascoacelos. 
Góis Monteiro. 
Medeiros Neto. 
La.uro Montenegro. 
José Maria. 

Bahia: 
Altamirando Requião. 
Fróis da Mota. 

Espirito Santo: 
Henrique de Novais. 
Eurico Sales. 

Distrito Federal: 
José Romero. 

!tio de Janeiro: 
Carlos Pinto. 
Ba&tos Ta vares. 

Minas Gerais: 
LeVi:ndo Coelho. 
:W.lelo Viana. 
Bias Fortes. 
Duque de Mesquita. 
Welllngton Brandão. 
José Alkmim. · 
Gustavo Capanema. 
Rodrigues Pereira. 
Alfredo Sá. 

São Paulo: 
Novell Júnior. 
António Feliciano. 
Cesar Costa. 
Costa Neto. 
Horácio Lafer. 
Ataliba Nogueira. 
Alves Palma . 
Hor.ório Monteiro. 

Goiás: 
Pf:dro Ludovico. 
Diogenes Magalhães. 

Ma to Grosso : 
Argemiro Fialho. 

Paraná: 
Lauro Lopes. 
Gomi Júnior. 

Santa Catarir1a: 
Nereu Ramos. 
Ivo d' Aquino. 
Aderbal Silva. 
Otacilio Costa. 
Orla.ndo Brasil. 
Rogério Vieira. 



. Rio Grande do Sul: 
Ernesto Dorneles. 
Adroaldo Costa. 
Damaso Rocha. 
Daniel Faraco. 
Manuel Duarte. 
Sousa Costa. 
Glicério Alves. 
Nícola u Vergueiro. 
Mércio Teixeira. 
Baiard Lima. 

União Democrática Nacional 

Amazonas: 
Severiano Nunes. 

Maranhão: . 
Antenor Bogéia. 

Piaui: ' 
Matias Olímpio. 
Antônio Correia. 
Adelmar Rocha. 

Ceará: 
Fernandes Távora. 
Paulo Sarasate. 
Egberto Rodrigues. 

Paraíba: 
Vergníaud Wanderley. 
A.rgemiro Figueiredo. 
Plínio Lemos. 
Ernani Sátiro. 
Fernando Nóbrega. 

Bahia: 
Aloisio de Carvalho. 
Dantas Júnior. 

Espírito Santo: 

Luis Cláudio. 
Distrito F.:-deral: 

Euclides Figueiredo. 
Minas Gerais: 

José Bonifádo. 
Gabriel Passos. 
L~curgo Leite. 

IS ão Paulo: 
:Má.rio Masagão. 
Paulo Nogueira. 
Tolc:do Piza. 
Auréliano Leite. 

Mato Grosso: 
Dolor de Andrade. 

Santa Catarina: 
Tava.re.s. d' Amaral. 
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Partido Trabalhista Brasileiro 

Distrito Federal: 
Rui Almeida. 
Gurgel do Amaral. 
Baeta Neves. 

Minas Gerais: 
Ler! Santos. 

São Paulo: 
Pedr0so Júnior. 

Partido Comunista do Brasil 

Bahia: 
Carlos Marighéla. 

Distrito Federal: 
Maurício Grabois. 
Batista Neto. 

Rio de Janeiro: 
C!áudino Silva. 
Alcides Sabença .. 

São Paulo: 
José Crispim. 
Jorge Amado. 

Rio Grande do Sul: 
Abílio Fernandes. 

Partido Republicano 

Maranhão: 
Lino Machado. 

Minas Gerais: 
Jaci Figueiredo. 

Sã.o Paulo: 
Altillo Arar..tes. 

Paraná: 
Munhoz da Rocha. 

Partidó Republicano Progressista. 

Rio Grande do Norte: 

Café Filho. 
-

Partido Libertador 

Rio Grande elo Sul: 
Raul Pila. 
O SR. PRESIDENTE - Achando· 

se presentes 110 Senhores ~presen
tantes, declaro aberta a sessao. 

Passa-se à leitura da ata, da sessão 
anteri<:ir . 
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O SR. RUI ALMEIDA (4. 0 Secre
tário servindo como 2. º) procede à 
leitura da ata. 

O SR. PRESIDENTE -- Em dis
cussão a a ta.. 

O SR. ATALIBA NOGUEIRA -
Sr. Presidente, peço a pal11. vra, sõ
ibre a ata. 

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

O SR. ATALIBA NOGUEIRA (Sô
bre a ata) (•) - Sr. Pres!dente, na 
e.ta dos trabalhos correspondentes à 
sessão de ontem, houve uma omissão. 
Quando <.presentava os argumentos, 
segundo os quais entendo os Esta
dos devem manter tribunais de ape
lação com a mesma competência, po
rém, em cidades diferentes, ofereci 
quatro argumentos, de um a cinco, 
omitindo, entretanto, o quarto, pre
cisamente o mais con\'in~nte, se
gundo meu pensamento. 

Foi, Sr. ~Presidente, devido exclu
sivamente à pressa com que eu pró
prio estava procurando terminar mi
nhas· palavras. 

Assim, em síntese, o primeiro argu
mento é histórico, El-Rei de Portu
gal, crir.va tribunais superiores no 
Brasil à medida das necessidades. 
Não vejo por que interromper esta 
tradic;ão se ela vem da colônia. 

O segun.io argumento, biológico os 
seres se reproduzem e J1. reprodução 
dos seres proporciona a existência de 
seres iguais e não inferiores ou me
nores. 

O terceiro, ju=idico, retirado do Có
digo do Processo Civil e do Códi6o 
do Processo Penal, que atribuem ao 
relátor competê-:icia para completar 
a Prova ou fazê-la por sl, no loca! 
reclamado pelas partes. Evidente
mente, os tribunais mais próxi.mos 
dêsse local melhor satisfazem à exi
gência jurídica. 

O quarto argumento - foi o es
quecido - é o democrático. A justiça 
há de ser acessível; caso cont.rârio, a 
justiça tarda não pode trazer remé
dio, pelo menos o que se deseja dar. 
E' direito d-0 povo exigir ~ue o tribu
nal superior esteja junto da sua casa. 
A jus':iça deve, portanto, em todos os 
seus graus, estar o mais próximo pos
sível do domicilio do autor e réu .. 

O último argumento, de ordem cul
tural, está devidamente transcrito na 
ata dos nossos trabalhos. os tribunais 
iie apelação ou de justiça nas cidades 

( •) Não foi revisto pelo orador. 

do interior dos Estados são elementos 
de cultura; como que ai vão polar!:. 
zar motivos e indicios para a maior 
prosperidade dessas cidades e, canse~. 
qtientemente, teremos, como disse, 
núcleOs de formação de futuros Esta~ 
dos. O Brasil só pode lucrar em re~ 
tirarmos da Capital Federal, ou seja, 
do Rio de Janeiro, das capitais dois 
estados, essa vida que se mata no in. 
terior, sem a revivescência das capi
tais, que se estão estiolando, em vir
tude da grandeza descomunal. 

Assim, Sr. Presidente, requéil"o a re· 
tifkação da ata. (Mutto bem.) 

O SR. FLORES DA CUNHA - S&
nhor Presidente, peço a palavra, sõ
bre a ata. 

o SR. PRESIDENTE - Tem a 
palavra o nobre Representa-nte. 

O SR. FLORES DA CUNHA 
(Sôbre a ata) - Sr. Presidente, on
tem, quando do comêço da sessão ex
traordinária, realizada ~ noite, solici
tei a palavra p&ra fazer um reparo 
ao artigo publicado no "Correio . da 
Manhã", que já fôra objeto de con
siderações desta, mesma tribuna, por 
um Representante do Partido Social 
Democrático do Rio Grande do Sul. 

Ao tra.nscorrer a sessão da tarde, 
ainda não havia lldo a referida nota 
que, quase no final, cita. o meu Esta
do como lli-n subúrbio da República 
Arg<mtina. 

O Sr. Nestor Duarte - O Ri:> Gran
de do Sul é a r><>nt!ll de lança do 
Brasil e não um subúrbio da Ar
~enttna. 

O SR. FLOit.ES DA CUNHA 
Muito obrigado a V. Ex.ª. 

Se tivesse t!do conh~imento do 
mencionaâo artigo pela manhã, ji 
haveria la VTado meu solene e vee
mente protesto contra expressão tão 
infeliz. Tanto mais me sen~i e sinto
me ofendido qu9.nto, no "Correio da 
Manhã", temos encontrado a-brigo 
para tôdas as nossas reivindicações. 
Jl:sse matutino é um grande :lrgão de
mocrático, qUP. prestou os mais rele
vantes serviços à. República e EU> 
Brásil. 

Outra circunstànci!ll há que não 
devemos deixar em olvido: u Sr. 
Edmundo Bittencourt, de gloriosa e 
saudosa memória, fundador do pres-

, tigioso jornal, era rlo-grandense e 
amava aquela terra como nós a ama
mos. De outra parte, mesmo nesta 
gloriosa. campanha em que ainda es
ta.mos empenhados pela. redemocrati-
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2a1;ão do Brasn, são imensos os ser
viços prestados à causa :pelo "Cor
xeio da Manhã". 

O Sr. Rui Almeida Perfeita-
mente. 

O SR. FLORES DA CUNHA -
Não sei por que êste ataque extem
paràneo t injusto. 

O Rio Grande do Sul não é subúr
bio da República Argentina, como 
também não é subúrbio do Brasil; é, 
anres coluna gótica do ediffcio n.a
.cional ! <Muito bem) . 

O Sr. Ata?iba Nogueira - Senti
nela avançada da grandeza. do Brasil. 

O Sr. Nestor Duarte - Não deve 
ba.ver animus injuriandi na publica
ção do "Correio da Manhã". 

O SR. FLORES DA CUNHA -· 
O Rio Grande do Sul não deve pag811", 
.agora, com essas críticas ligeiras pe- · 
los desatinos cometidos por um patrí-
4:io desabusado ... 

O Sr. Rui Santos - Muito bem! 

O SR. FLORES DA CUNHA -
•.. e é por isso que deixo aqui lavra
do o meu protesto. 

o Sr. Nestar Duarte Muito 
bem! 

O SR. FLORES DA CUNHA -
• . . e, por isso, a nossa revolta., o 
nosso mellnàre, ante a referência de
.sairosa e injusta <muito bem> • No 
passado, os mai-0res cabos de gue:r
.ra. dêste país, à exceção do grmde 
Duque de Caxias, foram, quase to
<ios, riograndenses. 

O Sr. Nestor Duarte - Posso con
firmá-lo Ex.ª, pala tradição do peão 
baiano na guerra do Paraguad. 

O SR. FLORES DA CUNHA -
Riograndenses do Sul foram Oz6no e 
.Andrade Neves, os Mena Barreto, o 
grande Oonde de Põrto Alegre, o 
vencedor da batalha de Caseros, que 
derribou a tirania de Rosas na. Ar-

, gentina, e, mais contemporâneamen
te, quase se contam os Generais do 
Brasil pelos filhos do Rio Grande do 
·Sul! 

O Sr. Rut Santos - V. Ex." é um 
dêsses. 

O SR. FLORES DA CUNHA -
Não! Não sou General: sou advo
Eado. 

O Sr. .Rui Santos 
Bra.nde General, Ex.". 

O SR. FLORES DA CUNHA --.,.. 
As mais brilhantes cabeças que têm 
orienta.do, nos dois últimos decênios. 
o glorioso Exército brasileiro, foram 
suJ.-riogr::mdenses. Agora mesmo. 
acaba de ser reformada alta mentali
dade do Exército~ em pleno Viço 
O Sr. General Pa:italeão Pessoa, d1g
no, homado e brilhante! Cérebro vi
goroso era o de Bertholdo Klinger, 
infelicitado no movimento de 1932, 
em São Paulo, assim como Francisco 
Ramos de Andrade Neves, ex-chefe 
do Estado Maiior do Exército ... 

O Sr. Toledo Piza - Glorificado 
no movimento paulista de 1932, 

O SR. FLORES DA CUNHA -
. . . e, com êles, o Grneral Reguera, 
que a.caiba de ser nomeado nosso Em
baixador no Paraguai; o ilustre e dig
no General João Guedes da Fontou
ra, o valoroso General Mascarenha8 
de Morrus, o jovem Alc!o Souto e <ia. 
irmãos \::ordeiro de . Farfa. Poderlá 
ainda, referir 06 nomes de outros 
não- menos dE.Stacados Generais bra
sileiros, tais como o leal e proficien
te Milton de Freitas Almeida e · os 
Generais Americano Freire, Sousa 
Lima, Coriolano de Andrade, e tan
tos outros que o serviram no passa• 
do e ainda o servem. 

Devo rema.tar estas considerações 
dizendo: estimo na mais alta conta 
o serviço e a ação democrática do 
"Correio da Manhã", mas não posso 
deixar de proclamar que o Rio Gran
de do 81.LI tem altivez par111 repelir tõ
das e quaisquer ofensas e resguardar 
o seu ótimo passado de glórias! 
<Muito bem; mutto bem. Palmas. O 
orador é cumprimentado). 

O SE.. RUI A!'...MEIDA - Sr. Pre
sidente, peço a pala.vra sôbre a ata. 

o SR. PRESIDENTE - Tem a pa
lavra o nobre Representante . 

O SR. RUI ALMEIDA (sôbre a a.ta.) 
(•) - Sr. Presidente, como sou dos 
que pensam que devemos ser os pri
meiros a reconhe<:er as nresas faltas, 
venho pedir a V. Ex.ª para mandar 

· cancelar o aparte que de!, ontem, ao 
d!scurso do meu nobre colega, Depu
tado Prado Kelly, quando S. Ex.", da. 
tribuna, tratava da questão da auto
nomia do Distrito Federal. 

No r,alor da discussão, declarei que 
S. Ex.ª estava fa:\lendo demagogia. 

e•> Não foi revisto pelo orador. 
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Assim procedo, Sr. Presidente, por
que penso f'Star colaborando, d.esta 
maneira, para que os trabalhos e os 
debates nesta Casa sejam dignos do 
nível da nossa cultura. e principal
mente da delegação que no!:. deu o 
povo brasileiro. 

O Sr. Toledo Piza - Esta atitude 
honra V . Ex.''. 

O SR. RUI ALMEIDA - Era. o 
que tinha a dizer. <Muito bem> . 

O SR. ANTONIO CORld:A - Se
nhor Presidente, peço a palavra, sô
bre a ata. 

O SR. PRESIDENTE ~ Tem a pa
lávra Q nobre Representante. 

O SR. ANTONIO CORR.i!:A (sôbrc 
a at:a> (") - sr. Presidente, depa
rei num dos matutinos de hoje, a. pro
pósito da votação ontem aqui realiza.
da sôbre a inclusão do nome de Dellii 
no preâmbulo da Constituição, com 
um comentário, visivel.Dlente tenden
cioso e desonesto, de jornalista. há 
mu1.to tempo a serviço dos seus amos, 
que são os donatários da Capitania 
do Piaul. Que Sua Senhoria sit'V:i. 
e.os seus patrões, procurando muitas 
-vêzes até ferir os Representantes 
udenistas do Piaui, é s.dmissivel e 
mesmo natural, pois estft. ganhando 
aua vida; mas que procure i;.dulterar 
a realidade· de !atos evidentes, pas
sados neste r~into e testemunhados por 
t6da Assembléia ConstltUiute, ti ex
ee.wvo, P. demasiado, é indigno. E 
contra isto levanto meu protesto. 

Votel pela inclusão do nome õe Deus 
na Constituição. Se tivesse votadl) 
contra, teria. a c0ragem de di:zê-lo, 
porque sempre foram claras e firmes 
mll1has atitudes, aqui ou er-i outro 
qualquer set'lr de minha vida. Devo, 
Porém, pr'ltestar contrs. o comentário 
clesonesto e tendenr.loso, !eit3 sõ?:>re 
meu nome, por êsse jornalista, visi
velmente a. serviço de alguém. <Muito 
bem. Palmas. ) 

O SR. PRESIDENTE - Não ha
vendo mais quem peça a palavra so
bre a ata, encerro a sua discussão e 
vou submetê-la a votos. <Pausa.) 

Está. a.provada. 
Passa-se à leitura do expediente. 
O SR. LAURO LOPES C2.0 Secretá-

rio, §ervindo como 1.0 ) procede à lei
tut;ió do seguinte 

(•) Não foi revist-0 pelo orador. 

EXPEDIENTE 

Telegra.mas: 

Do Sr. Prefeito Municipal do Ter
ritório de Ponta-Porá, alusivo ao dis
curso do Deputado Ponce de Arruda, 
pronunciado no dia 17 do mês p. pas
sado, :;ôbre aquêle Território. - In
teirada. 

Do Presidente da Associa.cão Co
mercial do Maranhão, apresentando 
condolências pelo falecimento do Se
nador Pereira Júnior. - Inteirada. 

Carta: 
Do Presidente da "Coligação Nacio

nal Pró Estado L.elgo," remetendo 
um Manifesto daquela Coligação aos. 
Srs. membros desta Assembléia Com-

• tituinte. - A Comissão da Consti
tuição. 

Avisos: 

Do Sr. Ministro da Agricultura. 
transmitindo esclarecimen,tos alusivos 
à. Indicação n.0 159, de 1946, dos Re
presentantes da Bahia, sõbre a criação. 
do Instituto Agronômico do Leste. -
Ao requerente. 

De> Sr. Ministro da Agricultura, ofe
recendo esclarecimentos relativamente 
à. Indicação n.0 134, de 1946, desta 
Assembléia, sõbre a criação de campo 
de sementes para estudo e incremento 
de. lavoura. da juta. - Ao requerente. 

Do Sr. Mlnlstro da Educação trans
mitindo 9.8 informações sollcitadas. 
pelo Deputado Café Filho .no Reque
rimento n.0 316, de 1946, relativamente 
a !uncioná~os daquele Ministério em 
serv!ços eventuais, no estrangeiro. -
Ao requerente. 

Do Sr. M:ini<>tro da Guerra, reme
tendo as informações solicitadas pela 
Deputado Paulo Fernandes, no seu 
Requerimento sõbre a reabertma dos 
<Jentros de formação ue reservistas de 
2.ª categoria. - Ao requerente. 

PARECER N.º 15 - 194.6 

Prorrogação r,or trinta dias dtl 
licença concedida ao Deputado 
Leopoldo Amorim da Stlva do 
P.T.B. 

O Deputado do Partido Trabalhista. 
Leopoldo Amorim tia. Silva. Neves, da. 
seção do A.ma.zonas, requer uma. pror
rogaçã.o de trinta dias de licença, em 
cujo gõso se encontra. 
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A Comis!!ão de Policia. opina. pelo 
deferimento: 

Em 12 de Agõsto de 1946. - Fer
?Zando de Mello Vianna, Presidente. -
Lauro Lopes, 2.0 Secretário. - Lauro 
Montenegro, 3.0 secretá.rio. Rui 
Almeida, 4.0 Secretârlo. 

INDICAÇÃO N.º 242, DE 1946 

Sugere ao Poder Executivo tor
nar sem efetto a Portaria n.0 273 
do Ltretor Geral do DASP, trans
f eri'ndc para o Território de Ponta 
Pord a funcionária Antor.ieta 
Furtado àe Resende; bem como 
outras portarias da mesma auto
riàade transferindo 8 funcionários 
para outros Territórios. 

Requeremos a. V. Ex.ª se digne ofi
ciar ao Exmo. Senbor Presidente da 
:Etepúbllca no sentido de tornar sem 
efeito a Portaria n.º 273, publicada no 
:Diário Oficial n.0 178 de 6-8-46 se
gundo a qual o Diretor Geral do De
partamento Adnúnistrativo do Serviço 
Público acalía de transferir, pa:ra o 
?:errltório de Ponta Porá, a Sra. An
toniêta Furtado de Rezende, funcio
nária daquêle Departamento. 

Requeremos que nD mes010 oficio se 
solicite da mesma autorida.de o can
celamento de inêntlcas portarias que 
transferem, pua o Território citado e 
pars. os de Iguaçu e Rio Branco, ma.is 
Oito f!UlCioná.ri08 do DASP, visto que 
eSSa medida. é um acintoso atentado à. 
liberdade de consciência democré.tica, 
ferindo fundo os direitos do Homem num pais democrático. 

Sala das Sessões, 13 de Agõsto de 
1946. - Campos vergal. - Betttcio 
Fontenele. 

REQTJF.RlMENTO N.0 350, DE 1946 

Solicita informações detalhadas 
do Poder Executivo sôbre a extin· 
çco, ou cerceamento da autonomta., 
das autarquias, e motivos que de· 
terminaram essa orientação. 

Nós, Representantes da. Naçfoo, à 
vista ô.a nota oficial da Secrete.ria da. 
Presidôncia da República, sóbre a reu
nião rninlsterla.l de 3 do corrente, que 
declara se ter examina.do a situação 
das autarquias e, levando em conta os 
debates que se vêm travando em tomo 
da extinção ou cerceamento da auto
nomia das rnesm~s; e a.tendenno, ain
da, que qualquer dessas providências 
virá afetar grande e particularmente 
·a economia de vários Estados da Fe
deração; 

.. ReQi_1eremos, por inkrmédlo da 
mesa, que o Executivo informe, com 
a possivel brevidade, depois de ouvida J 
a Comissão nomeada para estudar o 
assunto: 

1.º - Se o estudo !eito conclui pela. 
exl;inção, pela subordinação a qual· 
quer modo, da autonomia das autar
quias de produção. 

2.0 - Em caso afirmativo, quais 
os motivos determinantes dessa orien· 
tação, visto que sua existência é de 
interê:'\se vital para a economia de vã. 
rios Estados da Federação e para. a 
sobrevivência dos pequenos produ
tores. 

3.0 - Sôbre a conveni~ncia de dei
xar li-O Poder Legislativo o amplo e 
públlCo debate da questão. 

Sala. das Sessões. 14 de Agõsto de 
1946. - Gilberto Freyre. Góes 
Monteiro. - Georgina · Avelino. -
Lauro Montenegro. - A:tttônto Mafra. 
- José Jofíli. - Pioclécio Duarte. -
Mota Neto. -José Varela. - José 
Maria. - Teixeira Vasconcelos. - Cle
mente Mariant. - Juracy Magalhães. 
- Rafael Cincurá. - Manuel Novo.te. 
- Lima Calvacc;.nte. - José Augusto. -
Barbosa Lima. - AT1'úda Cdrna.ra. 
- Novais Filho. - Silvestre Péricles. 
- OstJalào Ltma. -- Agamemnon Ma-
galhães. - Amaral Peixcto. - Ger
cino de Pontes. - Pereira Pinto. 
Paulo Ferr.andes. - Etelvtno Ltns. -
Alàe Sampaio. - Valter Franco. -
Durval Cruz. - Alberico Fraga. -
Bias .Fortes. - Wellington Bran.dão. 
- João CleOJas. - Rui Palmeira.. -
Mário Gomes. - Ttiótlulo AlbUQuer
que. - Leite Neto. - Jodo Ursulo. 
- AfOTLJo de Caroalko. - ,\fedei.ros 
Neto. - Samuel Duarte. - Janduf 
Carneiro. - Souz.a Leão. - Freitas 
Cavalcante. 

RF.QUERI.MENTO N.0 351, DF. 1946 

Solicita informaç6es do Poder 
Executivo !ôbre o empréstimo tü 
80 milhões de cruzeir0s feito pela 
l'atxa Econômica Federal u um 
Banco pa.rttcular deata Capital. 

Atendendo a QU" o Banco do Brasil 
vem fazendo em t.OOos os Estados uma 
política. de restrição ao crédito; 

Atende.n.do a que essa política tem 
causa.cio grandes transtórnos à la· 
voura, à indústria e à pecuária, con· 
seqüentemente a.gravando a crise da 
produção; 

Atendendo a que o 0-0vêrno reco
mendou à Caixa Econômica Federal 
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redução de praz.cs nos empréstimos 
até dos funcionários públicos; 

Requeiro que a Mesa da Assei;nbléía 
solicite do Exmo. Sr. MH'.istrc da 
Fazenda as Informações seguintes: 

1) Se S. Ex.ª, por si ou em virtude 
de recomendação do Exmo. Senhor 
Presidente da República, determinou 
que a Caixa Econõm1ca Federal, dos 
depósitos do povo, fizesse a um Banco 
particular, desta Capital, de que é di
retor-presidente um Senador da Re
pública, um empréstimo de 80 m!lhões 
de cruzeiros? 

2) Quais as garantias oferecidas 
para essa oper~ão e as taxas de Jw·os 
fixaidas? 

3) Em que essa iniciativa do Minis
tério da Faze11Jda concorre para re
solver a crJse alimentar que sofre o 
povo? 

Sala das Sessões, 14 de ag~sto de 
1946. - Café Ftlho. 

- Atenda-se. 

O SR. PRESIDENTE - Está. finda 
a leitura do exp.ed1ente. 

Srs. Repr~ntantes, acabo de re
ceber uma carta do Senhor Mário de 
Andrade Hamos, no seguinte teor: 

Rio de Janeiro, 12 de Agôsto de 
1946. 

Exmo. Sr. Senador Sr. Melo Viana., 
M.D. Presidente dA Assembléia Le
gislativa - Saud~s cordiais. 

Com a presente carta. faço oferl;a 
à Câmara dos Deputados, po.r inter
médio de V. Excia., de urna plru::a em 
bronze, comemorativa da visita e do 
discurso, em 20 de Outubro de 1934, 
pelo entã.o S. Eminência Cardeal Eu
genia Pacell!, hoje S. S. !=3antidade 
Papa. Pio XII, gloriosamente Chefe da 
Igreja Católica. 

Quando tive a insplraçiio de mandru; 
esculpir esta pla.ca com a efígie de 
s. E. Cardeal Pa.celli e um trecho do 
primoroso e doutriná.rio discui·so, no 
qual define a elevada e árdua missão 
do legislador, submeti a idéia ao sau
doso Presidente da Assembiéia, o Se
nhor Antônio Carlos, ao querid'.) Arce
bist>o Cardeal D. Leme e a muitos 
outros colegas aeputados, de todos ten
do recebido apoio e animação . 

Clrcl!nstâ.ncias alheias à minha von
tade e uma viagem e Europa em 1935, 
retardaram a execução, só recebendo 
a pla::a em Janeiro de 1G311. 

A Cê.ma:ra achava-se então dissol\.1-
da e o a.rtfstico bronze comemorativo 
ficou exposto até agora no salão r.r1n
.clpal do Palácio S. Joaquim, donde 

trouxe hoje para entregar a V. Excla.., 
com aplauso do ~~osso d1gno Arcebispo 
S. Eminência Cardeal D. Jaime Câ
mara. Pediria pois &. V. Exda. , dar 
conhecimento à Assembléia desta. ofer
ta e ma.rcar dia. e hora para a sua. 
inauguração, na qual, se me permitir, 
lerei pequeno discurso. - -· 

Solicitaria outrossim a V. Excia. , 
que por t.elegrame. convidasse para a 
cerimônia S. Excia., Ministro Int~

rino das Relações Exteriores, S. Excla. 
Sr. Núncio Apostólico, S. Eminência. 
Cardial ArcebU.po e a juízo de Vossa 
Ex.", outras autoridades civis, m111-
tares e eclesiásticas. 

Muito agradecemos a V. Excia., a 
bondosa colaboração que me der, sou 
com distinta estima e alto aprêço 

De V. Excia. ato. amo. ador. -
Márw àe Andrade Ramos. 

ANEXO À CARTA 

Legislador quer dizer arquiteto. 
Legislador quer dizer mestre. 
Ser legislador significa permanecer 

impertérrlto no meio dos fatos par& 
dominá-los e não ser par êles domi- · 
nado. 

E lavrar o futuro com visão segura, 
11.nimc. alerta e mão firme . 

Ser legislador - encarando o Uni
verso "subspecle aeternitatis" é jogar 
nas mãos a benção ou a maldição, a. 
exaltação ou o vltupérlo, a vida ou 
a morte de um povo - e levar a:. 
almas aos astros do Céu ou arrastá-las 
aos descaminhos de Luclfer. 

Legislar, numa palavra, é colaborar 
na obra criadora de Dr,us, e executar .. ,,., 
nas minudências da vida em comuni
dade a lei soberana de Deus, e a. ca.
pta.ção da luz que irradia a lei eterna 
tmanente em Deus ... 

O SR. PRESIDENTE - TransmJ.: 
tindo esta carta a Assembléia, dese
jo, apesar de 3e tratar de atribuição 
da Comissão de Polícia, deliberar, 
como faço sempre, com o assentimen
to do plenário. 

O SR. ATALIBA NOGUEIRA -
Sr. Presidente, peço a palavra pela 
ordem. 

o SR. PRESIDENTE - Tem a 
palavra o nobre Representante. 

O SR. ATALIBA NOGUEIRA (Pe 
la ordem) - Sr. Presidente, requei~ 
ro a V. Ex.• que essa. inauguração 
se faça solenemente, com anuência 
da Casa. <Muito bem) . 

O SR. PRESIDENTE - O Senhor 
Representante Ataliba Nogueira, em 
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aditamento, sug.;.-e se faça a inaugu
ração solene da placa. 

Qs Srs. Representantes que concor
dam com a sugestão, queiram levan
tar-se. (Pausai . 

Está. unânlmcmente concedida. 
Tenho ainda rcqw~rimento propon

do que a Mesa da Assembléia Consti
tuinte, ouvido o p!ená.rlo, não man
de abonar, por ocasião das sessões 
extraordinárias para votação da Car
ta. Constttucional, e jetton a que têm 
direito os Srs. Representantes, de 
acôrdo com a lei vigente. 

O requerimento está assinado por 
grande número de Srs. Representan
tes; como, porém, não se acha subs
crito pela unânimidade da Casa, tenho 
de submetê-lo a votos. 

E' de seguinte teor: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N.0 3, DE 1946 
Dispõe sôbre o pagamento aos 

Con(!T'essistas do "jetton1' por ses
sões extraordinárias. 

Propomos que a Mesa da Assem
bléia Constituinte, ouvido o plenário, 
não mande abonar, por ocasião das 
sessões extraordinárias que porventu
ra '\lenham a ser convocadas para 
clliscussão e votação do projeto cons
titucional, o "jetton" a que temos 
direito de acôrdo com a lei vigente. 

Sala das Sessões, em 2 de agôsto 
de 1946. - Rui Almeida. - GeOTgino 
Avelino. - Herófilo Azambuja. 
Agostinho Monteiro. - .Peà:-oso Jú
nior. - Hermes Lima. - Guaraci Sil
veira. - Domingoe Velasco. - Alde 
Sampaio. - 1Iugo Carneiro - Horá
cio Lafer. -- Daniel r'ara.:;r:;, - Au.re
lfano Leite. - Jandui Ctirneiro. -
Lauro Montenegr:i. - José Alkmim. 
- Lauro Lopes. - Dtoclécio Duarte. 
- Alfredo Neves. -- Romão Júnior. 
- César Costa. - Gomy Júnior. -
Fernando Flores. - Aramis Atafde. 
- Roberto Glas.çer. - Epílogo de 
Campos. -- Alarico Pacheco. - Ta
vares d' Amaral. - Tomás Fontes. -
Osório Tuiuti. - Celso Machado. -
Jurací Magalhães. -- Otávio Manga
beira. - Sousa Costa. - Nestor Du
•rte. - Aliomar Baleeiro. - Ferrei
ra de Sousa. - Vergniaud Vanderlei. 
- Aluísio Alves. - Plfnio Barreto. -
Set•eriano Nunes. - Alvaro Maia. -
Fernandes Teles. -- António Correia. 
- Alves Linh.ares. - Lino Machado. 
- Matttl.! Olímmo. - Genttl Barrei- ' 
ra. - Egberto Rodrigues. - Fernan
des Távora. - Luh Viana. - Jollo 
Aguiar. - Munhoz da Rocha. - .R4-
/ael Clncurá. - Jotlo Mendes. -

Paulo Nogueira. - Gofredo. Teles. 
João Abdala. - Ulisses Ltns. - Vál
ter Franco. -- Pedro Ludot>ico. -
Diógenes Magalhães. - Dario Car
doso. ·- Osvaldo Lima. - Ferreira 
Lima. - Etelvino Lins. - Pessoa 
Guerrtt.. - Plínio Pompeu. - Bení 
de Carvalho. - Campos Vergal. -
João d'Abreu. - Plínio Lemos. -
Ataliba Nogueira. - Ben1amin Farah. 
- Sousa Leão. - José Armando. -
Benícto Fontenele. - Gurgel do Ama
ral. - José Augusto. - Albértr.o Fra
ga. - Segadas Viana. - Antônio Sil
va. - Ezequiel Mendes. - Baeta Ne
ves. - Flávio Guimarães. - Graccho 
Cardoso. - Prado Kelly. - Nereu 
Ramos. - Costa Nettu ..• - Honório 
Monteiro. - Atílio Vivaqua. - Cré-

' pory Franco - Adroaldo Costa. -
Silvestre Pén, T~s. - Alvaro Adoljo. 
- João Agripíno. - Milton Campos. 
- Valdemar Pedrosa. - Amando 
Fontes. - Carlos Prestes. - Jorge 
Amado. - Agostinho Oliveira. - Al
cides Sabenca. - Osvaldo Pacheco. 
- Batista Neto. - Alcedo Coutinho. 
- Benedito Valu.dares. - Rogério Vi· 
eira. - Munhoz de Melo. - Ivo 
d' Aquino. - Gilberto Freire. - Gre
gório Bezerra. - João Amazonas. -
Hans Jordans. - Catres de Brito. -
Arnida Câmara. - Eduardo Dut:i
vier. - Gustavo Capanema. - Soa
res Filho. - A ntenor Bogéa. - Raul 
Ptlla. - Lima Cavalcanti. - Deodo
ro de Mendonça. - Durva7 Cruz. 

O SR. PRESIDENTE- Os Senho
res, que o aprovam, queiram levan
tar-se. <Pausa.) 

Está aprovad.J. 
O SR. AURELIANO LEITE - Se

nhor Presidente, pec:o a palavra, pela 
ordem. 

o SR. PRESIDENTE - '!'em a pa
lavra o nobre Representante. 

O SR. AURELIANO LEITE <Pela 
ordem) (•) - Sr. Presidente, pedi 
a palavra para ler telegrama que aca
bo de receber de São Paulo. Não foi 
propriamente o obscuro Deputado 
(não opoiados) que fala neste mo
mento quem o recebeu, mas. sim, o 
Diretório da União Democrática Na
cional daquele Estado e que teve a 
bondade de m'o passar às mãos ontem. 

EstA assim redigido: 
"Peço vossa interferência. con

seguir intermédio grande lider 
Dr. Otâvio Mangabeira a quem 

(•) Não foi revisto pelo ora.doT. 
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já telegrafamos Govêrno decrete 
moratória :::mparando · lavradores 
pecuaristas situação aflita amea
ça execução muitos ordem prisão. 
Agradece.'' 

:ll:.ste telegrama está. assinado por 
SeJ.mann Nazaré e outros, da região 
de Rio Preto, no Estado de São Paulo. 

EJ;a apenas o que tinha a dizer. 
<M'uito bem; muito bem.) · 

REQUERIMENTl'l 

Requeremos conste da ata de hoje 
da Assembléia Constituinte um voto 
de profundo pesar pelo falecimento 
do notável engenheiro patrício pro
fessor Carlos William Stevenson, re-
centemente ocorrido. · 

Sala das Sessões, 13 de agôsto de 
1946. - Paulo Nogueira. - Prado 
Kell1/. - Pau.lo Sarasate . . - Matias 
Olímpio. - Horácio Lafer. - Hamil
ton Nogueira. - José Augusto. -
Sampaio Vidal. - Luís Viana. - Au
reliano Leite. - OtáVio Mangabeira. 
- Costa Neto. - Campos Vergal. -
Aluísio Alves. - Gilberto Fre-:1re. -
Barreto Pinto. - Café Filho. - Lino 
Machado. - Mário M asagão. - Ga
briel Passos. - Gustavo Capanema. 
- Lauro Lopes. - Caiado Godói. -
Fernandes Távora. - Epilo10 de 
Campas. 

O SR. PAULO NOGUEIRA - Se
nhor Presidente, peço a palavra para 
encaminhar a votação. 

O SR. PRESID~ .~TE - Tem a 
palavra o nobre l~epresentante. 

O SR. PAULO NOGUEIRA (Lê o 
seguinte discurso) - Sr. Presidente, 
perde nossa terra, com a morte do 
Ergenheiro Professor Carlos William 
Stevenson, uni de seus mais insignes 
s5rvidores. Desde moço, na casa de 
Paulino Nogueira, habituei-me a ou
vir de me·u avó, então presidente da 
Companhia Mogiana de Estrada de 
Ferro, as expressões de admiração e 
enttas:asmo com que acompanhava o.s 
passos do cidadão e do técnico, do 
dentista e literato, cuja vida acaba 
de so extinguir. 

Naqueles tempos de febris realiza
ções inovadoras, os pioneiros da nossa 
grandeza econômica tinham postas as 
suas principa:s cogitações, com indo
mável tenacidade, em i>esquisar as 
possibilidades de mobilização de nos
sas riquezas e descobrir os meios ade
quados para o seu aproveitamento em 
beneficio da comunlcU!de. Mal se po-

diam div:sar nas suas iniciativas os 
limites entre os fatores privados e pO.
blicos que as determinavam. 

Sobretudo, nos grandes esplritos 
criadores, como o dêsse varão impo
luto cuja de.'iaparecimento lamenta
mos, não se aninhavam idéias que, 
concretizadas, deixassem de servir ao 
bem públ:co. Era-lhes lnconcebivel que 
o iliterêsse particular se sobrepusesse 
ao coletivo, utilizando de seu saber, 
engenho e arte. 

Viveram na modéstll;l. própria dos 
sábios, morrendo com<> agora o En
genheiro Stevenson, na mais eülfican
te e gloriosa humildade. Se os seus 
trabalhos permitirain a acumulação 
da :r!queza em mãos de outros, não 
consentiram jámais que ~l sucedesse 
a não se-r na medida em que as suas 
atividades produtivas coincidissem com 
o interêsse geral. 

Quando se considerar serenamente 
o período heroico da penetração dos 
trilhos pelos sertões paulistas, far-: 
se-á inteira justiça aos idealistas que 
efetivaram, não para si, mas pa.ra as 
gerações brasileiras usUJfrutuárlas dos 
seus esforços e sacrifícios. 

Carlos Stevenson se alçou na. com
panhia dêsses giganLes a cimos que 
não foram ultrapassados. 

Sua existência fecunda de trabalha .. 
dor de sol a sol não se cingiu, porém, 
a tão vastos conf!ns. I.iabutando noi
te a dentro ou despertando pa,.ra o es
tudo antes do nascer da aurora, não 
entesourou em nenhum momento os 
frutos do saber adquirido, das hipo
teses que formulava ou das sínteses 
novas lançad3.S pela sua vigorosa in
teligência. 

Procedeu a profun<ias iri vestigações 
com r1gor cientifico, ventilou variadas 
sétles d~ r:roblema~ e ensin011, sem
pre, apaixonadamente. 

Não se ateve, contudo, nessas ta
refas, a colaborar na formação de en
genhe!ros. Divulgou por igual, entre 
ope:ários, patrões e m~stre.s, sem 
quaisquer reservas mentals, os conhe
cimentos hauridos, tanto na prátlcl'lo 
de seu labor, quanto na porfia de 
aprender. 

Nessa comunicação constante e so
lldãria com os seus semelhantes, re
velav!t-se traço marcado da sua pode
rosa pe·rsonalidade : a inclinação a.sso
ciatl va.. 

Em tôda. Slla fulgurante carreira .no 
Norte, no Rio e em São Paulo, onde 
esparg!u beneflclos sem conta, ag·re-
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miou homens, coil)o campeão autêntico 
do desenvolvimento do trabalho ~m 
equipes. 

E' realmente extraordinário o feito 
dê1>se cidadão que ascendendo de pôs
to em pôsto às mais altas esperas da 
h1erarqula dos comandos, conduziu 
1nvariàvelmente seus subordínadus 
pelo cumprimento dos deveres co
muns, sem que se lhe aponte uma so 
arbitrar:edade, uma imposição de von
tade despótica, injustiça conscii:nte ou 
ato opressivo. 

Contam-se por cexto nos dedos das 
mãos os que tendo tido responsabill
dades de mando hajam realizado ta
manha façanha, principalmente se nos 
ativermos à época e aos meios em que 
lhe foi dado atuar. 

Bastaria para o culto de sua me
mória e para recomendação de seu 
exemplo, aos moços de hoje e de ama
nhã, essa revelação que, de fato, só ao 
têrmo de sua ex!stência, poderia ser 
.feita. E não é sem intensa emoção 
que eu a faço nesta Casa, em que o 
destino me permitiu pugnar por um 
mundo melhor que há de instaurr.r-st: 
sob o signo de tais virtudes. 

Não precisaria acrescenta>: mais 
para retratar com inteira fidelidade 
tão alto padrão da nossa gente, a ser 
celebrado enquanto dure a lembrança 
da civ!lização que ajudou a forjar. 

No entanto, mesmo diante das li
mitações de tempo que as circunstân
cias me impõe, não posso deixar de 
frisar aináa algumas ~xpressões dessa 
alma singular. O exercicio ininterrup
to de sua profissão, rude a múltipios 
aspectos, suas ativ!dades cientUicas e 
educadonais, em geral tão absorven
tes, não sópitaram no engenheirv, 
cientista e educador a inclinação es
tética. 

Em comovedo1 a homenagem ao ve
nerando progenitor seus filhos publi
caram à sua revelia parte r:!a obra de 
ficção que êscreveu, tôda feita de sEn
sib'.lidade artística e traçada sôbre a 
tela de tragédias e fatos profunda
mente humanos. 

Nela, abre-se por inteiro o s=u co
ração, êsse mesmo coração que, em
bora já às vésperas do transe fatal, 
alnda encontrou energia para viver 
intensamente, como 1.1m irmão, a vida 
dos filhos. Foi assim prodigalizando 
bondade até os últimos lnstautes que 
nos de!.-:ou para sempre êsse justo, 
granóe cidadão do Brasil. 

O Sr. Lino Machado - Permlta
me V. Ex." uma interrupção. Gosta
ria que V. Ex." juntasse às palavras 
que está pronunciando, o pesar do 
Maranhão, terra de tão ilustre per
sonaliaade a respeito de quem V. Ex
celencia está fazendo referência. 

O SR. PAULO NOGUEIRA - N•as
ceu o Dr. Carlos WilJ!.am Ste'venson 
em 16 de outubro de 1869, na cidade 
de São Lufs, do Estado do Ma.ra.nhão. 

Foram se.u.s genitores Dona Este
f ã.nia Leitão Bandeira Ha.ll Wilson 
e John Erskine Stev.einsoo, ambos 
oriundos de famill.as senhorta.ls de 
Portug:al e da Inglwter.ra: os Le:Itões 
Bandeiras, os Be11'ort, os Wilson, oe 
Ersk:ines e , stevenson. de preclia.ro 
clan e~coosês, fundado em 1254. Efe
tuando os prellM'a.tórios no fa.mooo 
Licêu MaranheriSe, matriculou~se na 
Escola Politécnica., do Rio de Ja
neiro, diplornamdo-se em 1891. 

Depois de haver colaibore..do no pla
no cad<a.stral desta cidade, tra.nsferhl
se para Oampin~. onde oonst.ru:iu 
o Ramal Férreo Campineiro, estrade 
de que foi o p..'1.meiro Superintenden
te. Em 1894, ingressou na Compa
nhi·a Mogia;na de Estradas d·e Ferro, 
ocupando ali com eficiência. e brilho 
os ca.rgos de engenheiro residente em 
Campinas, chefe Ja. Locomoção e Ins
petor geral, então superirntendendo a 
grande airtérfa. de penetração paulis
ta. Nêsse p&to, o mais alto do qua
dro funr-ional da emprêsa, aJ)06etl
toU·se, n-<> correr do ano de 19'.ld. 

Durante o período de atiVida.tl:e na. 
Companhia Magi.ana, leva.ntou-lhe o 
grande edifl.cio do esoritório central, 
em Oampinas, e, além de alargar-lhe 
a réde f.errovlár!a, construiu-lhe na. 
m~a cidade, as SU'<IS m!l.gníficas 
oficinas. Estas "foram as primeiras 
ediiicadas no seu t.tpo, servindo die 
pairadigma à.s congêneres". Tal o 
vulto extraordinâ.rio dêsse empreen
dimento, que até hoje as mrmas de 
alunos das Politécnicas do Rio e de 
São Paulo as visitam em viagens de 
aprimoramento. 

Ali também o engenheiro Steven
son, especlall5ta, em ft1rrovl·as, foi au
tor da primeira má.quina, feita, peça. 
por peça, na Amérioa. do Sul. 

No interregno de 1908 a 1914, pas
sado fora da Mogí:ana, a que dedicou 
inteira.mente o seu esfôrço prot~i<>
nal, triaba.lhou na Estrada ée Ferro 
Minas e Rio, cujo sistema orga,ruzou 
em moldes QIJ)el'.fclçoad{)3, bem c:mio 
nr. Central do Brasil e no pro!..Jng<L-
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miento <ta Great Western, de Pesquei
ra. em demanda de Flores, no Estado 
de Pernambuco. 

N.a. Central do BrasLI Mformou as 
oficina.'! de Eng·enho de Dentro, como 
chefe da Locomoção, ai exercenao, 
por igual, o cargo .de chcf.e das cons
truções, ao tempo da dupl\fi.)1-Çáo da 
Serra, duiranite a a.dminist:-ação do 
Inolvidável P.aulo de Fronli<l. 

In'Vestigad:or paciente dos problemas 
ferr<YViá.rios, condensou em obras ori
gina.is, o resultado de seus estudos, 
aventando fórmulas, a.l1As a.dota.d~ 

oficialmente, pa.ra cá.Wulo de enge
nharia. Dai o seu livro torna.do fa
!IDQSO aité no est'l"8.I1geiiro, "Resistênci-::. 

. doo ':Crens", de pwr oom outr-os, "Re
sistência doo Trilhos" e "Desenv..,lvi
menito Virtual da.<> Estradas de Fer-
ro''. 

Manejava o portugu.ês com pureza 
e e1-eganc1a de estilo. Seus versos 
de engenheiro foram lidos pe1o crt
genheiro poeta, o sal\ldooo Luís Car
los, em st>ssão c1a. Acade.m13 Bras.!lei
ra. Compôs dois livros, "Nha. Bran
ca", excelente coleção de cont06, e 
"Fé", ensaio de fundo religtruo. 

Engenheiro denta"e os maiores do 
Brasil, per.tenceu, inereê de ooncm·so, 
eo OOl"llo dor...ente ca Escola. Po11téc.
lllica. desta Caipi<ta.l, sôbre te• >Ido 
acla.ma.<io profesoor honorá.rto d.1. con
gênere da Uruver.sida.de die S. Paulo, 
conjuntam.ente com outro insiglne 
Mestre da engenharia na.c1onaJ., o ex
tlnito Dr. Frn.ncisco Monlevade, .seu 
amigo intimo e campanhe~o tns.epa
ri.vel. A Associação Brastle1ra de 
Eagenha.ria Fer.roviária, em virtude 
de .seus méritos, consagrou-o como 
iieu presidente pex:pétuo. 

Na tradicional cidade .pa.uilsto. onde 
can.stiotuiu familia e viveu a maior 
part.e de sua fecunda existência., dei
xou um nome aureola.do de sá.bio e de 
benemérito. Ali, foi presld-ente da 
.Associação Benefi()ente Saks de 011-
lll'e!ra, da Ma.teirnld~e de Campinas, 
da Associação BenefWen.te doo Cégos 
Tra:ba.lhadores, do Cenitro de Ciên· 
cla.s, Letras e Artes, cuja. sede e!li
giu, da. Caixa de Apooentadoria.5 e 
Pensões dos Empreg&d ... is d.a Compa.
llhta. Mogloana, que fundo'!:., e da As
sociação doo Engenheiroo de Cs.mp!
ma.s. 

Sem quadrar-Si! em ipa!'tidos, :;na.s 
pelo consenso das correntes po!itioas 
!oca1s, vlu-se colocado como veres.dor 
e presidente' da Cê.mara. Mumc1.pa.l 
d.e Campinas e do Conaelbo Consulti
ll'O daquela cidade, multjpUca.n.cio-se 

em relevantes serviços ~m prol da. 
coletlvidade. Entre êles, os seus pre
ciooos subsid!os no pla.:no para. a. re
mode~ão da populooa ur.be paiul:!.sta. 

O passamento do ilustre maira.nhen
se, e paulista de coração, deu-se em 
Campinas, no dia 10 dês.te mês. 

A Prefeitura da cidade, como justa 
homenagem ao consplcuo extinto, de
cretou luto municipal por três dias e 
mandou hastear o pavilhão nacional 
em funeral. 

Na cerimônia do entêrro, à beira 
do túmulo dêsse varão que tanto 
soube enaltecer-se por seus títulos de 
cultura e pelo bem que semeou, amigo
dos aperários e dos pobres, desAtn.• 
bicioso das riquezas materiais, caráter 
modelado pelos mais puros princ'pl:>S 
cristã.os, falaram ora.dores de tôdas 
as classes. :a:sse o homem. O seu viver 
de lutas e as suas lutas pelo Ideal da. 
solklariedade humana, o multo que fêz 
por Campinas, por São Paulo e pelo 
Brasil, dão-lhe direito ao reconheci
mento do nosso povo. Porque foi e é 
um incentivo dos mais nobres e !."'.'tem
plo dos ma.Is edi!ics.ntes. <Muito bem; 
mutto bem.) 

O SR. JURANDIR PIRF.S - se
nhor Presidente, peço a palavra, para 
encam1nhar a votação. 

O SR. PRF.SIDENTE - Tem a 
palavra o nobre Representante. 

O SR . .J.URANDIR PIRES (•) -
Sr. Presidente, Carlos Stevenson foi 
uma das figuras mais altas do cenári<> 
nacional, apesar de sua modéstia e de 
sea trabalho de gabinete; deixa lacuna 
irrep?,rável na vida técnir<J. do Brasil. 

Conheci-o 'da mesma maneira com 
que se referia Eça de Queiroz a Ca
milo Castelo Branco: na situação cie 
hum11dade, embora mestre. e mestre 
tnaigne, Q\le tantos trabalhos prestou 
à ciência do Brasil. A êle devo os 
primeiros passo.s do trabalho de que 
me ufano. Precisamente do tra~lho 
"Resistência", de Carlos Skvenaon 
elaborei outro, sôb:.·e distâncias :nar
mônicas, que mereceu a aprovação d<> 
Congresso de 8antiago do Chile e sua 
recomendação ao mundo eéonômico. 

Absim. perco em Carlos Btever.son. 
além do mestre que o Bra.sil Inteiro 
pranteia, um companheiro dr traba
lho. Até os últimos anos de sua vida, 
já comballda. pela doença, ainda. pre
sidia a Sociedade de Engenharia er . 

(•) Não foi revisto pelo orador. 
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Legislação Ferroviária, em cuja dire
toria. tive a ventura de ser seu com
panheiro. Até os últimos dias de vida, 
foi exemplo de dedicação ao trabalho 
e de Virtlldes só atingidas na pureza 
de seu coração e na perfeição de sua 
alma.. (Muito bem. O orador é r·bra
çaào.) 

O SR. HORACIO LAFER- Senhor 
Presidente, peço a palavra, para en
caminhar a votação. 

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

O SR. HORAOIO LAFER: e• J -
Sr. Presidente, a bancada do P. S. 
D. de São Paulo se solidariza com as 
Justas e eloqüentes palavras do 
Deputado Paulo Nogueira Filho, em 
homenagem à memóris. do grande en
genheiro Carlos Stevenson. (Muito 
'bem; muito bem.) 

O SR. ATALIBA NOGUEIRA - Sr. 
Presidente, peço a palavra, para en
caminhar a votação .. 

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

O SR. ATALIBA NOGUEIRA: (*) 
- Sr. Presidente, a cidade de cam
pinas, da qual sou filho, lamenta pro
fu11da.mente a morte do engenheiro 
Carlos Stevenson. 

Não só motivos de o:rdem cultur~l. 
não só a engenhari11. nacional, não 
apenr.s a família campineira, ma.s 
também e, espirito de renovação pa
tr16ttoo muito devem à personalida
de que a minha terra v'iu cerrar os 
olhos à luz do dia, anteontem, pelo 
que chora sua familia, 2, acima de 
tudo. os que estremecem pela gran
dem. da cidade de Campir.as. (Muito 
bem; mu.tto bem.)· 

O SR. PEDROSO JúNIOR Sr. 
Presidente, peço a palavra., para en
oazninhaT a. votação. 

O SR. PRiESlDEN'I'E - Tem a pa
lavra o nobre Representante. 

O SR. PED'ROSO JúNIOR: e•) -
Sr. Presidente, a bancada do Partido 
Traihalh1sta de São Paulo dá inteiro 
a.polo às homenagens que se prestam 
à memória do cidadão ilustre, ora de
aparecido, Carlos William stevenson. 
C.llulto bem; muito bem.) · 

O SR. WELLINGTON BRiANDAO 
- Sr Presidente, peço a palavra, para 
euce:mlnha.r a votação. 

<•) Não foi revisto pelo ora.dor. 

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

O SR. WELLlNGTON BRANDA O: 
(•) - Sr. Presidente, falo, não apenas 
como Representante de Minas Gerais 
senão, e mui particularmente · de unia: 
zona mineira servida pela CÓmpanhia 
Mog:iana de Estradas de Ferro; e a.inda 
por wn mandato tácito, em nome do 
prezado colega de bancada, Deputado 
Joaqtúm Libânio, ~X-diretor daquela 
ferrovia, associando-me de coração às 
justas homenagens ora presta(ias pelo 
Parlamento à memória de Carlos Ste
venson. (Muito bem; muito bem.) 

O SR. ALTINO ARANTES - Sr. 
_Presidente, peço a palavra, para en
caminhar a votação. 

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

O SR. ALTINO ARANTES (*) 
Sr. Presidente, o Partido Republica
no, Seção de São Paulo, vem t1,1.mbém 
afirmar sua solidariedadt> às home
nagens que se prestam à memória do 
Sr. Carlos Stenvenson, notável enge
nheiro, a quem a causa pública do nos
so Estado e do Brasil dev; eminentes 
serviços. (Mutto bem; mutto bem,) 

O SR. PRESIDENTE - Os· Senho
res, que aprovam o rt-querimento quei
ram levantar-se. (Pausa. l 

Está aprovado. 
· Há a.inda sõbre à mesa outros re
querimentos de votos de pesai:, nos 
seguintes tênnos: 

REQUEllD<tENTO 

Requeiro a inserção em ata de um 
vot.o de .pesar pelo falecimento do ilus
tre educ8.dor, escritor e ensa.ista 
Fra11cisco Venâncio Filho. 

Sala das Sessões, 13 de agôstv de 
194.6. - Pra.de Kelly. 

REQUERIMENTO 

R>equere:mos se insira na ata dos 
nossos trabalhos um voto de profun
do pesar pelo faleciment.o do Profes
sor F. Venã.r.cic .Filho, eaucador, cuja 
'>ida exemplar consti~ uma lição 
para quantos se dedicam ao ensino no 
Brasil. 

Não tinha valdades nem ambições 
pe.ssoais. Viveu sempre preocupa.do 
com os seus semelhantes e com o fu
turo d& delliocracia brasileira. O Ins
tltut.o Brasileiro de Educação Ciência 

< •) Ná<> fol revisto pelo orador. 
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e Cultura perde nêle ·.ima das suas 
figuras mais expressivas. 

Rio de Janeiro, 13 de agõsto de 
1946. - Daniel de Carvalho. - Eu
clides Figueiredo. - Alde Sampaio. -
Joiío úrsulo. 

REQUERIMENTO 

Requeremos que se lance na ata 
dos nossos trabalhos um voto de sen
tido pesar pelo falecimento do pro
fessor Francisco Venâncio Filho um 
dos mais conetantes e dev-0t1dos' ser
vidores da causa educacional do Bra
sil. 

Sala das Sessões, em 13 de agósto 
de 1946. - José Augusto. - Hermes 
Lima. 

O SR. PRESIDENTE - Os Se
nhores, que aprovam os requerimen
tos, queiram levantar-se. (Pàusa.) 

Estão aprovados. 
Há também sõbre a mesa o seguin

te requerimento: 
REQUERIMEINTO 

Requeiro que se consigne em ata 
um voto de pesar pelo falecimento 
na cidade de Goiás, do Dr. José Car~ 
valho do:; Santos Azevedo, magistrado 
e ex-secretário geral do Estado de 
Goiás. 

Sala das Sessões, 13 de agôsto de 
1946. - Domingos Velasco. 

O SR. PRESIDENTE - Os Senho
res, que aprovam, queiram levantar
se. (Pausa). 

Está aprovado. 
E;xiste ainda outro requerimento, 

assinado pelo Sr. Benício Fontenele e 
outros: 

REQUERIMENTOS 

Havendo transcorrido no dia 11 do 
corrente. o 119.0 ano da criação dos 
cursos Jurídico no Brasit (11-S-1827), 
requeremos que fique consignado em 
ata, esta data tão expressiva para o 
nosso povo, e que ao mesmo tempo, 
seja comuP.icada esta decisão ao Cen
tro 11 de Agôsto, em São Pau!o e às 
Associações Estudantis de Perriambu
co, como homenagem à gloriosa mo
cidade brasileira. 

Sala das Sessões, 13 de agôsto de 
1946. - Benicio Fontenelle. - Melo 
Braga. - Barreto Pinto. 

o SR. PRI::SIDENTE - o~ Se
nhores, que o aprovam, queiram le
vantar-se. <Pausa). 

Está aprovado. 

, ...... 
Há sôbre a mesa mais êste · reque

rimento: 
REQUERIMENTO 

Requeremos que a Ata dos Traba
lhos da Assembléia Nacional Consti
tuinte seja lançado um voto ele pro
fundo pesar, peb falecimento do Se
nhor Monsenhor Argemiro Pautgi, 
ornamento do cléro brasileiro, cujas 
virtudes eram florão do clero para
ense, ao qual serviu com alta digni
dade e preciosa dedicação. 

Sala das Sessões, 13 de agôsto de 
1946. - Magalhães Barata. - João 
Botelho. - Lameira Bittencourt. -
Nelson Parijós. - Roclul Ribas. -
Duarte de Oliveira. - Alvaro Adolfo. 

O SR. PRESIDENTE - Os Se
nhores, que o aprovam, queiram le
vantar-se. (Pausa.) 

Está aprovado. 
Finalmente, submeterei à considera

ção da Ass~mbléia o requerimento se
guinte: 

REQUERIMENTO 

Requeiro conste da ata dos nossos 
trabalhos, um 'Voto de pesar, pelo fa
lecimento, ontem ocorrido, do ilustre 
escritor inglês H. G. Wells, rema• 
nescente e ensaísta dos mais impor
tantes do nosso tempo. 

Sala das Sessões, 14 de agõsto de 
1946. - Jorge Amado. 

O SR. PRESIDENTE - Os Se
nhores, que o apro·1am, queiram le
vantar-se. (Pausa.) 

Está aprovado. 
O SR. TOLEDO PIZA - Sr. Pre

side1ite, peço a palavra, pelá ordem. 
O SR. PRESIDE...~E - Tem & 

palavra o nobre Representante. 
O SR. TOLEDO '.Fi"ZA - (Pela' 

ordem) Pedi a palavra, Sr. Presi
dente para dar conhecimento à As
sembléia, de um telegrama que 
acabo de receber do presidente da. 
Sociedade Rural Brasileira, de São 
Paulo, a propósito do discurso que 
pronunciei há dias, justificando uma. 
indkM;ão referente ao destino do pa
trimônio do Departamento Nacional 
do Café, ora em liquidação. 

o telegrama diz o seguinte: 
"Acusando o seu tel~ma. d-e 

nove do cor.rente, esta Sociedade 
agra<lece cordialmente a sua 
atuação na defesa do patrimônio 
do D. N. C. pertencente à la
voura e.' espera suas providências 



- 103 

no sentido de ser o '.2.}manescente 
daquele patrimônio destinado à 
fundação, . do tão prometedor 
Banco Rural, ouvindo-se a êsse 
respeito as entidades representa
tivas da classe. Atenciosas sau
dações. - (a) Fernand-0 Gomes, 
Presidente em exercício da So
ciedade Rural Brasileira". 

Devo acrescentar, Sr. Presidente, 
à leitura do telegrama, que a Socie
dade Rural Brasileira é a maior e 
a mais viva expressão do pensa
mento das classes agrícolas do Es
tado que tE.nho a honra de re'\)re
sentar nesta Casa. E, como se ve
ri!ka dos têrmos de sua comunica
ção, os cafeicultores de São Paulo, 
como de todo o Brasil, reivindicam 
nO' exercício de um direito incontes
tável, que o patrimônio da autarquia 
que êles criru-am e sustep.taram com 
não pequenos sacrifícios, seja desLi
nado a um estabeledmento de cre
dito que venha amparar uma riqueza 
nacional quase periclitante, como 
aliás já foi resolvido pelo último 
convênio dos Estados cafeeiros. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Pre
sidente. (Muito bem; muito bem.) 

O SR. HUGO CARJNEIRO - Se
nhor Presidente, peço a palavra pela 
ordem. 

O SR. PRESllDENTE - Tem J. 
pala\'ra o nobre Repreáentante. 

O SR. HUGO CARNEIRO (•) Pe
la ordem) - Sr. Presidente, pedi a 
palavra para dar conhecimento à Ca$a 
de telegrama que me foi dirigido pelo 
eminente professor Vítor do Amaral, 
Reitor da Universidade do Paraná, e 
pelo advogado Adolfo de Oliveira 
Fr&nco, do íoro de Curitiba. 

Ao debater nesta Casa o magno 
assunto dos Territórios, tenho procu
rado situar-me no terreno doutriná
rio, salvo vez por outra, quando, no 
calor dos debates, tenho sido forçado 
a discutir, ohjetivamente, a conveni
ência da extinção ou conservacão 
dêste ou daquele território. 

Não quero tomar atitude de c;iráter 
pessoal; nada me anima a dizer con
tra o Estado do Paraná, que tem em 
mim, pelo seu progresso, pela cultura 
de seus filhos, um admirador sin
cero. Nada me leva a· opor às aspi
rações ou reivindicações dos filhos da
quele glorioso Estado, na tese que 
aqui venho debatendo com seus Uus
tr.::s Representantes. 

( •) Não foi revisto pelo orador. 

Colocando-me, assim, no terreno im
pessoal, passo a dar conhecimento à 
Casa do teor elo importante doeumen
to que me foi dirigido: 

"0 Comité pró-Extinção Terri
tório do Iguat,:ú transmitiu ao 
Deputado Hugo Carneiro o seguin
te telegrama : 

"Exmo. sr. Deputado Hugo 
Carneiro. Palácio Tiradentes, Rio 
- Comité pró t:ixtinção Territó
rio Iguaçú vem acompanhando 
atitude opositora vossência à res
tituição ao Paraná da porção mais 
bela e rica sua base ffsica, desa
nexada para formação mesmo 
Terrritório. 

Comité permite-se pedir venia. 
vossência para ponderar antes de 
tudo que afan com que paranaen
ses, progênitos antigos curitiba
nos ajudaram dilatar fronteiras 
Brasil austral, no ciclo herói.:o 
nossa expansão imperial e conti
nental, não significa simples ma
nifestação do espírito regional; 
mas exprime convicção arraigada 
de que o Paraná !oi iníqua e incon
fessavelmente mutilado, sofrendo 
verdadeira lesão enormissima. 

Tem-se tentado justificar essa 
mutilação alegando-se necessidade 
preenchimento espaços vastos, sa
nificação zonas insalubres e impe
rativos segurança nacional. Duas 
primeiras alegações improcedem 
evidentemente, porque vaslos espa
ciais, desmedidas áreas despovoa
das e zonas que requerem sanea
mento es~enuem-se maior parte 
superfície do pais e, em regra, co
m~çam onde terminam aglomera
ções urbanas. 

Com atl:aência política dem0grá
fica cumpre salientar persistentes 
esfôrc:os e constante preocupação 
govêrnos paranaensei:. sentido pro
mover crescimento população Es
tado e, sobretudo, povoamento sua 
interlandla. Atente-se nestes da
dos: população . paranaense. que, 
em 1853, era apenas de 62 mil ha
bitantes, hoje ascente a cerca de 
um mi111ã.o e quinhentos mil. 

Aumentou, portanto, mais de 24 
vezes em menos de uma centuria, 
o que coloca Paraná vanguarda. 
Estados mais teem profredido em 
dimensão populacional. 

Com proposito incrementar po
voamento terras demoram zonas 
mais longínquas, no oéste e noro-
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éste, Estado auxiliou material
mente Companhia Ferroviária São 
Paulo-Paraná na construção linha 
férrea liga Ourinhos-Apucarana, 
com desenvolvimento 270 quilôme
tros, ensejando surgimento cidades 
Camba:rá, Cornélia Procópio,Lon
drina, Apucarana e outras, notá
veis seu florescimento, e numero
sas poviações plena prosperidade. 
quando essa Companhia, em 1942 
pleiteava autorização legal pro
longar seus trilhos até barranca. 
rio Paraná, govêrno União com
peliu-a a vender-lhe mesma fer
rovia. Essa aquisição onerosa e 
desnecessária obstou prossegui
mento linha, trancou marcha para 

o oeste e. causou ao Es~ado, que 
era proprietário eventual dessa 
estrada de ferro virtude cláusula 
reyersão sem onus, um prejuízo 
atualmente calculàdo em duzen
tos milhões de cruzeiros. 

Ainda com propósito povoar 
oéste Estado, govêrno paranaen
se ·iniciou, em 1928, construção 
Estrada Ferro Guarapu:i.va, ru
mo Foz Iguaçú, e em 1935 
transferiu-a gratuitamente e sem 
ônus ao govên10 federal com 
condiçãc ativar seu prossegui
mento, o que não tem sido cum
prido, pois trabalhos estão sen
do executados com lentidão e in
terrupções desesperantes, por fal
ta de recursos. Entretanto go
vêmo república cria Território 
Igua.çú oom custoso aparato ad
ministrativo que requer dotações 
vultosas sua manutenção. 

Alegação segurança n::i.<:ional 
também insubsistente, e dP.pois 
do que já foi dite sôbre assun
to nessa Assembléia pelos repre
sentantes Paraná e alhures, nin
guém poderá sinceramente rear
ticular tal alegação. 

A a.dmlrá.vel obra paranatmses 
vêm realizando na ordem eco
nômica e no campo cultural põe 
de mani'festo seu patriotismo, seu 
elance ascencional e idealismo 
construtivo, merecedores simpatia 
e incentivo nosssos compatriotas. 
Sua capacidade realizadora, ven
cendo sertão, transformou, em 
pcucos lustros, noroeste Esta.do 
an prodigiosa zona agrfcola, onde 
vicejam. extensos cafesais e algo
doais, e imensa searas que hoje 
estão suprindo carência alimentar 
gopula.ção paulistas e do Distrito 
Pederal. 

Os- paranaenses que já realiza
ram com inexedivel ê.xito essa 
magnifica obra de colonização, ci
vilização e organização agrária.. 
são, sem dúvida, pela experiência, 
conhecimento peculiaridades eco
lógicas, enobrecedor anelo de bem 
servir o seu Estado e - porque 
não dizê-lo sem rebuços? - pelo' 
apêgo ao terrão natal, sentimento 
que se alarga e sublima 110 amor 
da Pátria, os mais interessados e 
capacitado::: para execução de igual 
cometimento. na apulenta gleba de 
que foram injustificadamente des
pojados: Pru-a tanta "bastará que 
no-la restituam e que__govêrno fe
deral determine-se colaborar com
nosco, aplicando dotações que se
riam destinadas manutenção bu
rocracia Território Iguaçú, em be
neficio prolongadamente ferrovia 
São Paulo-Paraná e construção. 
Estrada Ferro Guarapuava. 

Vossência compreenderá sentid(} 
protestos e apelos ditados nossa. 
máxima aspiração de edificar 
grandeza Paraná integro para en
grandecimento Brasil, se conhecer 
melhor nossos sentimentos, idea
lismo criador, pecultaridades e ca
capidade realizadora. E porque 
compreender é simpatizar, tenho 
honra e satisfação convidar v~· 
sência para uma visita ao Paraná. 

Atenciosas saudações - Vitor 
do Amaral, Présidente Comité. -
Ad<>l/o de Oliveira Franco, Secre
tário." 

A êste telegrama, Sr. Pres1dente, dei. 
a seguinte respost!\, que desejo conste 
dos "A.nais" : 

"Prt'fes:::;or vitor do Anl!'ral -
Dr. Adolfo de ollveira Franco 
Reitor lJniversidade do Paraná e 
Presidente Secretário. Comité Pró 
Extinção ':t'erritório Iguaçu. 

Tenho honra acusar e responder 
telegrama vv. Ex .. s. 7 corrente 
ontem recebido contendo respei
táveis razões pro-extinção Terri
tório Iguaçu pt Corno represen
tante Território Acre seio Con
gresso Nacional entendi meu dever 
defender seus dem'il.is irmãos que 
ali não têm representantes pt Esta. 
a tese pela qual obscuramente 
venho-me batendo na Const~~uin
te pt Situei -me até hoje no ter
reno puramente doutrinário sal
vo uma outra vez calor debates 
nos tem levado discutir momen
toso assunto pelos seus aspectoa 
objetivos pt. Quanto maiS_pene
tro no estudo do assunto em tela 
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mais me convenço da -imperlosa 
necessidade de uma outra reuivi
são territorial nosso imenso pais 
possíbilitandu-lhe progresso mais 
rápido que a sua gigantesca super
ficie com a atual antiquaclissima 
divisão territorial vem entravan
do pt. A meu ver, os constituintes 
de 1946 nunca se defenderão Llo 
grave êrro que os grandes estadis
tas do passado já nos apontavam 
nas palavras oraculares do Vis
conde de Uruguai e do gró.11de 
Marquês do Paraná pt. Como 
aqueles grandes brasileiros vejo 
a.cima de tudo os interêsses da 
Pátria pouco se me importando 
saber como paraense que sou se 
m.eu querido Estado viu parte do 
seu território desmembrado para 
!armar o Território do Amapá pt 
O que nus comove e alegra é re
gistrar o admirável surto de pro
gresso que experimenta hoje o 
.Amapá sob o novo regime admi
nistrativo marchando rápido para 
formar amanhã ml:l.is um Estado 
da Fed'!ração Bra;;ileira pt Assim 
também penso acontecerá com 
Iguaç..i pt Todavia para demom:
trar o aprêço em que vou tomar 
a mensagem que VV. Ex"s. aca
bam de me dirigir vou lê-la na 
primeira oportunidade da tribuna 
da. Constituinte pt Se os meus de
veres pa.rlamentnres me permitis
sem ausentar-me neste momento 
em que o projeto da futura Cons
tituição entra na sua fase mais 
intenS!I. teria gran:ie satinfaçãn 
em atender ao honroso convite dt: 
VV. Ex"'s. para visitar o grande 
e próspero Estado do Paraná cujo 
progresso e c•1jos filhos consti
tuem, justo orgulho da nacionali
dade pt Agradecendo a alta dis
tinção do nobre geFto de VV. Ex"s. 
peço aceitarem os protestos de mi
nha maior admiração e aprêço . 

- Hugo Carneiro." 

Era o que tinha a dizer. (Muito 
bem; mt:ito bem.) 

O SR. Luts CLAUDIO - Sr. 
Presidente, peço a palavra, para 
apresentar um requerimento. 

O SR. PRF.SIDENTE - Tem a 
pii,lavra o nobre Representante. 

O SR. LU:tS CLAUDIO (Pela or
dem) - Sr. Presidente, ainda sob 
a ressonância das justas homenagens 
aqui prestl',das ao ~neral Eisenho
wer, pedi a palavra para remeter à 
V. Ex.ª um requerimento no sentido 
da. transcrição nos AMts desta As-

sembléia de um artigo, publicado no 
jornal A Gazeta, que se edita em Vi
tória, de solidariedade com esta ca
sa nas re'ferirj:as homenagens. Tra
ta-se de ertitorial que traduz o pen
samento do povo do Estado do Espi
r!to Santo, que aqui tenho a honra. 
de repre::;entar. (Muito bem.) 

O orQ.dor enviou à Mesa o se
guinte 

REQtTERJMENT::l 

Havendo o jornalista Rozendo S. 
Sousa Filho publicado em seu jornal 
"A Gazeta", que se edita em Vitória., 
um artigo de solidariedade à Assem
bléia Constituinte na homenage,m 
prestada ao General Eisenhower, 1 o 
qual traduz o pensamento do µovo do 
Espúito Santo, venho requerer à V. 
Ex.ª se digne mandar inserir nos 
Anais desta Casa o aludido artigo. 

Sala das Sessões, 14 de agõsto de 
1946. - Luís Cláuàio - Ao Sr. 1. 0 

Se<:retário. 
O SR. PRESIDENTE - Há sõbre 

à Mesa requerimento de inserção, na 
ata dos no5sos trabalhos, de um voto 
de pesar pelo falecimento do Sr. 
Cel. Pachec<> Per.eira, nos seguintes 
têrmo.s: 

REQUERIMENTO 

Requeiro seja consignado em ata. 
um voto de pesar pelo falecimento 
do Coronel Tecdoro Pa<:heco Ferrei
ra. 

Ric, 14 de agôsto de 1946. - AJ01t
so de Carvalho. 

O SR. PRESIDENTE -- Os Senho~ 
res que o aprovam, queiram 1levan
tar-se. (Pausa:) 

Está a provado. 
O SR. ROMAO .TúNIOR Sr. 

Presidente, peço a palavra, pela or
dem. 

O SR. PRESIDENTE - Tem a 
palavrt!, o nobre Representante. 

O SR. ROMAO JUNIOR (Pela. 
ordem) - Sr. Presidente, Petrópo
lis vive horas de inqui"ôtaç.ão; o povo, 
alarmado com o custo da vida e, 
particularmente, com a falta de gê
neros, no comércio local que é per
manente, traz a cidade em constante 
sobressalto, não nos surpreendendo 
que ali se reproduzam as cenas desen-
1·0Iadas em Sã!>- Paulo. 

Os Jornais locais especialmente a 
Tribuna -de. Petrópolis, tratam de as
sunto, salientando a crlminoslll indi-
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ferença do Prefeito, ante a ganância 
do_ exploradores, que prosperam à 
custa da penúria do P!'VO. 

Não quero deter-me no exame dos 
preços dos gêneros de primeira neces
sidade, não só pelo pouco tempo de 
que disponho, como porque prefiro 
ressaltar os males que desabaram sõ
bre o meu Município, em matéria de 
fornecimento de leite, males que têm 
suas origens na absurda interferên
cia das autoridades centrais em pro
blemas evidentemente municipais, afe
tos ao conhecimento de causa, à expe
riência e ao espirita regionalista das 
autoridades locais. 

O Sr. Ataliba Nogueira - Felicito 
V. Ex.. por essa observação. Não 
fôsse a interferência indébita do Go
vêmo central, teriama>! soluções mais 
fáceis, porque os assuntos locais são 
resolvidos pelas autoridades munici
pais. 

O SR. ROMAO JUNIOR - Per
feitamente. 

Quando afirmo que ai se evidenciou 
perniciosa e indébita a intromissão de 
poderes extranhos em assunto de emi
nente relevância, quero, de modo par
ticular, frisar, acentuar, sublinhar o 
aspecto da questão desenrolada em Pe
trópolis, de maneira ilustrativa e ti
pica. 

Petrópolis sempre foi a terra do 
bom leite, que a população urbana 
recebia cada manhã, gordo E: sadio, das 
granjas dos seus arredores e dos pe
quenos estábulos dos seus quarteirões. 

O Sr. Campos Vergal - Taubaté 
e São Berna.do, no F.stado de São 
Paulo, tiveram horas bem meis ams.r
gas, porque houve invasão, saque e 
empastelamento de aémazens e de 
mercados. Essa é a forma de que o 
povo está lançando mão para protes
tar contra a existência do "mercado 
negro." 

O Sr. Ataliba Nogueira ·- Todavia, 
saque só houve na cidade de Taubaté, 
em duas casas. 

O SR. ROMAO JUNIOR - Um 
belo dia - ou, digamos, com mais 
precisão, num dia horrivel - enten
deram as autoridades estaduais de 
patrocinar, incentivar, forçar, impor 
certa cooperativa que se organizou em 
julho de 1942. Posteriormente, pelo 
Decreto n.0 1.620, de maio de 1943, 
o Sr. Interventor criou o Entreposto 
do Leite e entregou sua exploração, 
com exclusividade, à. tal cooperativa 
qt perseguiu os produtores locais e 
acabou com os pequenos está.bulos, 

passando Petrópolis a abastecer-se 
compulsbriamente do entreposto e a 
sutmutrir suas crianças, seus velhos 
e seus doentes com um leite caro, 
aguado, mal cheiroso e contaminado. 
Desde então, nunca mais tivemos 
.>ossêgo, não só quanto à qualidade, 
como no que se refere à quantidade 
e custo. 

A questão é velha. Já em 10 de 
Dezembro rie 45 o Prefeito Flávio Cas
trioto, no pouco tempo em que exer
ceu o govêrno municipal, procurando 
solucionar os problemas mais pre
mentes, baseado em laudo do técnico 
do Pôsto de Saúde, encaminhou à 
Interventorla o pedido de rescisão 
que passo a ler, fazendo antes, fir
mado no que dispõe o art. 6.0 do De
creto 1. 620. , o govêmo pcderá criar 
novos Entrepostos ou extinguir aqu&
les que se tomarem insuficientes ao 
objetivo social e econômico colimad<> 
carn a sua criação". 

Lanço meu apêlo ao Interventor 
Lúcio Meira, que é petropolltano, para 
que S. Ex.ª cumpra a lei, extingUindo 
o Entreposto do Lei, cuja manuten
ção importa em flagrante violação da 
própria lei que o criou. 

O memorial o que aludi é o se
guint~; 

"Em 10 de dezembro de 1945. 
Senhor Interventor Federal. Ve
nho encaminhar a V. Ex." o 
requerimento que me foi dirigido 
pelas Cooperativas Agro-Pecuá
r1as de Fagundes e São JOllé do 
Rio Preto, neste Município. que 
se propõem fornecer o leite ne
cessário ao consumo d&. popuhção 
de Petropólls, por prêço inferior 
ao atual. 

2 - Tratando-se de assunto de 
interesse vital para o Munlcipio 
e inexplicavelmente subordinaão 
ás determine.ções do F.sw.do, não 
posso furtar,-me ao dever de apre
sentar a V. Ex.ª as seguintes pon
deraçõe.s : 

3 - Por contrato firmado com 
o Estado do Rio de Janeiro, a 
Coopere.tiva Agro-Pecuária de 

Petropólis tem a exclusividade da 
distribuição do leite nesta cidade, 
mediante a obrigação de fisca
lizar e beneficiar todo o produto 
vendido. 

4 - Por este serviço a Conces
sionária cobra uma taxa de /Cr$ 
0,40 por litro, inclusive o trans
portt.:. 

5 - Este transporte, que onera. 
o leite e mcêrca de Cr$ 0,50, 
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entrPtanto, é inadequado e moro
so, visto como a Conces.sionária 
não dispõe de transporte próprio 
estando sujeita ás anormalidades. 
do t.l"áfcgo ferroviário, o que 
obriga os fornecedores de São 
José do Rio Preto, Bemposta e 
Fagundes a enviarem o leite, já 
vasteurizado ou reneficiado num 
total de 5.570 litros, dos 6.267 
litros, consumo total da popula
çeo. 

6 - Em tais c0ndições, o be
neficiamento do leite, razão de 
ser da existência e criação do 
Entreposto, só é feito em 517 li
tros de leite crú que recebe da 
Fazenda Santo Antônio e Tra
jano, embora onere o leite já be
neficiado em Cr$ 0,40 por litro 

7 - Resta apurar se a existên
cia do Entreposto, embora desne
cessária quanto ao beneficiamen
to, eis que o leite já vem pasteu
rizado, seja tndispe:asável quanto 
á fiscalização pensável quanto a. 
fiscalização das condições higie
nica.s do produto. 

8 - O parecer anexo do Centro 
de Saúde, resultado das coQs
cienciosas pesquisas do Dr. Os
valdo Costa e de seu incansável 
colaborador Dr. Germano Bretz, 
afirma que o Entreposto não se 
utiliza dos fêchos invioláveis exi
gidos por lei, e as amostras o~e
recldas para o exame bacteno
logico demonstram uma percen
tagem assustadora de germens 
coill'lrmes. 

9 - Não fôsse o hábito pro
fundamente arraigado que tem 
o povo de ferver o leite, e in
fecções de caráter e extensão 
imprevisíveis e.e teriam produ
zido. 

10 - Do exposto concluo-se 
que o Entreposto, nas condições 
atuais, nã.o corresponde nem pre
enche a sua alta finalidade. 

11 - Ao criar o Entreposto de 
Leite de Petropólis, o Estado teve 
como objetivo assegurar a qua
lidade e as condições de higiene 
do leilte oferecido a população, 
bem com a estabilização do seu 
prêço. 

12 - A atual crise drl leite, 
criada pelos fornecedores do in
terior, que exigem um aumento 
de Cr$ 0,30 em litro, velo acen
tuar a absoluta 1nca.pacidade de
.slnteresse da at11al Concession
né.ria em servir o público. 

13 -· Ante a ameaça da falta 
de. produto, a Concessionária li
mitou-se a pedir providências ao 
Govêrno, sem entretanto, aban
donar, mesmo nesta emergência, 
a sua idéia de lucro. E, não fôsse 
esta Prefeitura ter se incubido, 
como ainda faz, do transporte do 
leite, em caminhões de sua frot.n, 
já bastante desfalcada, a popula
ção teria sido privada deste pre
cioso alimento. 

14 - Em tais condições, e a fim 
de evitar ums. medida apressada e 
atender, ao mesmo tempo, às ne
cessidades do momento, peço venia 
para sugerir a V. Ex.ª, enquanto 
se estuda a revisão ou mesmo a 
rescisão do contrato existente com 
o Entreposto, que o Estado per
mita, a título preçário, a entrada 
livre do leite já pasteuriza'1o, me
aiante fiscaliZa.ção direta do Cen- . 
tro de Saúde que está. aparelhada 
para êsse fim, ficando o tabela
mento do preço a cargo desta Pre
feitura. 

15 - Caso V. Ex.ª haja por bem 
não considerar aconselhável a su
gestão eiue ofereço, peço permis
são para inslstlr numa solução 
qualque::- que viesse lil>erar os ca
minhões desta Prefeitura atual
mente entregues ao labor diário de 
transportar o leite desde o mun!
cipio de Sa.pucaia até esta cidade, 

· com evidente prejuízo para a mar
cha dos serviços de conservação da 
cidade, que ainda se ressente das 
trágicas conseqüência aas últimas 
inundações . 

Pe<iinda a V. Ex.ª uma breve 
solução para êste problema do 
Município, pr.avaJ~o-me d1J ense
jo para apresentar-lhe os IJJ.eus 
prote11tos de elevado aprêço e dis
tinta consideração. Flávio 
Castrioto de Figueiredo e Mello, 
Prefeito". 

A questão, como declarei, é velha, 
agrava.da, ar,ora, com o aumen+,o que 
está provocando a revolta no esplrito 
público, ouvindo-se, a cada passo, as 
ma.is ásperas invectivas ao govê.mo, 
que .concedeu o desumano aumento. e 
aos pecuaristas que conseguiram indu
zir o Poder público a esssa desconcer
tante concesssão. 

Esta é a grande causa da maior ir
ritação do povo de Petrópolis, e bem 
pode ser o inicio de aoontecimentos 
im.previsivelS, pois o govêm-0 !lumlnen
s~, longe de r.proveitar a oportunidade, 
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nesta hora critica, e de atender aos 
reclamos da opinião pública, extin
guindo o entreposto, encampou-o, isto 
é, chãmou a si a resporu;abllidade de 
mantê-lo. E nós temos uma longa 
prática do que significa a intervenção 
oficial nêsses assuntos de interêsse 
coletivo ou de econonúa popular. 

O Entreposto do Leite, em Petrópolis, 
passou das mãos da Cooperativa para 
as elo Govêrno estadual, que continua 
a. fornecer à i;opulação daquela cida
de o mesmo leite aguado, ao preço do 
càmbio negro. <Muito bem.) 

O SR. PRESIDENTE - Srs. Re
presentantes, ·a Assembléla Constituin
te recebe a visita de ilustre parlamen
tar francêsa, Exina. Sra. Deputada 
Marie Claude Valllant de Conturier, 
que nr!: vem trazer as homenagens do 
seu ap:rêço. 

Para saudá-la, dou a palavra ao Sr. 
Deputado Dioclécio Duarte. 

. O SR. DIOCU:CIO DUARTE -
Sr. Presidente 1 Atendo, oom imenso 
prazer, à determinação de V. Ex.• 
:pa.ra saudaJr a uma legitima repre
sentanite da cultura, do es.pirito com-

. baitivo e, princLpa.lmente, d·a glóri.a. 
da. França Lnvencfvel. 

Falo, Sra. Deputa.da Ma.rie Claude 
Va!lia.nt CoUJturie.r. i1nterpretamdo o 
sentimento a.fetivo e as idéias demo
crá.ticas da Assem.bléLa C<mstiotu:inte 
de minha Pátria, numa hora em que 
e.rquitet!l.moo a nova. estrutura poli
tioa do Brasil, r«orda.ndo os ensl
lll-amantos que recebemoo ai,,nwés dos 
;pensadores, dos filósofos e dos a.rtis
tas da grande Nação, que é a. flor 
mais enoa.nta.dora. da latlnidacre. 

Nação alguma contribuiu í.alnto 
para. a formação da menta.l!da.<i.e de to
dos os povos, nenhuma soube tão 
prcxf.undamente se impor a.o respeito 
e à estima do uni'Veroo do que 9, 
Fr81IlÇS.. em cujo seio cresceu e 1ru
tl!icou a árvore da liberdade. 

Nós, Sra.. Deputada Maxle Cl&udt; 
Ve.Uls.nte Couturier, não de...coejamos 
~enas a Constituição dos &tadoo 
Unidos da América, que o gênio po
litico de Simon Bolr.a.r idealizou; 
nem queremos somente oo Estiados 
Unidos da Europa, que Cate.deu e 
Vitor Hugo sonharam, discipulns da 
Liga d·a Liberda.de Humana, funda.da 
em Genebra por Giuseppe Ga.rib6.l
d1, companheiro de Manzini e Oavour, 
na luta. pela un!!icaçã.o das provin
c.1'86 ita.lia.nas. Queremos muito ma.is: 
a "federação doo povoo livre.e; do 
mundo", na COIIlpreensão ex a.ta de 

que o interêsse defendido de oa.da um 
determmará a felic1daicl:e coletlv&.. 

Tuou~este.s para o Brasil e para 
a Amérioo aquela lembrança que e.in
da vive no noo.so coração, e que lllOS 
iveio com Henriette Celarié, na.s "Pa.
ges ele gloires au Ma.roe" e sent.dmos 
"Sur les ba.ru:s de Flandres", nas d-es
crições emocionantes de Paul Cha.ck. 

Sois daquelas heroinas que famia.
ira.m o exército anôn1mo da res1stên
cia francesa, a r~eito cLa.s qua.1s, 
Er1nesto Rena.n poderia, nova.mente, 
e.se.rever, comparando-a.s 8'05 a.ntlgos 
cantos de Irlanda, que sôment.e mor
riam, quando desejavam morl'er, e sõ
mente se abatiam na hora em que 
i!"esolviam a.bater-se, inspiradas na. 

lfilosofLa de Marco Aurélio, não per
mitindo debilitasse a fé na. alma. dos 
que reroL'V'era.m lwta.r pela llbe.rda.de, 
ir:epetlndo o milagre de Joama d'Are. 

"M.a.quLs" surg:ldoo, imprevista.tnen
te, de todo.s os reca.ntos da t.el'lra. 
ocupaida. Pescadores da Brate.nha. 
ou habitantes das margens ao Sena. 
&tuda.nites ad~leseentea ou W1"tfstas 
1Tomànticos do Quart.ier La.tin. Boê
mios, operários e camponeses, vllldos 
d08 Ptrinêus ou da NormAndls., "g.ra,
ivoches" ou austeros oomexclmtes, 
mulheres e crianças, tod-OS sentiam 
dentro de si o ooração da. Fran.oa.. 
que não deveria pa.ra.:r. 

:s:sse exército da. resistência fre.n
cesa die que !ootes uma. sen.tm.el:a 
avança.da., cLe!xa.n.do o tniibalho pacl
lfico, bata.lha.va. pa.ra. que o mtmdD 
Qf astasse o espectro da guerra., res
taibeleçend'O o espirito de f.m.ternide.de 
entre os povOLS, 1nicla.udo uma. outm 
éra. de confiança. e esfôrç0 con.stmt.1-

"'º· A guerra. da Criméia, no século XIX, 
da. Itália., de Holstein, custaram .... 
48. 830. 000. 000 de francos e a guelJiL 
da França a.tingiu lj, ló.000.000 
de francos. Se não t1veS6eDl existido 
a guerra. de Napoleão I e Na;po:Leão 
m. observam os econorrustas, a. Eu
il'opa contaria. m'.l.ls 45.000.000 de ba.
blta.ntes que poderiam produzir ..... 
13. 500. 000. 000 de fra.ncos por a.no. 
sendo, portanto, a supressão das guer
il'S.S. aléni de uma. questão m1ma.nt
tá.ria., uma questão interns.ciona.1 e 
coon0m1ca.. 

Em 1703, oo Ca.st.:lhanoo quiseram 
tomar Toledo, antiga ca.pital dos V1-
s1godos, e como Afonso n, não pu
desse vencer as fortificações, dlll'SDte 
muitos meses, arruinou as searas, ma.
oi.ou os rebanhos, derrubou QCI monu
mentos de a.rt.e, de forma tão profun-
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d!am.ente ~lvagem que, apesar de seis 
.séculos, os campo.s de Ex.tremadw-a 
a.ilnda não coru;cgu1ram, até hoje, se 
reoônstJ.tuLr. 

As gl.idl'laS só trazem mi.sérias, tan
to !Para os que vencem -::om-0 os ven
cidos, desequilibrando por largo tem
po as condições e<:onôm1oas dos po
·•ms. Esclarecem as estatf.s.tica..-c; que 
de 1700 a 1815, à·esde a guerra rlo.s 
30 anos, a Inglaterra de.sipende.u 1'75 
~hõ~ ~e f1·ancos, para deswuLr os 
S>e'US IIffia<JIS. 

A vossa coragem, Senhora Marie 
CJ.a.Ude V,aillant Colllturier. não re
f.Jete a paixão pelo sangue. Sois an
tes wna eva.ngellzadota da µaz, de 
um ideal humano, que mal comrpre
endido pela exaltação na.clonia.lista 
fêz tombar a figura Lnesquecível de 
Jaurés, quando o gr2111de apóstolo 
aconselhou o sentimento d~ !ra.ter
ndda.de entre os homens. 

Sem o imaglna.rde:s, pertenceis 
àquela raça de lutadores em cujia. 
vanguarda se encontra a admiTável 
P.etronUa, diretora. da Abadia de 
Fonitevral.lt conduzindo ao Concílio 
de Poitiers o poderoso Aroebispo 
d'Argers. 

Os teN"ive1s obstá.cUlos não esmo
receram o vosso ca.ráiter nem dimi
nufram a. vossa extraordi:né.rie. cwps.
cidade ~ organ~ão que, muit.oe sé
culos antes, se evidencia.ra na inteli
gência de Ma.ria da Bretanha.. 

No vosr>0 corpo, os estigmj}J; dei.xa
tj()6 pelos tinnos que come,,ndavam 
as tropas dos ca.mrpos d~ eon.ce-n.tr-a
çio de Ravensburgo, serã.o para o 
povo francês um simbolo de !ntrc
pkl.ez, de coragem, de paitr!ot!sm.o e 
de fé. . 

Nenhuma visita s-c:rt.a, conseqüente
mente, · mais simpáitica àquêles que 
:na.scera.m na terra Uvre e ampla da 
Amérioa, cujo sol Uwn1na. tõdias as 
olassP..s. sem restri~ões. pois a nossa. 
tradição é de tgua!<f,ade, de Uberda.de 
e de !ra.temida.de, dv que a vossa., 
pois representa.IS mwto bem a cultu~a 
e o sentimento da mulher f.raince.sa. 

Recebei, )>Ol"tllnto, nas minhas pa
laivrM Senhora Marie Claude Va.illant 
Cout.uÍ-r!er, as sítudações fraternas que 
os Ccmstituinites brasUeiros, anteven
do surgir o novo sol para ~luminar a 
consciêncJ.a. livre do Br>asil, vos diri
~. certos d·e que a felicidade so
mente pode ewtir, respirando-se, no 
mundo um.a atmoofel"a de liberdade 
e de confiança reciproca que é o ideal 
·supremo da Demc-cr-a.cia.. <Multo bem. 

Muito bem. Palmas. O .-Orador é 
muito cumprimentado. l 

o SR. PIRESI.DENTE - 'l'em a 
palavra o Sr. Soo.res Filho. 

O SR. SOARES FILHO - Senhor 
Presidente, nobre Reipresentante d:i 
Nação francesa, Srs. Representantes. 

Esta Assembléia é honrada,. neste 
momento. com a presença de Utru>. 
autêntica representa:i.te da alma he
róica e imortal da França, a senhora 
Marie Claude Va11lant Couturier que 
tem assento no Parlamento daquele 
pais, como Deputa.da eleita por um 
dos Dist.r! tos do Sena. 

Contraditória é a posição do orador, 
nas circunstâncias em que me encon
tro. Vislumbro no domínio da cultura, 
um horizonte imenso que a inteli
gência. poderia devassar, examinando 
a imluência que a França, desde os 
dias aurorais da nacionalidade exer
ceu sôbrc a mentalidade brasileira. 
Mas a palavra com êsse objetivo devia 
florir, honral'llclo esta tnouna, nos lá
bios de alguns dos muitos e legltlmo.s 
representantes da nossa cultura. no
tada.mente a !iterá.ria e o m assento 
nesta Casa, para· conseguir uma síntese 
que exprimisse a nossa homenagem 
aos que, como Ma.rle Claude Vaillant 
Couturler, sustentaram, com a br11-
vura do martirlo, almas e corações 
voita.da.s para o dever óe resistir ao 
in;ml.go <>pres.;or, -- a honra da. pá ::.ria. 
Mas o temp0 escaaso e a insuficiência 
de reeursos impMem-me de fazer êste 
dlscurso <ndo apoiadas gerais) . Bus
carei na emação que a figura da brt
lha.nte e patriótica da. visitante sugere 
e nas glorio.sai; trulições d~ i:eu país, 
o.s eler.1entos lndl..spensávds à compo
sição do quadro de nQ6Sa a<Imlraçíi.o, 
tentando ao mesmo tempo pôr em 
relêvo o significado de seu papel nos 
dramár.1cos dias da resistência. Assim 
roubaria. ao plenário, ancloso por re
e n c e ta r a votação da Constituição 
apenas alguns momentos. Constituição 
que todos almejamos se oriente pelos 
e:n.sinamentos 1morta1 s da grande 
Nação la.tina, isto é, um monumento 
de garantia jur~lca, de preservação 
das llbel'dades públicas, d.e segurança 
da. pessoa hullU\na e de defesa do bem 
estai do povo, principios -~ses que 
emolduraram, em tôda.s as épocas, as 
lutas e a.s realizações polfticas do povo 
francês. 

A influência da cultura francesa sõ
bre a mentalJlcla.de brasifo1ra tem raízes 
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profundas, embora a P ;·a n ç a não 
ocupe os primeiros lugares nas nossas 
relações ecrolômicas e sociais. Essa 
situação e a usa estranheza aos que 
desconhecem as suas raízes, contem-· 
plando apenas o ealdeamr'nto cons
tante de nosso sangue, com o de povos 
de outros países em·opeus. o nosso 
crescimento econômico à sombra da 
Inglaterra e a nossa a t í tu d e pro
curando seguir a orienta~ão dos Es
tado;; Unidos na organização da Re
pública. 

Não é o momento de estudar as ra
zões dessa influência, mas apenas pro
clamá-la, não só no que tange ao 
nosso país, co.mo a tôda a América 
Latina. Essa influência decorreu da 
a.dmiração que nos penetrou a inteli
gência, pela clareza do gênio criador 
francês, pela sua graça e pelo seu 
equilíbrio, mz.s principalmente pelo seu 
largo e penetrante espírito de com
preensão. 

Por isso, hoje como ontem, sentimos 
e vivemos os problemas da França e 
ansiamos porque retome para o bem 
da humanidade o seu privilegiado lu
gar entre as Nações. 

Representais, pe:a ação desenvolvida 
na tragédia da última guerra e pela 
sua posição no Parlamento da França, 
Sra. Marie Claude Vaillant Couturier, 
dois fatos que marcaram singular
mente a nossa época. O papel da 
mulher no de-sdobramento dos acon
tecimentos hlstó!·icos, e a certeza de 
que por mais terríveis e destruídore!' 
que sejam os engenhos de guerra, só 
a energia do povo decide os destinos 
da Nação. 

Quero me referir às lutas de reta
guarda, us dram!i.Wcos e cruciantes em
bates da re~istênda. 

Em tôda a parte a que atingiu a 
dominação do inimigo opressor a alma 
da pátria viveu gloriosamente na ener
gia e ~o sacril'kio de seus luta-Oore:c: 
anônimos. 

Não quedaram os que resistiram, 
apenas no heroismo silencioso dos már
tires nas catacumbas, mas fazendo ,•as 
fraquezas fôrça. afrontando perigos e 
alimentando-·se às vêzes dos revezes, 
insculpiram uma epopéia que ilumi
nará muitos séculos da história. 

Fõstes, Sra. Marie Claude Vaillant 
Couturier, uma dessas heroínas, a qu!:! 
as palmas da Legião de Honra enal
tecem, e egressa dos campos de con
centração da Alemanha e da Colônia, 

pudestes em Nuremberg erguer 3Ua 
voz de justiça contra os que ofusca ··am 
em mal.da.de, os tormentos do inferno 
da criação dantesca. 

Saúdo êsse espírito de resistênr.!a 
que dignificou a. França no martírio 
e é o traço de união dos três grandes 
pàrtidos representados em sua Assem
bléia Constituinte, o Movimento Po
pular, o Socialista e o Comunista: 
Traço de união que há àe permitir o 
reerguimento da gloriosa Nação iatina, 
pois éss-e é o ideal que a tcdos con
grega apesar da diferenciação acen
tua<la de seus programas. 

Saudando a nobre representante da 
França sempre tão perto de nosso co~ 
ração e de nossa inteligência, quero 
poder assegurar, desta tribuna a nossa 
fidelidade aos princípios democráticos 
porque lutou sem~e o povo franci:ls 
(Muito bem; muito bem. Palmas.1 

O SR. PRESIDENTE - Cumpre
nos agradecer a t.onrosa visita com que 
nos distingue a Senhora Marie Clau
de Vaillant Couturier, ilustre Repre
sentante da França imortal, a que nos 
achamos ligados pelo pensamf."nto la
tino e pelos feitc.s de glória que en
grandecem as páginas mais brilhantes 
da história da humanidade. Interpre
tamos a visita de tão bela expressão 
da França Livre como um passo para 
"' constante fortalecimento do vínculo 
que nos liga à grande Naçflo, cuja 
prosperidade auguram0s seja como a 
nossa própria, pois à Frn.nça estamo~ 
unidos inclusive pelos sentimentos que 
nos ins'!)iraram suas ho1as de an
gústia e de sofrimento, desejando vê
la restabelecida no seu poderio, para 
que continue a ser um dos luzf'iros da 
hun,anidade. ' 

Agradeço, em nome da As-:-:mbléia, 
a presença d.e S. Ex.ª fazendo votos 
para que, no Brasil, colha as impres
sões oue devemos esperar receba da 
nossa -grande e !>ela terra. <Palmas. > 

A SRA., DEPUTADA MARIE CLAU
DE VAILLANT DE COUTURIER -
Je suis heureuse d'avoir l 'ho.nneur 
d'être admise au sein de votre Assem
blée et de pouvoir vous remercier. au 
nom de mzs collêgues d.e France, du 
message que vous avez fraternellement 
adressé à notre Constituinte à l'occa
sion du 14 Juillet. 

Je voudrais encare vous d ire I 'é!"' o
tion que j'éprouve pour la maniére 
dont j'ai été reçue dans votre pays, 
pour votre acc~ieil si cordial et cha
leureux à mon -éga.rd, et surtout pour 
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l'amour que je trouve partout 'chez vos 
compatriotes pour la France. 

Je ne veux pas interrompre vos tra
vaux plus longternps, car vous êtes en 
train de bâtir une Constitution qui 
<!oit vous assurer la démocratie et la 
prospérité. Les problemes dans nos 
deux pays sont di.fferents, mais le but 
à atteindre est !e même. 

Le monde vient de passer par une 
tourniente affroyable; il faut mainte
nant que nos bãtissions ensemble quel
que chose de durable pour la paix du 
monde. de façon que nos enfants ne 
connaissent pas à nouveau une tragé
die semblable à celle que naus venons 
de viVTe. 

J.e vous renouvelle, Monsieur le Pré
sident et Messieurs les Constituints, 
l'assurance de ma fraternelle symµa
thie et teus mes souh::iits pour un 
pi:ompt achêvement de vos tra vau..'C. 
<Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE - Está fin
da a hora do Expediente. 

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Compa1·ecem mais 182 Senho
res Representantes: 

Partido Soci(J.l Democrático 

Aniazonas: 
Alvaro Maia. 
Pereira da Silva. 
Cosme Ferreira. 

Pará: 
Magalhães 'Barata. 
Alvarc Ac!olfc. 
Dua1·te de Oliveira. 
Lameira Bittencourt. 
Carlos Nogueira. 
Nelson Parijós. 
João Botelho. 
Rocha Ribas. 

Maranhão: 
Clodomir Cardoso. 
Odilon Soares. 
Luí.s C:i rva lho. 
José Neiva. 
Afonso Matos. 

Piauí: 
Renault Leite. 

Ceará: 
Osvaldo Studart. 
Raul Barbosa. 

R. G. cio Norte: 
Georgina Avelino. 
Mota Neto. 

Paraíba: 
José Jofili. 

Pernambuco: 
Novais Filho. 
Jarbas Maranhão. 
Oscar Carneiro. 
Osvaldo Lima. 
Ulisses Uns. 
Barbosa Lima. 

Alagoas: 
Silvestre Péricles. 
·Antônio Mafra. 
Afonso de Carvalho. 

Sergipe: 
Leite Neto. 
Graccho Cardoso. 

Bahia: 
Lauro de Freitas. 
Vieira de Melo. 
Eunápio de Queiroz. 

Espírito Santo: 
Atílio Vivaqua. 
Ari Viana. 
Carlos Lindemberg. 
Vieira de Rezende. 
Alvaro Ciistelo. 

Distrito Federal: 
Jonas Correia. 

Rio de Janeiro: 
Pereira Pinto. 
Alfredo Neves. 
Amaral Peixoto. 
Eduardo Duviv!er. 
Paulo Ferr.andes. 
Getúlio Moui·a. 
Heitor Collet. 
Acúrcio Tôrres. 
Brigido Tinoco. 
Miguel Couto. 

.1 Minas Gerais: 
· Benedito Valadares. 

Juscelino Kubitschek. 
Rodrigues Seabra. 
:eeclro nutra. 
Israel Pinheiro. 
João Henrique. 
Cristiano Machado. 
Augusto Viegas. 
Celso Mttchado. 
Olinto Fonseca. 
Milton Prates. 



São Paulo: 

Gofredo Teles. 
Martins Filho. 
Silvio de Campos. 
José Armando. 
Lopes Ferraz. 
João Abdala. 
Sampaio Vidal. 
Machado Coelho. 

Goiás: 

Dario Cardoso. 
João d'Abreu. 
Caiado Godól. 
Galeno Paranholl. 
Guilherme Xavier. 

Mato Grosso: 
Ponce de Arruda. 
Martiniano Araújo. 

Pnranã: 
Flávio Guimarães. 
Roberto Gla.sser. 
Fernando Flores. 
João Aguiar. 

Santa Catarina: 
Roberto Grossemba.cber. 
Hans Jordan. 

Rio Grande do Sul: 
Getúllo Vargas. 
Gaston Englert. 
Brochado cl.a Rocha. 
Elói Rocha. 
Teodomiro Fonseca. 
Antero Leivas. 
Pedro Vergara. 

Vnião Democrát!ca .Macfonai 

Para: 
Agostinho Monteiro. 
Epilogo Campos. 

Maranhão: 
Alarico Pacheco. 

Piauí: 
José Càhdido. 

Ceará: 
Plinio Pompeu. 
Gentil Barreira. 
Pemandes Teles. 
José de Borba. 
Leão Sampaio. 
Alencar Araripe. 
Edgar de Arruda. 
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Rio Grande do Norte: 
Ferreira de Sousa. 
José Augusto. 
Aluísio Alves. 

· Paraíb~: 
João úrsulo. 
Osmar Aquino. 

· Pernambuco: 
Lima Cavalcanti. 
Alde Sampaio. 
João Cleofas. 
Gilberto Freire. 

Alagoas: 
Freitas Cavalcantl. 
Mário Gomes. 
Rui Palmeira. 

Sergipe: 
Vá.lter Franco. 
Leandro Maciel. 
Heribaldo Vieira. 

Bahia: 

Juraci Magalhães. 
Otávio Mangabeira. 
Manuel Novais. 
Luís Viana. 
Clemente Mariani. 
Rafael Clncurá.. 
Nestor Duarte. 
Allomar Baleeiro. 

-'João M~ndes. 
Alberico Fraga. 
RUi Santos. 

Distrito Federal: 
Hamilton Nogueira. 
Hermes Lima. 
Jurandir Pires. 

Rio de Janeiro: 
Prado Kelly. 
Romã.o Júnior. 
José Leom11. 
Soe,res Filho. 

Minas Gerais: -
Monteiro de Castro. 
Magalhães Pinto. 
Milton Campos. 
Lopes Cançado. 

Goi?s: 
Domingos Velascó. 

Mato Grosso: 
Vespasiano Martins. 
João Vilasboas. 
Agrícola de Barros. 



Santa Catarina: 
Tomás Fontes. 

Rio Grande do Sul: 
Flores da Cunha. 
Osório Tuiutl. 

Partido Trabalhista Brasileiro 

Bahia: 
Luís Lago. 

Distrito Federal: 
Benjamin Farah. 
Vargas Neto. 
Segadas Viana. 
Benício Fontenele. 
Antônio Silva. 
Bane to Pinto. 

Rio de laneiro: 
Abelardo Mata. 

Minas Gerais: 
Ezequiel Mendes. 

São Paulo: 
··Romeu Fiori. 

Berto Condé. 
Euzébio Rocha. 

Pru·aná: 
Melo Braga. 

Rio Grande do Sul: 
Artur Fischer. 

Partido Comunista do Brasil 

Pernambuco: 
Gregório Bezerra.. 
.~gostinho Oliveira. 
Alcêdo Coutinho. 

"Distrito Federal: 
Carlos Prestes. 
João Amazonas. 

São Paulo: 
Osvaldo Pacheco. 
Caires de Brito. 

Partido .Republicano 
Pernambuco: 

Souza Leão. 

Sergipe: 
Durval Cruz. 
Amàndo Fontes. 
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'Minas Gerais: 
Daniel Carvalho. 
Bernardes Filho. 
Má.rto Brant. 
Artur Bernardes. 

Partido P01)'il.lar Sindicalista 
Pará: 

Deodoro Mendonça. 
Ceará: 

Olavo Oliveira. 
João Adeodato. 
Alves Linhares. 

Bahia: 
Teódulo Albuquerque. 

Partido Democrata Cristão 

Pernambuco: 
/ Arruda Câmara. 

São Paulo: 
Manuel Vitor. 
Partido 1'epublicano Progreseista 

São Paulo: 
Campos Vergal. 
O SR. PRESIDENTE Srs. Re-

pi-esentantes vou anuncial' à Cas?> o 
resultado do ei:ame dos pedidos de 
destaque de emenda que me foi pos
sível examinar. 

Infelizmente, do que a todos peço 
desculpas, não consegui anreciar to
dos os i·equerimentos. O trÍtball:Jo não 
é pequeno. Tcrmi>1ada e sessão de 
ontem, comecei desde logo a traba
lhar, auxiliado por alguns compa
nheiros, e aqui estive até depois de 
mela-noite. Voltei às 9 da manhã de 
hoje, prosseguindo na tarefa até a_o 
meio-dia, quando me vi forçado a ili
tenompê-la para poder estar aqUl à 
hor-a regímen tal. 

Lutamos com enorme dliiculdade 
na procura de muitas emendas, Por
que, como sabem os Srs. Repr~en
tantes, formam copicso volume, o que 
e.grav& o pêso da tarefa. 

Pode a Assembléia, entretant.o, es
tar certa de que não poupei nein 
pouparei esforços para corresponder à 
incumbência que me confia o Regi
mento. 

Passo, portanto, a considerar gran
de parte, talvez 2/3, dos destaques 
requeridos, para que a .Assembléia 
passa preencher sua alta função de
liberativa. 
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Conforme dispõe ai Ordeni do Dia, 
vamos passar ao exame, a 'que pro
cedi dos requerimentos de destaque 
de Emendas. 

O SR. CAFÉ FILHO - Peço a 
palavra, pela ordem, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE - Tem a 
palavra o nobre ~epresentainte. 

O SR. CAFÉ FILHO - (Pela or
dem) ( •) - Sr. Presidente, sabe V. 
EK.ª que, quaudo não se dispõe de in
terpretação clara do Regimento se 
deve pedir esclarecimentos a V. Ex.ª 
ll: o meu caso. 

O artigo 30, § 2.0 , do Regimento, 
dispõe que os pedidos de destaque 
serão deferidos, ou indeferidos, con
clusivamente, pelo Presidente da As
sembléia; e o airtigo 31 está assim re
digi,do: 

"No momento das votações e 
no intuito de encaminhá-las, po
derá o Senador, ou Deputado, 
primeiro signatãrio da emenda, 
relator-geral do projeto ou rela
tor parcial, das explicações que 
não poderão exceder o praa:o de 
10 minutos". 

L~), para. sustentação da emenda e 
encaminhamento da votação. 

Pergunto, pois, a V. Ex.ª, Sr. Pre
sidente, qua.udo é assegurada a pa
lavra a·os signatários das emendas; 
Se V. Ex." só atenderá ao Represen
ta.nte subscritor da emenda, cujo des
ta.que se concedeu, e, assim, se es
tão todos os outras signatários pre
jrui.icados, não Podendo usar da pa
lavra, para defender, ai emenda a 
cujo destaque V. Ex.ª não atendeu. 

Dtsejava, em síntese, esclàrecimen
to relativamente ao modo como se 
vai con(iuzir a Mesa: se ass~gurará. 

gera·lmente, ao signatário de emen
dft, o uso da palavra, para encami
nhar a votação, ou se vai concedê-la 
em se tratando apenas de emenda 
cuja votação se proceda, por ter T/ossa 
Excelência concedido o destaque. 

Ei;sa a questão de ordem que que
ria suscitar. <Muito bem) . 

O SR. FRESIDENTE - O texto 
do Regimento é expresso. Infeliz
me.nte cabe-me permitir ou negar os 
destaques. D~go infelizmente, por
qtte não desejaria essa incumbência 
em virtude da qual, tenh:> de entrar 
~o conhecimento da Ínatéri81, apre
ciá-la em definitivo. \\{as, se assiJn.. 
acontece, não posso permitir o uso 

da palavra a mais quem quer que 
seja, sôbre o assunto. 

Só será permitido o uso da pala
vra sôbre matéria cujo de5taque te-
11ha sido concedido, e, por isso obje
to de votação; as demais deixarão de 
ser objeto de deliberação porque meu 
despacho é cnnclusivo, não admitt: 
recurso. 

Esta a interpretação 4ue dou ao 
Regimento, aliás muito a contra gôs
to, porque prefiro sempre submeter 
aos Srs. Representantes a,; decisões 
que tomo, de que todos são testemu
nhas. De outro lado procuro sempre 
exercer meus atos com · plena cons
ciência, sem, contudo, considerar-me 
infalível, porque todos estamos su
jeitos a ·erros. Em qualquer hipóte
se, porém, procuro observar estrita-
mente o Regimento. · 

Ao signatário de emenda, que plei
tear o destaque, bem assim ao rel.i.
tor-geral e ao relator parcial, fica 
assegurado o direito de usar da pa-
1avn1. durante dez minutos. 

Devo. ainda, acrescentar que não 
recusarei a palavra a outro Repre
sentante, a quem o signatário de 
emenda. venha a credenciar, porque 
assim, não estarei tomando à Assem
bléia a oportw1idade de prosseguir 
na votação. Evidentemente, muitas 
vêzes é de interêsse que determinada 
pessoa, por delegação de outra ocupe 
a atenção da Casa. Todos somos ou
vidos com o mesmo acatamento e 
aprêço e não haveria motivo no caso, 
para que a Mesa desse interpretação 
rígida e absoluta ao Regimento. 

Assim os signatários de emendas 
poderão reservar seus dez minutos 
para outros companheiros. Tal como 
se fêz com relação aos Partidos, te
rei o prazer de conceder-lhes a pa
lavra para defender as emendas den
tro do prazu regimental. (Muito 
bem.) 

O SR. ALIOMAR BALEli:IRO 
(Pela ordem) ( ,, ) - Sr. Presidente, 
encorajado pela liberalidade de Vos
sa Excelência, já demonstrada na in
terpretação do Regimento em muitos 
casos, venho pedir que essa libera
lidade se estenda a assunto de ordem 
material. 

A ãistribuição dos folhetos impres
sos do projeto revisto tem sido par
cimoniosa. Recebemos, sobretudo nós, 
representantes dos Estados menores, 
pedidos de bibliotecas, de Faculdades 
de Direito, de Ordens de Advogados, 

(*) Não foi revisto pelo orador. 
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de tribunais, de juristas, enfim. de 
brasileiros curiosos que gostz.:riam de 
obter êsses folhetos, não só para ver 
como se está processando o nosso 
trabalho, como também com o fim 
de colher material para futuras obras. 

Pediria a V. Exª., portanto. orde
nasse edição mais aru.Pla, para que 
pudéssemos dispor de maior número 
de exemplares. a. fim de distribuí-los 
em nossos respectivos Estados. 

E' o apélo que encP.minho a vossa 
Excelência. UVluito bem; muito bem.> 

o SR. PRESIDENTE - Devo infor
mar ao nobre Representante que foi 
feita ediçã1' bastante volumosa dêsse 
trabalho. Providenciarei para que 
seja at2ndido o apêlo do ilustre Depu
tado. Trata-se. realmente. de traba
lho de interêsse nacional. n-sultantE: 
de intenso esfôrço, que honra a cul
tura dos Srs. Representantes e de
monstra que souberam cumprir seu 
dever. <Pausa.) 

A primeira _solicitação que .se me 
depara é do Sr. Senador Alo1sio de 
Carvalho. S. Ex.ª requer destaque da 
emenda de sua autoria, n.0 2. 265, re
ferente ao Capitulo I d(, projeto re- · 
v!sto, publicada à pá~ina 16 do volu
me 10, do s:guinte teor: 

Requeremos destaque, na forma re
gimental, para a Emenda n.0 2.265. da 
autoria do Sr. Aloysio de Carva.lho 
Filho. refe1·ente ao Ca.pitulo 1.0 do 
Projeto revisto e publicada à página 
16 do impresso alusivo hO art. 4.0 e 
seguintes. 

Sala das Sessões, "m 13 de agôsto 
de 1946. ···- A loysio de CªnJalho Filho. 

O SR. NESTOR DUAR1.'E (Pela 
orrlem) - Sr. Presiden et. creio que 
o melhor processo para apr.:ssar a vo
tação seria pedir e. cada autor de des
taque de emenda, se desejasse defen
dê-la, tomasse a si o encargo de lê-la 
ao plenário para evitar. sobretudc, o 
trabalho de procura a que se entregi;. 
a mesa. 

O SR. ACúRCIO TôRRES <Pela 
ordem) - Sr. Presidente, la solici
tar a V. Ex." indicasse a página do 
volume ~m que se encontra a emen
da. Parece-me, porém, desnecessário, 
não só porque V. E.11 já o fêz, como 
porque vejo que V. Ex.ª vai proceder 
à leitura do texto a ser votado. 

/ 

O SR. PRESIDENTE - A emenda 
do Sr. Representante Aloís1o de Car-

valho, cujo destaque foi solicitado, ciiz 
o segu'.nte: 

.. Comp?te privativamente à 
União l~gislar sôbre: 
Acre~nte-se como nú111e::-1, II. 

passando o número II. do Projeto 
a número III e assim oor ctiante: 

tn - normas fundamentais do 
regime penitenciário, ass·eguran
d~se, com a individualização da 
pena, o trabalho, a instrução e a 
educação dos s~ntenc:ados." • 

O SR. ALOíSIO DE '.JARVALHO 
1 ~ i <Para encaminhar a votação) -
Sr. Presidente, Srs. Constituintes a 
emenda n.0 2. 265, à página 16 do fo
lheto de emendas ao art. 4. 0 e se
guintes. está assim ndigida: 

"Acrescente-se no artigo rela
tivo· à competência privativa da 
União para legislar, o número se
gu'nte: 

Normas fundamentais do regi
me penitenciário, assegurando-se, 
com a it1dividualização da pena, o 
trabalho, a instrução e a educa
ção dos sentenciados." 

Na Con~tituiç.ão de 1934 figuraram, 
entre as matérias de oompetência le
g'.slativa da União. normas funda
mentais do regime penitenclârio. En
tretanto, o prjmeiro projeto apresen
tado a esta Casa. omitiu tal indica
ção. Meu propósito. redigi.ndCJ a 
emenda, foi o de dar à União com
petência privat:va para legislar sôbre 
regime penitenciário no Bi·a~il, hoje, 
mais que nunca, porque o Código Pe
nal Brasileiro estabelece urna siste
mática de punição que não poderá, a 
rigor, ~r ob:;ervada em nosso país, se 
a ela não corresponder, na prática 
da execução das penas, norma funda
mental ou geral para todo o pais. 

O SI?. JOSE' ALKIMIM - E' per
feita a tese de V. Ex.". Atual.mente, 
no Brasil, as penas. pela diversidade 
de execução, são diferentes nas vá.rias 
regiões do pais. Se assegurarmos, des
de logo, a competência privativa da 
União para delinear &..s normas do sis
tema penitenciário, teremos evoluido 
muito nêsse terreno. 

O SR. ALOISIO DE CARVALHO 
- Obrigado a V. Ex.ª pela contribui
çã-0, tanto mais valiosa porque vem 
de um doo mais ilustres penitenciá
ristas brasileiros (muito bem), a quem 

(*) Não foi revisto pelo orador. 
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o ·Brasil já deve uma formosa ini.::ia
tiva de penitenciária mista no Estado 
de Minas Gerais (Muito bem). 

Hoje, a Constituição não pode, alérr:. 
do mais, s!lenciar sôbre o assunto, por
quanto o Código Penal vigente per
mite, de modo expresso, que um de
linqüente, condenado pela justiça de 
um Estado, cumpra a pena em esta
belecimento de outro Estado ou da 
União. Não é possível, em face dê:;~e 

dispositivo expresso, cujo enunciado 
posso trazer à lembrança da As,;em
bléia, qui:: cada Estado tenha o seu 
sistema penitenciário, multas vezes 
não na conformidade do;; governos que· 
se sucedem, mas de acôrdo com a opi
nião ·e, até, com o temperamento e os 
preconceitos ... 

O SR. JOSE' ALKIMIM - Com os 
caprichos, muitas vezes. 

o sa. ALOISIO DE CARVALHO 
- ... de cada diretor de pl:n.itrmciá
ria. 

O Código Penal diz, no art. 29, § 3. 0 , 

que "as penas de reclusão e deter . .;ão 
impostas pela justiça de um Estado 
podem ser cumpridas em estabeleci
mento de outro Estado ou da União". 
Ainda é o mesmo Código que prevê 
a possibilidade de uniformizar-se a le
gislação carcerária, quando, lei sub~
tantiva que êle é, desce a prever as 
condições que devem ser estabelecidas 
num regulamento geral das prisões no 
Brasil, para perfeita execução das pe
nas que adota em seu têxto. Assim é 
que o art. 32 declara que "os regula
mentos das prii,ões devem estabelecer 
a natureza, as condições e a extensão 
dos favores gradativos, bem como as 
restrições ou os castigos di~iplinares 
que mereça o condenado; mas, em hi
pótese alguma, podem autorizar me
didas que exponham a perigo &. saúde 
ou ofendam a dignidade humana". 

Basta salie:r..t.an11os aqui que êsses 
regulamentos devem prever as restri
ções ou cai;tigos disciplinares que me
reça o condenado, para sentirmos que 
não podemos negar à União compe
tência privativa para legislar sôbre re
gime penitenciário. <Muito bem) 
Além do mais, Sr. cr-nstitaintes, não 
estaria.mos 'inovando Ilo assunto, por
que o Govêrno Provi!lório em 1930, 
entre as Comissões que nomeou pi:.ra 
reforma da legislação no pais, desig
nan uma, especialmente para a or
ga.nizaçio de um Código Penitenciá
rio. F.ss& Comissão desempenhou-se 
cabalmente de sua missão, dando ao 
Brasil um Código Penitenc16.rio que, 
infelizmente, não chegou a tornar-se 
lei para ser executado. 

--
Em 1934, o Govêrno da União, aintla. 

provisório, baixou um decreto criando 
o sêlo penitenciário, sêlo que a Unlão 
cobra em todo o Brasil, para aplicação 
aos serviços penitenciá.rios. Por êsse 
mesmo decreto, o C<Jn:,elho PeniY.!n
ciário do Distrito Pédcral ficou cons
tituído em Insµrtoria Geral Penite1 -
ciária, para prover a t.ôdas as re;or
mas penais no i:,erri twio nacional. 

Não há, portanto, senão insistirmos 
em q11e à União deve caber a compe
tência priva ti \'a para legizlar sôbre 
regime penitenciário. 

o SR. JURANDIR PIRES - Vossa 
Ex.ª me dá licença para um aparte? 

O SR. ALOISIO DE CARVALHO 
- Pois nã.:i; com prnzer. 

O SR. JURANDIR PIRES - Tanto 
mais na hora presente, em que o con
ceito de pena tem evoluído extraordi
nàriamente da velha situação ameri
cana, onde cada Estado tem regime 
penitenciário diverso e até antagô
rúco ... 

O SR. ATALIBA NOGUEIRA - O 
que é ótimo, porque ca<la um possui 
as suas peculiaridades. 

O SR.. JURANDIR PIRES 
... para o seu sentido humano. Ca
minhamos para o conceito humano da 
pena, na obra de considerar o indi
víduo como uma determinante das 
situações sociais que atravessa. 

O Sr. Pessoa Guerra - Estou de 
pleno acôrdo com o nobre orado!', e 
posso afirmar que ner.hurna das gra..1-
des penitenciárias do Brasil possue, 
em vigor, um regulamento. 

O SR. ALOíSIO DE CARVALHO -
A própria Uonstitu!~ã0 que vai sair das 
nossas votações inclui, no capítulo 
"Das Garantias Jr1d.ividuais" um rtis
positivo, resultante de emenda do Hu.s
tre deputado José Maria Alkimin, dis
pondo que a lei penal regulará a in
dividualização da pena. Como é pos
sível regular-~ a individualização da 
pena no Brasil, se a União não têm o 
poder de legislar sôbre o regime pe
nitenciário? 

O Sr. Nereu Ramos -- V. Ex.ª está 
ctef·endendo a bõa doutrina. 

O SR. ALOtSIO DE CARVALHO -
MuHo obrigado a V. Ex.ª. 

Para citar um exemplo ilustrativo, 
sabemos todo:; o que é, em face do 
atual direito penitenciário, o proble
ma sexual nas prisões. Os trata.distas 
têm estudado o assunto, mas, realmen
te, nenhum dêles ainda chegou talve:r:, 
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a uma conclusão prática. Pais bem, 
Sr. Constituintes; o que se vê no Bra
sil é cada penitenciária resolver a seu 
m<>do o problema, dependendo, como 
afirmei ainda há pouco, da opinião 
do diretor. 

O Sr. Jurandir Pires - Pvesoivcr, 
não; não resolver. 

O SR. ALOíSIO DE CARVALHO -
Procurar resolver é isto. E o pro
blema depende cxclu~ivamcnte, já não 
digo agora da opinião do diretor da 
penitenciária, mas dos preconceitos a 
que esteja prêso. 

O Sr." Jurandir Pires - Na Espanha, 
em 1933 tentou-se resolver o assunto, 
até atra.vés de uma liga feminina. 

O SR. AL01SIO DE CARVALHO -
Não estou tomando partido na ques
tão, porque não é do assunto que trata 
no momento .. 

O Sr. Ataliba Nogueira -- Questão 
insolúvel, criada pelo êrro da prisão. 

O Sr. José Alkimin - O problema 
da questão sexual nas penitendá1ias 
não nos deve preocupar tanto, uma 
vez que já houve quem dissesse, e com 
muita eraça, que o mesmo também 
não está resolvido fóra das prisões. 

O SR. ALOíS!O DE CARVALHO -
Se a Casa aàotar a er.'lenda, dará uma 

1orientação segura e uniforme ao pro
blema, que é apenas um dos aspect.os 
da questão penitenciária no Brasil, 
porque ainda ha os aspectGs do traba
lho. da educação e da saúde dos povos. 
O Código Penal manda aplicar a exc.
cutar a pena sob o principio da pe
rk:ulosidade. Como é posslvcl, no Bra
sil, obedecermos a essa exigência do 
Código Penal, se não tivermos tamWm 
uma legislsção penitenciária uniforme? 

O SR. PRESIDEJNTE - Atenção! 
Lf~m:.iro ao nobre orador que o tempo 
está finde . 

O SR. ALOíSIO DE CARVALHO -
Um minuto apenas, Sr. Presidente. 

O projeto constitucional é casuistico, 
é específico. Quan<io dá competência. 
à. União para legislar sôbre o direito 
civil, o direito comercial, o direito pe
nal, o direito proc.essual, o direito aero-
náutico, o direito trabalhista e até o 
direito financeiro - porque está no 
projeto que a União tem competência 
para legislar sõbre normas gerais de 
cilreito financeiro - por que não lhe 
dA competência para legislar também 
sõbre normas gerais do regime peni
tenciArio, assugurando a individualiza-
ção da pena? · 

E' o voto favorável à <!menda nú
mero 2. 265 que peço aos nobres com
panheiros de Constituinte. Não e.iLou 
sósinho, parque vejo que os Srs. Re
presentantes que me honraram com 
seus apartes são todos fa voráve1.> ao 
ponto de vista que sustento. (Muito 
bem; muito bem. Palmas. J 

O SR. ATALIBA NOGUEIRA 'Re
lator parciali - Sr. Presidente, a 
matéria c011Stante da emenda de que 
se ccupou ainda agora o n°'bre Se
nhor Senador Alois10 de Carvalho 
não foi a,colhida no Projeto de Cons
tituição, nem no antP.rior. nem neste 
que ora no.' serve para a votação. 
Pm que motivo? Será porque este
jamos a.inda aitra.o;ados no tocante à 
que.:;tão da ciência penitenciá-ria ? 
Será porque afirmamos que não existe 
tal ciência. com tôdas a;; suas conse
qüências, portanto? Ou, então, te
ria sido, simplesmente. mart.êria rele
gada, p:>r motivo de ordem política ? 

Posso expor aos nobres ~epre-sen

tantes o.:; quatro argumentos que .. a 
mim me levam a combr.ter a emenda. 

O Sr. Aloysio de Carro.lho - V. 
Ex.ª permite um aparte? V. Ex." 
foi voto vencido na Subcnmi.-são. se
gund'O tenho conhecimentf). 

O SR. ATALlBA NOGUEIRA -
No ~oca.nte à Subcomi.,c'>ão; porém, na 
Comis>:ão, fui vitoriaso, pt>r duas vê
zes. em Hmbos os projetos. Quando 
se tratou de organizar e, prim-eiro 
projeto. a matéria velo à baila. ~ra

zida pelos que desejavam 1 reprodu
ção de artigo c0ngênere da Constitui
ção de 34. Vencemos. Não entrou 
no primeiro pro,ieto. A Suboc,missão, 
da quá.l tenho a honra de ser relator, 
adotou a emenda, por dois votos -
r-ontra o meu. porta·'lto - e, toda.via, 
novamente. fui vitor:o.~o. porque o 
projeto, ora em discussã-0, não consa
gra a emenda. 

Vejamos os moti'V'O.S, em sintese. res
ponden<io, imediatamente. ao nobre 
Senador Aloisio de .Carvalho, meu 
.prezado· colega da Faculdade de Di
re~to d-a Bahia. 

Senhores Representruntes, o primei
ro motivo, é de ord~ técnica. Não 
é possível que nós, legisl!>.dores, colo
quemos aqui direito penitenciário ... 

O Sr. Alotsio de Carvalho - Não 
pedi direi<to penit.enciário pedi regi
me penitenciário, normas funda.men
·tais de regime penitenciário. 

O SR. ATALIBA NOGUEIRA -
O nobre Senador usa ã.: um circun-
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lóquio, ao invés de empregax, a.penas, 
a expressão "direito ;penitenciário" ... 

O Sr. Aloisio de Carvaiho - Por 
que. negar a existênci•a do direito p.:
niot enciário ? 

O SR. ATALIBA NOGUEIRA -
i!:ste é um método ge argumentação 
de V. Ex.ª, que pref·ere, em lugar de 
tomar a minha tese de frente, refe
irlr-se apenas ao regime penitenciá-
rio. -

O Er. Aloi8io de Carvalho - Ad
:m.ko a tes-e de V. Ex. a 

O SR. ATALIBA NOGUEIRA -
Por que se não dev·e incluir no a·i"ti
go 5. º do projeto, inci'l•o 16, letra a, 
a competência exclusiva da União, 
!I)ara legislar sôbre regime pen~tenciá
rio? 

O Sr. Acurcio Torres - V. Ex." 
pe:i·mite um a.parte ? Desejo, apenas, 
oncntar-m·e. O Regimento decla.ria. 
q~oe falarão sôbre o destaque, enoa
nunha:ndo a vote,ção, o primeiro sig
naitário da emenda, e, então, o rela
tor geral ou parcial. Se assim é, 
suber: tende-se que ~esse relator seja 
chama.do a debate e nêle interfira, 
para dar o ponto de vista da Comis
são. Nêste caso, meu aparte se re
sume na seguinte pergunta: V. Ex.ª 
·está expressando o pensamen.to da 
Comis;ão Constitucional ? 

O SR. ATALIBA NOGUEIRA 
V. Ex.ª te>rá a bondade de loeva.ntar 
a. questão de ordem. O aparte r.a.o 
é ciêsses :i que me ca.d>ba a obrigação 
de r<:sponder. 

O Sr. Acurcio · Torres - Sei .iue 
o rdator geral da C-Omissão esposa 
panto de vis.ta contrál.io ao d.e V. 
Ex.ª. Na qualídadie de Deputado que 
faz parte da Comissão, quero votar, 
·tanto quanto possível, com essa Co
missão. 

O SR. ATALIBA NOGUEIRA -
V. Ex . n não está com a pa,laivra 
iperdôe-se dizê-lo. Falo, baseado num 
direito que me assegura. o Re~mento. 
como relator parcial e em virtude 
die concessão da pala:vra pelo nobrt: 
Presidente c!·esta Assembléia. 

-~ O Sr. Acurcio Torres - V. Ex .n 
há de permitir outro a.pa.rte. a.inda 
apenas com o intuito de me orien
tv. Corno o Regimento d.e termina 
que fale o iiela•tor geral ou o ,:>ar-
eia!... ' 

O SR. ATALIBA NOGUEIRA -
V. Ex:ª - repito - formula questão 

de ordem que não me cumpre a mim 
resolver. 

O Sr. Acurcio Torres - ... desejo 
saber onde está o pensrune:n.to da 
Comissão: com V. Ex.". ou, natural
mente, com o Sr. De;puta.do Costa 
Neto, re1ator ger.a.l ? 

O SR. ATALIBA NOGUEIRA -
A comissão rejeitou por duas vêzes 
a mat~ria constante da emenda. Se
nhor Pre;;idente, prosseguindo em mi
nha oração, desejo saiientar oue de 
maneira alguma se deve dar âcolhí
da ao regime penitenciário, neste tó
pico da Constituição. 

O Sr. Nestor Duarte - E' opi
nião pessoal de V Ex.ª. 

O SR. ATALIBA NOGUEIRA -
Não é matéria que possa atribui:r-se 

. à competência exclusiva da União. 
O Sr. Aloísio de Carvalho - V. 

Ex.ª não confunda. competência. tx
clusiva com competência privativa da 
União. 

O SR. ATALIBA NOGUEIRA 
A questão da competência privativa 
também exclusiva da União, quanto 
ao regime penitenciário, segundo meu 
primeiro argumento, não deve estar 
entrP. aquelas que pertencem à União 
porque o Código Penal já disciplina 
aquilo que é necessário fazê-lo no to
cante ao regime das penas. Porque 
n..)s 1sairmos do domínio do Código 
Penal, para penetrar em outro do
mínio? Se a matéria - notem bem, 
Srs. Representantes - não é das que 
cabem dentro do Código Penal, esta
remos então, em face de matéria. nova. 
a ser examinada, para se resolver 
t- ~eve ou não constituir competência 
privativa da União ou, se, acaso. já 
não deve ser da competência estadual. 

O Sr. José Alkmin ·- V. Ex.ª pu
mite um aparte? Depois de acolhid11 
pela Comissão constitucional, já fi
gura no projeto emenda agora discu
tida e à qual V. Ex.ª se opõe atribui 
à União competência privativa para 
legislar sõbre as .. ormas gerais do 
regime penitenciário. Se esta última 
emenda não for acolhida. chegare
mos a conr.lusão disparatada, que é a 
de ficar a pena individualizada na lei. 
para :ma imposição e ao absurdo de 
vér a pena executada sem qualquer 
ateução à individualização .. Tal con
clusão a que chegaríamos, se debcás
semos à competência do Estado a 
questão da regulamentação ou das 
normas gera.is. E' por isto que, com o 
assentimento de V. Ex.ª, quero tam
bém, neste aparte - porque não posso 
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falar sôbre o assunto - dizer à Casa 
que a emenda é absolutamente cpe
rente com o têxto do projeto e é 
mesmo necessária, para que safamos 
da situação penosa em que nos en
contramos. 

O Sr. Costa Neto --· Sr Presidente, 
peço a palavra, pela ordem. 

O SR. ATALIBA NOGUEIRA -
Vou responder a V. Ex.ª imediata
mente. A individualização da pena 
não está vinculada a esta emenda: 
não é necessário, de maneira alguma, 
que para ser executada devidamente 
a individualização da pena, o regime 
penitenciário deva ser legislado pela 
União. ~jam os nobres e ilustres 
Representantes a matéria é exclusiva
mente penal; deve estar e tem sem
pre estado no referido Código. 

O Sr. Aloísio de Carvalho - Mas 
não está. 

O SR. ATALIBA NOGUEIRA -
Então, façamos a lei penal correspon
dente. O argumento de V. Ex.ª não 
procede. Se V. Ex.ª afirma que é 
matéria penal, se concorda que não 
está no Código Penal, o êrro é do 
Código, ou então o Código deixou o 
as~unto para outra lei, também lei 
penal. 

- _ O Sr. Alvaro Adolfo - Não é ver
dade que a matéria esteja tôda com
preendida na lei penal. Há situações 
que fogem à ação do Código Penal e 
devemos na lei penal, ser reguladas 
em leis especiais, constituindo o re
gime penitenciário previamente; ques
tões por exemplo, de assistência a 
família do condenaco, a questão se
xual, a que acaba de se referir o ilus
tre Senador Alofsio Carvalho; a ques
tão da remuneração do trai:>alho, ques
tões que sa relacionam com a situação 
da familia do recluso, inclusive a assis
tência desta, alêm de outros? 

<Trocam-se nu.merosos apartes. O 
Sr. Presidente reclama atenção. ) 

O SR. ATALIBA NOGUEIRA 
Os nobres colegas não me deixam ex
por as minhas· razões e tenho min
guados dez minutos para falar. 

Não é possível responder apartes 
assim em balbúrdia . 

O meu primeiro argumento con
trário é o de que não se trata de 
pena; o segundo refere-se ao aumen
to de despezas já aduzido, aqui, com 
a referência ao sêlo penitenciário, que 
terá de ser dobrado ou triplicado, por
que a União ficará com atribuições 
novas; em terceiro luiar, há a con-

siderar a burocracia que se vai criar 
para satisfazer tal exigência e, em 
ú:ti::10 lugar, o atentado à autonomia 
dos Estados, porque não se cogita de 
regirrw penitenciário e, sim, de regula
mentos prisionais, de regulamentos 
carcerários <não apoiados1; ·e, como 
vimos pelo aparte do ilustn~ Senador. 
essa disciplina sairá do Est.ado para a 
União. Que vesa de centralização! 
<Muito bem; muito bem> . 

O SR. COSTA NETO <Relator Ge
ral) - Sr. Presidente, enquanto fa
lava o nobre Deputado Ataliba No
gueira, que acaba de sair da tribuna, 
pedi a V. Ex.ª a palavra, a fim de 
levantar questão de ordem. V. Ex.ª 
todavia, não me ouviu não tendo eu 
Podido, infelizmente, dar a explica
ção que desejava. 

Cr~io que o nosso nobre cqlega não 
teria lido e Regimento com a devida 
atenção. 

O Sr." Ataliba Nogueira - Conhe
ço e sei de cor o regimento, nesta 
parte. 

O SR. COSTA NETO -· Creio 
também que S. Ex.ª não está bem a 
par das atrwuições do relator geral. 

O Sr .. 4.taliba Nogueira - Conhe
ço-as. 

O SR. COSTA NETO ·- Segundo 
o Regim{;nto. falará em primeiro lu
gar o autor da emenda e, em se
guida, falarão o relator geral ou os 
parciais. O relator geral, relator do 
projf'i:.o, deve pronunciar-se sôbre to
do êli!. O relator parcial, isto é, da 
subcomissão, opinará sôbre a parte 
do projeto referente à. sua subcomis
são, acaS<l o relator geral não qui
ser IJU>.nifestar-se sôbre o assunto. 

O Sr. Ataliba Nogueira - Isso é 
acréscimo de V. Ex."; não está no 
Regimento. Permita que assim o diga 
a V. Ex.". 

O SR. COSTA NETO - O Regi
mento está redigido desta forma; e 
não se compreende que devesse ser 
de outra, nem que o relator parcial 
pudesse tomar a palavra à !'evelia do 
relator geral, quando, na realidade, 
é êste quem assina o parecer e quem 
suPostamente representa o pensa
mento da Comissão. Além do mais, 
está mencionado em primeiro lugar 
no Regimento, onde se lê o seguin
te: 

"No momento das votações, e 
no intuito de encaminhá-las, pc
derá. o Senador ou Deputado, 

·primeiro signatârio de emenda, 
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relator geral do projel.-0 ou rela. 
tor parcial dar explicações, que 
não poderão excedei: o praZ-O de 
10 minl.!tos". 

Dados êstes esclarecimentos iniciais, 
Sr. Prrsident{', cm face de Regi
mento tão clai·o, que sequ-:r me eo
loca na l11'!\:essldade de ·· levantar 
questão fü; ordem, vou dizer a V. 
EY..ª ·as razões pelas quais estou de 
f.>leno ar.:ôrdo cnm a Inclusão da 
cmrmla c1ue acaba de ser defendidil. 
da. 

Por üCa8itl.o de reunir-s•; nesta ci
dad·e o segundo Congressl, Jurídico 
Nacional, Jcfend! uma tese: "A uni·· 
ficação do direitD privado". Funda
do nos princípios por que pugnei, 
aceitei a ~ugestão oferecida na Co
missão da Constituição pelo Sr. 
Senador Ferrefra de Sousa, para que, 
em luga.r de se encabeçar os precei-
1.-0s, sôbre os quai3 a União deveria 
legislar, pelo Direito Comercial e Cí
vil, se deveria começar pelo Direiro 
Privado. 

Por êst.e motivo, naquela ocasião, 
tendo em vista ná-0 obedecer a Co
missão aos principias da desintegra
ção do direi to e do estudo de cada 
ma téría jurídica ncs seus respectivos 
ramos, enten<ll.a.. eu que, tendo se 
consubstanciado o Dlreito Privado 
em uma só denominação, não deve
ríamos fazer referência ao Direito 
Penitenciário, ou a-0 regime peniten
ciário, porque êle efetivamente cons
titui desintegração do Direito Penal. 
( Mt(ito bem. > Toda via, Sr. Presí
dent-e, na ncgunda fase dos seus tra
balhos, mediante proposta defendida 
pekl nobre Deputado Sr. Ataliba No
gueira,. .. 

O Sr. Nestor Duarte - a questão 
é velha. 

O SR. COSTA NETO - ... a Co
missão entendeu de dividir a expres
são Direítô Privado em Direil.-0 Civil 
e Direito Comercial. Dai vir a letra 
a do art. 5. 0 redigiõa dessa forma, 
iniciando-se pela expressão Direito 
Civil e Direito Comercial, e não por 
Direito Privado. 

Em face dis.'!o e dos funds mentes 
que foram oferecidos, quer _·na emen
cl.:::. apresentada pelo nobre Senador 
Aloisio de Carvalho, quer na que su
geriu o nobre Senador Alvaro Adol
fo, e, ainda, diante também de que 
o Direito Penitenciãri;o jã adquiriu 
a suficiente especialização· para se 
constituir em direito autônomo, jus
tifica-se o procedimento da Comis
são. 

O Sr. Aloisio de Carvalho Multe> 
bem. V. Ex.ª estã com boa doutrina. 

O Sr. Ataltba Nogueira - E' 
mf:ro regulamento carcerário. 

O Sr. José Alkmirn - Sem o Di
reito Penitenciário de nada vale o 
Dfrei to Penal. 

O Sr. Atàliba Nogueira - L~gislan
do a União sôbre direito penitenciá
rio, elaborando-lhe o código, o Se
nhor José Alkmim não poderá mais 
construir outra Penitenciária cllts Ne
Vf:S, glória que aureóla o seu nome, 
pois só a União poderá legislar e ins
pecionar. (Não apoiados>. 

O SR. COSTA NETO -- Mas, Se
nhor Presidente, preferindo qu<' seja 
a dotado no texto constüuciona l qual
quer dos dois pareceres no st?u sen
tido genérico, ou normas fundamen
t&.is sõbre o regime penitenciário, ou 
normas gerais sôbre êle, não pleiteio 
seja incluído na· letra a, mas que seja. 
acrescentado um inciso, a fim de que 
a capacidade complementar de legis· 
lar do Estado também se possa ma
nifestar sôbre essa ramificação do 
direito. 

Nesse sentido, Sr. Presidente, é 
o parecer do Relator geral do pro
jeto. <Muito bem; muito bem.> 

O SR. PRESIDENTE - Os Se
nhores que aprovam a emenda. quei
ram levantar-se. \Pausa.) 

Está aprovada. 

O SR. ATALIBA NOGUEIRA <pelc. 
ordem> - Sr. Presidente, requ&iro 
que, de uma vez por tôdas, ~l'ja re
solvida a questão rl.e ordem, formula
da pelo nobre deputado Sr. costa 
Neto. 

A mim me parece que o artigo 31 
não estab8lece exclUJ:ião alguma das 
pessoas que podem falar neste mo
mento. 

O Sr. Paulo Sarasa.te - V. E-..c.• tem. 
tôda razão. 

o sn. ATALIBA NOGUEIRA 
Agradecido a V. Ex.ª. 

Diz o Regimento, simplesmente: no 
intuito tie encaminhar a votação po
derãr.> falar o Deputado ou Senador 
primeiro signatário da emenda, <> Re
lator geral, ou o Relator parcial. Aqui, 
há três personalidades: a primeira., 
o signatário da emenda, para defen
der a idéia que deseja ver aprovada; 
a segunda, o ilustre relator geral, 
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que deve trazer a sua palavrri a res
peito; a terceira, o relator parcial, 
que d.irá a razão pela qual a subco- · 
missão procedeu dêste ou daquele 
modo. 

Para elucidar a Assembléia, uue não 
quer decidir no escuro, principalmente 
num caso e.orno êste em que o no
bre Relator iterai tem agora opinião 
diferente, visto como anteriormente 
fomos todos contra a matéria objeto 
da emenda, aí, ao menos, o nobx:e 
Relator não manifestou, então, ser a 
favor dela. Para elucidá-la convêm 
serem ouvidas as duas vozes. A As
sembléia só pode lucrar com êste:> 
minguados dez minutos, a fim de Que 
o Relator parcial possa exPor o seu 
pensamento e enunciar, como já o 
têz o nobre Sr. Relator geral, as 
idéias, que o dominam, assim delibe
rando o plenário com maior conhe
cimento de causa. 

Não há, portanto, razão par:l ouv!r 
.a palavra de um e não- a de outros. 
Rogo a V. Ex.a; decidir-se, é certo 
que podendo falar o signatário da 
emenda, no lnt.u1to de defendê-lo, o 
Relator geral, dando a sua opinião e 
o Relator parclal, dizendo do que é 
objeto da sua tarefa e o f,11 do seu 
estudo, tão meticuloso que foi vito
rioso no primeiro e no segundo pro
jeto, vitorioso em dois projetos. (Mttito 
bem.) 

O SR. PRESIDENTE - O Regi
mento declara que, anunciada a vo
tação de uma emenda, podem defen
dê-la: primeiro, o signatário: em se
guida, o relator garal ou parcial E' 
a. interpretação mais restrita, a qual 
nunca adoto, f'..m far.e da alternati
ya - •un ou outro. Nem sempre R 
conjunção é separa.tiva, às vezes é 
copu~tiva., como tod:>s sabem. Por 
isso, permito sempre o uso da pala
na ao relator geral, ou parcial. O 
ilustre Representante Sr. Atallba No
gueira pediu a palavra nessa quali
dade, e, como tal,, lh'a concedi. 

E' a inteligência que dou ao Regt
mento, nessa parte. (Palmas). 

O SR. C<)STA NETTO (Pela or
dem) - Sr. Presidente, pedi a pa
lavra para solicitar a. V. Ex.ª subm1;> · 
ta à. votação a emenda na parte r~
ferente, exclusivamente, ·ao regirile 
penitenciário, ou seja: que fõsse vo
tada em parte. 

Diversos Srs. Representantes - Jó. 
está aprovada. 

O SR. PRF.SIDENTE - A emenda 
já fl')i aprovada (palmas>. Quanto ao 
mais, é questão de redaçlio. 

O SR. JOSE' ALKMIM - Sr. Pre
sidente, peço a palavra, pela ordem. 

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

O SR. JOSI!:' ALKMIM (Pela or
dem) - Sr. Presidente, a fim de 
que a Casa fique, no tocante ao vo
to que deu, devidamente esclareci
da, venho informar. valendo-me des 
ta questão de ordem, que outro dis
positivo Já acolhido nó projeto cor
responde à 11eriunda parte da emen
da. Essa mesma parte, portanto, sai 
do inclao por dc1nece88árla, sendo 
assim mera queatlo de redação. 

O SR. PRESIDENTE - Pelo es
tudo quf fiz, parece-me que a outr'i 
parte da emenda J' e11tl atendida no 
projeto, 11~ndo, por conaegulnte, su· 
·pérflua. 8ub1l1te, apenas, a questão 
da radao&o . 

O 11e1Undo requerimento é o se· 
gutnte: 

DJ:OTAQt11C OA WJ:llfDA 1' . o 2 • 26'1 

Requeremoa destaque, na forma re
gimental, para a Emenda n.0 2. 267, de autoria do sr. Rui Almeida, re
ferente ao Oapltoulo I do Projeto re
visto e pubUcada ê. pàgina 17 do im
premo alua!vo ao art. 4. 0 e l'eguir.
tes. 

sata. df.1 Seuõe11. en1 13 de ag&to 
de 1948. -- Ruf Aímdda. - Gurgel 
do Amaral. 

O SR. PRll:t!IIDENTE - Neguei o 
destaque dl\ meama, porque jã esta 
contida no art. &.0 do atua.I proje
to e tr"ta•iol de mc~a questão de 
retiaolo, que o re1pecUvo signatário 
poder• renovar na devida oportuni
dade. DC! fllt.o, JA eatt atendida no 
art. &.0 anttwo ~rt. •·º do projeto, 
ora em votaolo. · 

O Sr. Allomar Baleeiro - V. Exce
lência poderia ottar o inciso? 

O SR. PRJllSIDENTE - A emen
da era criadora de novo inciso, isto 
é: 

"11cre110nnte-1e - "produção e 
'Comércio de material de guerra" 

matl!ria JA prevfata na legislação. tra
tando-11e, a11tm, de questão de reda
ção. 

O Sr. Allomnr Baleeiro - Há mui
tos artlgo1 que contém diversos inci-
S<>B ••• 
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o SR. PRESIDENTE - o que 
acabei de citar tem 19. 

O Sr. Aliomar Baleeiro - Nestas 
condições, pediria a V. Ex." que, dó
ravante, sempre que estivesse em vo
tação artigo com vários incisos, fõs
se mencionado expressamente o inci
so em causa. 

O SR. PRESIDENTE - No caso 
presenti; o dispositivo já está incluí-
do em outro it~clso. · 

Vou submeter à votação a emen
da n. 0 223, para a qual foi apresen
tado o seguinte requerimento de des-
taque: ' 

Requeremos destaque para a emen
da n. 0 223, ao art. 4. 0 do projeto da 
Constituição, envolvendo os incisos 
15 e 16 daquele projeto. 

Em sessão da Assembléia Consti
tuinte, 12 de agôsto de 1946. - Al
tamirando Requião. Vieira de 
Melo. - Afonso de.Carvalho. - Jo
nas Correia. - Hugo Carneiro. -
l~ogério Vieira. - Roberto Grossem
backer. - Hans Jordan. - Orlan
do Brasil. - José Augusto. - Pinto 
Aleixo. - Jurandir Pires. - João 
Henrique . - N eator Duarte . - José 
Alkimin. - f,ery Santos. -, José 
Maria. - Medeiros Neto. - Pedro 
Ludovico - Galena Paranhos. 
Dioclécio Duarte. - Mota Neto. -
Lameira Bittencourt. Cristiano 
Machado. - Adroaldo Silva. - Lino 
l'rl achado. - Aureliano Leite. - Pe
re~ra da Silva. - Alvaro Adolfo. -
Teódulo Albuquerque. - Café Filho. 

, - Luís Viana. - Manuel Novaes. -
Nélson Parijós. - Lauro de Freitas. -
Alberico Fraga. - Joio Mendes. -
Magalhães Barata. - Crepory Fran
có. -- Oswaldo Lima. - Tavares 
cl'Amaral. - José Vúrela. - Castelo 
Branco. - Segadas Viana. - Tei
xeira de "V asconceios. - Re_ieitada. 

O SR. ALTAMIRANDO REQUIAO 
<Autor da Emenda> - Sr. Presiden
te, Srs. Representantes: O assunto 
pertinente à emenda 223 está sufid
entemente esclarecido, para êste ple
nário; primeiro. pela exposição aqui 
feita em tempo hábil, na ocasião em 
que a sustentei; depois, pela seriação 
agora mesmo realizaca, pelo nosso 
egrégio Presidente. 

Afigura-se-me, Srs. Representan
tes tratar-se, evidentemente, neste 
passo, de um assunto de magnitude 
invulgar. E quer parecer-me, por 
igual, que profundamente ávara, -
apesar de todo seu patriotismo e fôr
ça de laboriosidade, - foi a Subco
missão de Educação e Cultura, como I' 

parte integrante: da Grande Comis
são Constitucional, pois teve a. preo
cupação de evitar, sempre que pôde, 
qualquer contribuição nova a seu me
ritório e aplaudível trabalho. 

A não ser assim, Senhores, niio é 
possível compreender como, tendo-se 
em vista a propositura de um Plano 
Nacional de Educação, tratando-se da 
questão magna do provimento de cá
tedras no ensino secundário e no en
sino superior, e do oferecimento de 
uma idéia nova, qual a da Câmara 
Nacional de Ensino. tudo junto dan
do em resultado uma concepção 
nova tan1bém do instituto educacio
nal do µaís. a Subcomlssto se limi
tasse a esta alegação, pura e sim
ples, no refugar. no repelir no des
bastar, definitivamente, a razoabili
dade da emenda proposta: 

"Umas emendas ampliam a 
proposta, contida no primeiro 
projeto, atribuindo à União o 
poder exclusivo de legislar sôbre 
o ensino e outras, restringem". 
E passa adiante. 

De referência à ampliação. diz: 

"Quanáo queira.mos àair essa 
competência à União ~ isto é, a 
competência de legislar sôbre 
educação - não há de ser com 
caráter privativo". 

Compreendi, Srs. Representantes 
- e quero crer, que o Sub-relator é 
o ilustre colega Sr. AtaUba Nogueira. 
- que dentre tódas as suas grandes 
virtudes morais, mentais e culturais, 
S. Ex.ª no apreciar essa-; questões 
vê o B;.asil, não através do prisma 
paulista, do grande, próspero e extra
ordinário São Paulo, mas vê o Bra
sil, inteiro e em suas realidades, atra
'llés das lentes com que aprecia as 
questões do mais rico e, como êle pró
prio diz, do mais belo município de 
São Paulo, que é Campina,;! 

Não é possível apreciairmos o pa
norama brasileiro sómente através 
de um ângulo. 

Por "isso. S. Ex.ª condena taxativa
mente a federalização do ensiuo no 
Brasil, também propo~ta pelo Se
nhor Deputado Gust:wo Ca.panema, 
numa de suas emendas. inspirada, 
Senhores, nas sugestões do pró
prio Ministro da Educação, Sr. Er
nesto de Souza CamP<>S ! 

Está claro que algumas acusações 
levanta·das por- s. Ex.ª no plenário 
relativamente à inconveniência da fe
deralização, poderiam ter perfeito ca-
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bimento, mas se não estivessem ab
initio, prejudicadas, pela idéia a la
tere, paralela, imediatamente suge
rida na emenda, da criação da. Câ
mara Nacional de Ensino que seria 
a elaboradora do Plano Nacional de 
Educação. 

Além do mais o Plano Nacional de 
Educação é obrigatoriamente exigí
vel dentro de uma ConstituiçÃ.O co
mo esta, que admite um Plano Na
cional de Viaçào e repele a sistema
tiza.ção dos prece! tos reguladores da 
causa educacional brasileira, siste
matização proposta. precisamen~. 

oara evitar que, de futuro, se repitam 
Õ:s incovenientes que aqui expús, con
tidos no absurdo d~. em pouco ma·is 
de 25 ~nos, têrmos tido quase du
zentas reformas de ensino, cada qual 
pior, nos inconvenientes acarretados, 
em depoimento da infância, da ju
ventude e da mocida.de de nossa 
pátria. 

O Sr. Hugo Carneiro Muito 
bem! 

O SR. ÃLTAMIRANDO REQUIAO 
- Relativamente à inconveniência · 
dos concursos de provas, contra os 
quais expendi aqui, durante uma h0-
ra, argumentos positivamente irre
torquiveis. de referência a. êsses 
concursvs, que o projeto aceitou ... 

O S'!". Hugo Carneiro - Uma das 
mais brilhantes dissertações sôbre a 
matéria é a que está fazendo o no
bre colega, com a autoridade do seu 
nome! 

O SR. ALTAMIRANDO H.EQUIAO 
-· Muito grato a V. Ex.ª, pela sua 
generosidade. Mas, cumo ia dizendo, 
de refel'ência aos concursos de pro
vas, a respeito nos quais, ainda há 
poucns mese1;, disse o "Correio da 
Manhã", lembrando o saudoso mes
tre Pinheiro Guimarães, que 
apenas na China ainda havia con
cursos de provas, ouso revelar 
que, ao descer desta tribuna tive ai 

. honra de receb€r o abraço de con
gratulaçiles dessa glória do pensa
mento brasileiro e da latinidade cons
trutiva, que é Gilberto Freire. 

O Sr. Hugo Carneiro - Muito 
bem! 

O SR. ALTAMIRANDO REQUIAO 
- Debati !argamente a questão, em 
todos os seus elementos favoráveis e 
contrários porém, como se nada disso 
oop.esas:se, apenas abordoado em prin
cipios francamente r.ontestá.yeis, o 
Projeto estabelece os concursos de 

provas como obrigatoriedade de di
reito 'e salvação do ensino! 

Senhores, não posso admitir que, 
ventilado o problema como o foi, com 
pleno conhecimento de todos O's Cons
tituintes agora, com quatro linhas 
apenas, de generalizações, a Sub
comissão Constitucional de Educa
ção e Cultura fulmine uma idéia que, 
se não fôr aproveitada no todo, po
derá sê-lo perfeitamente em parte. 

A emenda n. 0 223 envolve, como 
ainda há pouco disse o nosso ilustre 
Presidente, vários outras itens, al
guns admitidos pelo novo Projeto, e 
que efet.ivamente, de outra manei
ra, a Sub-Comissão não pôde evi
tar, porqUe não eram apenas consti
tutivos dessa mas se achaivam tam
bém em várias outras emendas apre
sentadas, no plenário, por outros re
p1·esentantes. 

Assim, o ensino religioso que eu pro
punha, mas propunha sem o jungir 
à obrigatoriedade dos horários a Sub
Comis&ão, levada pelo espírito, já a·i 
dadivoso, do sub-relator, do relator 
parcial, o ensino religicso - repito -
facultativo, o incluiu nos horários 
regulares das escolas. S. Ex.ª o re
lator parcial, foi assim, além do que 
eu propanha e propunha acreditando 
que êsse pormenor, essa minúcia, não 
devia nem deve fazer parte de um 
Estatuto Funda.mental, antes, fica
ria muito mais adequada à legisla
ção ordinária . 

Senhores: é ta-1 a importância, é 
tal a magnificência e será tal a 
repercussão, no futuro, do Capítulo 
·'Educação e Cultura", da Carta, que 
estamos votando, que eu apelo para 
o bom sem:o, pa.ra o patriotismo e 
para a bravura cívica desta Assem
bléia - que ainda hã pouco votou 
emenda justíssi.:na, de autoria de 
meu ilustre compatriota Sr. Aloisío 
de Carv&lho Filho - convidando-a a 
votar a favor desta emenda 223 mes
mo sendo necessário destacar-se al
guma c;oisa da mesma, em proveito de 
nosso futuro educa.cional. <Muito 
bem; muito bem. Palrnasl. 

O SR. COSTA NETO <Relator Ge
ral) - Sr. Presidente, proferirei pou
cas palavras, procurando demonstrar 
as razões pelas quais a Comissão não 
pôde aceitar a emenda oferecida pelo 
nobre deputado que acaba ~a falar .. 

Por ocasião da elaboraçao do pn
mitivo Projeto, foi admitido o preceito 
de dois inci::;os, e o enunciado ficou da 
seguinte forma: no inciso 15 do ar-
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tig-0. 4.0 - "Diretrizes da Educação" e 
no mclso 16 do mesmo artigo -- En
sino secundário e supertor. 

Voltando o Projeto ao plenário e 
examinadas tôdas as emendas, a Co
miBBã.o resolveu aceitar uma delas ofe- · 
reclda pelo nobre deputado GustaV'l 
Oapanemi.., a qual correspondia ao 
sentir da maioria. Essa emenda dizia 
simplesmente que a União tem com
peté:acia de legislar sôbre cUretrizes e 
bases da educação. 

Tomei nota, Sr. Presidente, da opi
nião emitida pelo nobre defensor des:;a 
emenda e vou ler, para V. Ex.ª e o 
plenário essa opinião, que consubstan
Cia, perfeitamente, o pensamento da 
Comissão. 

"0 ensino não pode ser excluido 
da competência legislativa da. 
União. A União compete legislar 
sôbre as suas bases e diretrizes, 
isto é, sôbre os seus meios e fins, 
:;;Obre os têrmos gerais de sua or
ganização e sôbre as condiçõe& e 
finalidades de seu funcionamento. 
A legislação federal não esgotará 
a matéria pedagógica. Apenas dis
porá sôbre o e11sencial dela, sôbre 
aquilo que, por constituir têrmo 
estrutw·al da organização do en
sino ou diretriz essencial do fun
cionamento escolar, tem caráter 
nacional e deve const!t:.11r um sis
tema geral, que não pode deixar 
de ser coerente na sua estruturli., 
e harmônico e seguro na sua. filo-
sofia. · 

A amplitude da legislação fe
deral dependerá. de cada :::-amo do 
ensino. Essa legislação há de ser 
sumária e . restrita, limitada !l.;>e
na.s à fixação de prlndplos peda
gógicos gera.is, com relaça.o ao 
ensino prlmário; terá que ser me.is 
extenoo, embora genérica e fle
xível, quanto &OS diversos ramos 
do ens.ino profisisonal: já poderá. 
ser mais precisa e pormenorizada 
no que diz respeito ao ell.Slno se
cundário e superior. o legislador 
ordinário é que ser&. o juiz dessa 
amplitude. 

Como quer que seja, fôrça é que 
à União se cometa &. função de 
fixar os principias gerais destina
dos a presidir à vida escolar do 
pais, dando-lhe, em limites ml
n.imos mas essenciais, unida.de de 
plano e doutrina, segurança e 
compatib111dade cie métodos 'e pro
cessos, sem prejuízo da liberdade 
pedagógica das escolas dt tôdas 
as categorias e bem assiin dos sis
temas administrativos escolares 
dos Esta.dos". 

São estai; as rawes, Sr. Presidente, 
pelas quais a Comissão negou seu 
voto à. emenda e pede ao plenário 
que a rejeite neste momento. (Mutto 
bem; mutto bem.) 

O SR. PRESIDENTE · - Vou pr-o
ceder à votação da emenda número 
2'23. 

Os Senhores, ,Que a aprovam, quei
ram levantar-se. (Pau.sa.) 

E' rejei.tada. 
Em votação as emendas ns. 2. 213 

e 2. 21'7 c0munico haver indeferido os 
seguintes requerimentos de destaque: 

Requeremos destaque, na forma re
gimental, para a Emenda n.º 2.:113, 
de autoria do Sr. Clemente Mariani, 
referente ao Capitulo 1. 0 do Projeto 
revisto e publicada no impresso alu
sivo ao art. 3." n. 0 XV, art. S. 0 , 

XIll ittual. 
Sala das Sessões, em 13 de agôsto 

de 1946. - Clemente Mariant. 
Ao art. 5. 0 , IV. 
Requeremo.s o destaque das pa.la

vraa "e a Polícia Militar" da emen
da n. 0 2.217, para acrescentar ao 
inciso cit.ado. 

Sala da~ Sessões, 12 de agõsto de 
1946. - Brochado da Rocha. - Teo
domirO Fonseca. - Bayard Lima. -
Adroaldo Costa. - Mércio Teixeira. 

Daniel Faraco. - Rarreto Pinto. 
- Dantas Júnior - José Joftli. -
- Medeiros Neto. - José Maria. 
- Tetxetra Vasconcelos. - Rui Pal-
meira. - Afonso de Carvalho. 
Sigefredo Pacheco. - Guilherme Xa
vfer. - Galenó Paranhos. - Vitori
no Freire. - Gacho Cardoso. - Lau
ro de Freitas. - Osório Tuyuty. 
Tavares d' Amaral. - Lert Santos. -
Baeta Neves. - Melo Braga. - .An
tônio Silva. - Gurgel áo Am.aral. -
Rui Almeida. - Dario Cardoso. 
Antero Leivas. - Li·no Machado. 
Welligton Brandão. - José Augusto. 
- CG.fé Filho. - Euclides FtgueiredD. 

- Antônio Corréa. - Pe4rr; Verga-
ra. - Bastos Tavares. - Ernesto 
Dom.eles. · 

Ao artigo 5.0 XVI, letra /: 
Requeremos destaque da emenda nú

mero 2. 217, para suprimir a letra ci
tada. 

Sala das sessões, 12 de agôsto de 
1946. - Brochado da Rocha. - Teo
d-Omiro Fonseca. - BayartJ Lima. -
Adroaldo Costa. - Mércio Teixeira. -
Daniel Faraco. - Barreto Pinto. -
Dantas Júntor. - José Jofilt. - Me
deiros Neto. - José Maria . ...-- Tei
xeira Vasconcelos. - Rui Palmeira. 
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- Afonso áe Carvalho. -- Sigefredo 
Pacheco. ·- Guilherme Xavier. - Ga
.leno Paranhos. - Vitorino Freitas. -
- Graccho Cardoso. - Lauro de Frei
tas. - Osório Tuyur.y. - Tavares 
à' Amaral . -Lery Santos. - Baeta 
Neves. -- Melo Braga. -- Antônio Sil
va. - Gurgel do Amaral. - Ru.i A!
metda. - Dario Cardoso. - Antero 
Leivas - Linu Machado. - Welinuton 

1 Brandiio. - José Augusto. - Café 
Filho. - Euclides Figueiredo. - An
tônio Corrêa. - Pedro Vergara. -
Bastos Tava.res. - Ernesto Dorneles. 

O SR. HAMILTON NOGUEIRA(*) 
(Pela ordem) Sr. Presidente: estabe
l<lee o seguinte o § 2. 0 do art. 30, do 
Regimento: 

"Os pedidos de destaque serão 
deferidos ou indeferidos, conclusi
vamente, pelo Presidente da As
sembléia, podendo êste, de oficio, 
estabelecer as preferências qne jul
gue necessárias à boa ordem das 
V-OtaÇÕf:'S. " 

Dados os precedentes de V. Ex." Sr. 
Presidente, de homem liberal e atitudes 
democráticas, evidentemente, repre
s.intando eu aqui um grupo e, acredito 
.que a. maioria dos Re'pr*'!sentantes, es.: 
tranha.mos uma deliberação de V. Ex.ª 
- queira perdoar-me - sem ouvir o 
!>lenário sôbre certas emendas, entre 
elas a referente à autonomia do Dis
trito Fe~ral. Naturalmt:nte, não sei 
qua.l foi o motivo da atitude de V. 
Ex.ª mas, ao que estou informado, não 
será da.do destaque a essas emen.da.s. 
Sendo esta Assembléia alta.mente de
mocrática,. parec€-me que tôdaS as 
em.end2.s - é a minha opiniã.o e a.cre
dito que, no tundo seja também a de 

-V. Ex.ª - para as quais forem des
taques, deverão merecer a 11.preciação 
da Assembl~!a. Em todo caso, desejaria 
'°uvir a opinião de V. Ex.ª, Sr. Pre
.siden.te. (Muito bem; muita 'IJem.) 

O SR. PRPlSIDENTE - Se Vossa 
Excel6ncia proP'..isesse a reforma do 
Begimento. teria meu aplauso. Agora, 
o que não me é possível - e nlSSo 
tenho procurado ser intransigente -
·~ deixar de observar aquilo qut, por 
d-elega.c;âo dos Senhores Representan
tes, foi estalbelecido como norma para 
os nossos trabalhos. (Palmas.) 

O SR. HAMlLTON NOOU'E'IRA 
·- itsse propósito de V. Ex.ª a.inda 
mais o eleva em nosso conceito. 
(muito bem) ma.s permito-me pon-

(•) ·Não foi revisto pelo orador. 

di;rar que V. Ex.", sr. Pl·esidente. 
nao está obriga.do a. essa delegação 
que !he foi conferida, porque, elll 
certos casos, poderá ouvir ou não 
a opinião da Assembléia. (Muito 
bem; muito bem.> 

O SR. PRESIDENTE - Deferi o 
seguinte requerimento de destaque: 

Requeremos destaque para a letra 
e que deve ser substit1iída pela letra 
f, por evidente êrro tipográlflco no 
art. 6.0 • ' 

Sala das Sessões, 13 de a,gôsto de 
1946. - Nestor Duarte. 

O SR. NESTOR DUARTE 
Foi deferido por V. Ex.ª? 

O SR. PRESIDENTE - Sim. 
O SR. NESTOR DUARTE 

Então, conceda-me V. Ex.ª a. pa.la.
wa. 

O SR. PRES'IDENTE - Tem a. 
palavra o Sr. Nestor Duarte. 

O SR. NESTOR DUARTE 
O destaque por mim requerido, Se
nhor !Presidente, visa apenas supri
mir do art. 6.0 , entre os ca.aos de 
competência supletiva e complemen
tar dos estados, a letra e do n.• XV 
do art. 5.0 - autorização de leglsla.r 
sõbre ireglstros públicos e juntas co
merciais. 

Fui autor da emenda, que contou. 
aliás, com a honrosa aceitação da. 
Oomi.ssão Oonstituci.ona.l, emendr. que 
se transformou no art. 6.0 do atual 
projeto. Pela minha. emenda., entre 
os ea..;;os d~ competência supleti~ 
e complementar dos estados, não se 
1.!lcluia o de legislarem sõbrP. regis
tros públicos e juntas comercl.ais. 

Devo dizer a V. Ex." que, ontem, 
no plenário, ouvindo a pala.vra. pa.ra 
mim digna de todo ll"espeito, do ilus
tre prof~or Mário Me.sagão, e 
a.tendendo a. alvitre de S. Ex.•, aca
bei de formular o desta.que que ora 
é obJetõ de deliberação da Casa. 
Deixo, pois, ao Juízo da Assembléia, 
e ao parecer do Sr. Relator Geral., 
deliberarem como entender mais 
conveniente. <Mutto bem; muito 
bem.> 

O SR. MÁRIO MASAGAO - Peço 
a palavra, pela ordem. 

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

O SR. MARIO MASAGAO (Peza. 
or<le11i.> - Sr. Presidente, tive a hon
ra de sol!citar desti;.que de todo o ar
tigo 8.0 do atual projeto, sugerindo a. 
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supressão. De maneira que, se V. Ex-· 
celêncla defei-lr êsse pedido, êle de
verá preferir, na votação, ao pedido 
de destaqUe que acaba de ser defen
dido pelo nobre colega, Sr. Nestor 
Duarte. Já que se trata de supressão 
do artigo, a matéria - a meu ver -
deve ter preferência sôbre a simples 
modificação do artigo. <Muito bem; 
muito bem.> 

O SR. PRESIDENTE - Il1fellz
mente, não pude passar os olhos l!Õ
bre todos os requerimentos de desta
que, sendo possível, por isso, que o de 
V. Ex.ª, como afirma, esteja entre os 
cutros. 

o SR. MARIO MASAGAO - Nesse 
caso, requeiro a V. Ex.ª o adiamento 
da votação. 

O SR. NESTOR DUARTE - Se se 
trata de adiamento da votação do des
taque por mim requerido, para que 
se reconheça a preferência do que foi 
pedido pelo nobre Representante de 
São Paulo, estou de pleno acõrdo, em
bora considere injusto o destaque pro
posto por s. Ex.ª. (Muito bem; mui
to bem.) 

O SR. COSTA NETO (Relator Ge
ral) (*) - Sr. Pre&idente, é provável 
que 'v. Ex.ª consiga encontrar do:lS 
ou três destaques adiante, o pedido 
pelo nobre Deputado Sr. Márlg Ma
se.gão, porque êle foi feito imediata
mente após o requerido pelo ilustre 
Deputado Sr. Nestor Duarte. Como 
jã. começamos a diooussão da maté
ria, haveria economia de ti;mpo se 
preferíssemos agora o destaque solici
tado pelo Sr. Mário Masagão, rcfe~ 

rente ao art. 6.0 • 

o SR. PRESIDENTE - Informo 
a V. Ex." que ai.Ilda tenho diversos 
requerimentos de destaque, que não 
pude examinar por falta de tei."l.::lO, 
Pode ser que o pedido do Sr. Mário 
Masagão esteja entre outros, que trou
xe para aqui examinar. A solução 
mais conveniente seria adiar a vo
~ão, tal como solicitou o Sr. Ma\rio 
:Masagão. Fica, pois, adia<ia. 

Vou submeter à apreciação da Casa. 
e seguinte requerimento de destaque, 
do Sr. Honório Monteiro: 

Art. 5 n.0 XVI letra a do Pro
jeto em discusi::ão: 

(•) Não foi revhsto pel o orado.r. 

Requeremos destaque das palavras 
- "e do trabalho" - a fim de serem 
incluidas, com a redação conveniente, 
na letra b do mi;smo artigo, tornando 
possível legislação complementar .:iu 
supletiva dos Estados, como prevê o 
art. 6.0 do P.i:'ojeto. 

Sala das Sessões, 13 dt:: agôsto de 
1946. - Honório Monteiro. 

O SR. BARRETO PINTO (Pela 
ordem) - Sr. Presidente, peço a Vos
sa Excelência informar-me do nú
mero da emenda. 

O SR. PRESIDENTE - E' o des
taque do art. 5.0 , n.0 16, letra a, das 
palavras "e do trabalho'', a fim de 
serem incluídas, com a redação con
veniente, na letra b do mesmo .i.rtigo. 

O SR. HONóRIO MONTEIRO 
(autor da emenda) - ·Sr. Presiden
te, admitindo o P.rt. 6.0 do projeto 
a competência supletiva dos Esta
dos para legislar sõbre as diversa.e; 
matérias que esp'ecüica, pareceu-me 
que a legislação trabalhista deveria 
figurar também entre essas matérias, 
sobretudo porque não é possível dei
xarmos ao desamparo o trabalhador 
agrícola. Ainda mais, porque a legis
lação relativa a êste pela variedade 
do trabalho que exercita, não pode, 
evidentemente, sujeitar-se a uma le
gislação uniforme. <Não apoiado). 
Deve-se, portanto, reservar aos Es
tados a competêocia para legislar, su
pletivamente, sôbre essa matélia, de 
acõrdo Cúm as peculiaridades de cada 
um. 

Nessas condições, Sr. Presidente, 
proponho a tran.lferência da compe
tência para legi.slar sôbre e traba
lho, ou a sua inclusão em qnalquer 
dos incisos ci:> art. 6 °. 

Era o que tinha a dizer. 
O SR. COSTA NETO <Relator Ge

ral) - Sr. Presidente, V. Ex." se 
recorda de que o nobre Deputado Má.
rio Masagão declarou que havia pe
dido destaque para o art. 6 <>. Se êste 
artigo fôr supresso, ipso facto o re
querimento de destaque, fo~ulado 
pelo Sr. Honório Monteiro, deixará de 
ter objeto. Assim, peço a V. Ex.ª, 
também o adiamento da discussão 
dês.e;~ pedido de destaque. 

Era o que tinha a. dizer. 

O SR. PRESIDENTE - Fica adia
da a votação da emenda. 

Neguei deferimento ao· seguinte re
querimento do Sr. Ataliba Nogueira. 

Art. 5.0
, XVI, letra. d: 

Requeiro destaque para o dispo
sitivo do projeto, art. 4.0 , inciso xv. 
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que semente se referia às ''diretrizes 
da educação". 

Sala das Sessões, em 13 de agôsto 
de 1946. - Ataliba Nogueira. 

O SR. PRESIDENTE -· Deferi o 
3eguinte requerimento do Sr. Israel 
Pinheiro. 

Cap. I - Artigo 5.0 - XVI - m. 
Requeiro o destaque da palavra 

"hidroelétrica" para ser substituida 
pela palavra "elétrica", ficando assim 
aprovada a emenda n.~ 1.218. 

Sala das Sessões, 13 de agõsto de 
1946. - .'srael Ptnheiro. 

O SR. ISRAEL PINHEIRO <Autor 
do Requerimento) - Sr. President~. 

algumas palavras apenas, com refe
rência à emenda que apresentei ao 
art. 4.0 , item XII, do Capítulo !, as
sim redigida: 

"Substitua-se a expressão "ener
gia hidroelétrica" pela expressão 
"energia elétrica". 

A justificação da emenda está con
cebida nos seguintes têrmos: 

E' necessáriú que a União te
nha competência para legislar não 
só sôbre a energia hidroelétrica, 
como também no que diz respeito 
à energia termoelétrica, a fim de 
que, com a fixação de rondiçõe.s 
técnicas uniformes, permita a in
terligação das rêdes elétricas." 

O Sr. Ji~randir Pires - V. Ex.ª tem 
tôda razão. O Bra~.il não pode ficar 
como Lisboa, por exemplo, or.de há. 
corrente cont~nua em certos bairros, e 
corrente alternativa em outros. E' 
necessária a existência de uma legis
lação regular sôbre energia elétrica, 
inclusive em relação à corrente alter
nativa. 

O SR. ISRAEL PINHEIRO - Obri
gado a V. Ex.". 

E' importantíssimo para a econo
mia brasileira que tõdas as redes elé
tricas do pais, seja termoelétricas, 
11eja hidroelétricas, possam, aJém de 
certa potência, permitir essa interli
gação, que é um problema geral. Nãv 
é possf;·el que um aparêlho elétrico 
que funciona no Rio, digamos, com 
60 ciclos, vá para outro local, tam
bém de 60 ciclos, e ai tenha a 6Ua ve
locidade modificada, não produzindo 
o mesmo resultado. Isso é impor
tante. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Pre
eidente, com o objetivo de solicitar 

• 

o voto da Assembléia pare. a minha 
emenda. U.!~ito bem; muito bem.) 

O SR. PRESIDENTE - Vou (l)Ôl"' 
em votação o requerimento de desta
que do Sr. Israel Pinheiro. 

Os Senhores que o a.provalll, quei
ram levantar-se. (Pu.usa.> 

Está. aprovado. Fi-ca., em conse
qüência, aprovada a emenda n. 0 1.218. 

O nobre Representante ·João Bo
telho e outroo requereram destaque 
para a emenda 2.223, nos seguintes 
têrmoo: 

Requexemoo destaque para a em>en
da n.0 2.223, da autoria do Sr. Depu
taido João Botelho, publicada na Co
leção d·e Emend-a.s ao Projeto da Cons
tittúção, 

Saila das Ses.sões, 12 de ag&to de 
1946. - João Botelho. - MagalháJes 
Barata. - Alvaro Adolfo. - Rocha 
Ribas. - Nelson Part1ós. - Lameira 
Bittencourt. - Cosme Ferreira. -
Waldemar Pedrosa. - Duarte de Oli
veira. -- Pi-tito Aleixo. Castelo 
Branco. - José Neiva. 

o SR. PRESIDENTE Neguei 
deferimento ao requerimento de d~
taque dos Srs. João Botelho e ou
tros. 

Pediria um pouco mais de silencio, 
1JOrque alguns dos Sr.s. Representan
tes reclamam contra o fato de não 
pod,er-em ouvir a Mesa e até os ora
dores. Como estamos discutindo as
sunto da maior importância., solici
taria ê.sse ;;iléncio que está seíldo que
brado, i-nvoluntària.mente, dada a 
presença de grande número d~ Se
nhores Representantes. 

O Deputado Nestor Duarte solicita 
destaque de sua emenda, ::iedindo que 
a. letra E seja :mbsti·tu.~da pela l~

tra. F, por evidente êrro tipográ.fico 
no artLgo 6. º. O a&'>unto já está 
.previsto no projeto, e por isso terei 
que aegar o destaque e o êtto será. 
corrigid-0 na Oo.missão de Re<iação. 

O SR. NESTOR DUARTE - Se
nhar P!"es~dente, requeri substituição 
d·a letra L pela letra. F, e não da le
tra e .pela. 1-e<tra /. Na letra l figura. 
competência s):lplementar ou com
plementaT dos Estados para legi&la.r' 
sôbre oomércio exteri<>r, interestadual~ 
câmbio, etc., e que, evidenrtemenite, 
não deve ser inclufda nesta. oompe
.têncla. 

O SR. PREbIDENTE - V. Ex ... 
releve-me êste equivoco, .porque me: 
pareceu trata.r-.se de êrro tipográfico • 
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Nestas condições, o assunto será exa
minado oportunamente. 

·O SR. JOAO BOTELHO -- <Pela 
ordem1 - Sr. Pl"esid-entie, ;pe<>,,o um 
ntiinuto de atenção para f.alar sô~e 
matéria V·encida. Apr.esentei emenda 
à gran<ie Goruis.são e sobrie a me.s.ma. 

· devo explicar a V. Ex.ª que PJ.a.no 
N.aciorni-1 de Viação não é a mesma 
cO'il!a que Plaino Naclona.l de Side
rurgia nem Plano Nacional de Pe
tróleo. Era o esclarecimento que 
que.ria dar a V. Ex.•, com o a.cata.
miento que a Mesa me merece. 

O SR. COSTA NETO -- Sr. ?.re
sldente. o nobre orador que a.caiba. 
de me prec&der não tem razão, por
que a matéria de &eu destaque está 
compreendida no número 16, letra n, 
e não n:a. letra b. 

O SR. JOAO BOTELHO - Pe.r
dõe-se V. Ex.ª. A letra n traita. da. 
riqueza. do solo, sub-solo, etc. , o que 
é muito diferente do Plaoo Na.ci<llOall 
de Siderurgla. 

O SR. PRESIDENTE - S. Exce
lência, o Sr. Mário Masagão pede 
destaque do artigo 6. 0 do Projeto 
atual, nos seguintes têrmos: 

Peço destaque do art. 6.0 do Pro
jeto atual, par:i. que seja suprimido. 

Justificativa: - :tsse artigo não 
constava. do Projeto primitivo, e con
tém regra p~Judtcial à unidade do 
cHreito nacional. Além d~o. atenta 
contra a discriminação das funções 
entre a União e os Estados. 

Sala das Sessões, 13. de agôsto de 
1946. - Mário Maeagdo. 

O SR. MA.RIO MASAGA.O - Se
nbor Presidente, requeri o dest!o.Clue 
do artigo 6." do Projeto atual, vi
sando sua supressão. itie permite que 
os Estados legislem zsupletivamente 
sôbre matérias da alçada da União. 

Ora, uma. Constituição é tetta ps.ra 
discriminar as funções entre as pes
soas jurfd!cas de direito público in
terno, e não para confundir suas 
atribuiÇÕes. 

Durante o regime da OonsUtulção 
'de 24 de fevereiro de 1891, a. compe
tência legislativa àa União estava se
parada da dos Estados, e nenhuma 
dificuldade surgiu nesta matéria <mui
to bem.) 

ConsegUimos, de,t>ois de grande ba
talha claUtrinária, unificar, no Bra
sU, tarnl5ém o Direito Judiciário. Ao 
invés de 20 leis processuaitl, passamos 
a ter, com -vantagem, uma única, e 

as objeções contra essa unl dade de -
sapareceram diante da prática, que 
revelou ser perfeitamente possível e 
exequível mn Código Nacional do di
reito adjetivo. 

Entretanto, Sr. Presidente, em 1934, 
cometeu-se o primeiro êrro brasileir0 
nesta matéria, d11.ndo-se aos Estados 
atribuição para legislar supletivamen
te sõbre v&.rios assuntos que cabiam 
na competência legislativa da União. 
Embora a experiência tivesse sido 
curta, o resuJtado foi mau. 

No meu Estado - o de São Paulc 
- a pretexto da legislação supletiva, 
ou complementar, foi invadida a. sea
ra da legislação federal. 

Ali se legislou até sôbre Direito Ci
vil, estabelecendo-se condições para 
a aquisição de proprledade timóvel, 
dentro do Estado, a propósito de 
normas sôbre registro público. Con
trariou-se o Código Civil, proibindo
se o registro de escrituras em que 
não fôssem transcritas certidões ne
gativas. 

O art. 5. 0 estabeleceu bem a com
petência legislativa da União. Venho, 
em. beneficio da unidade do direito 
nacional, que ~ também a maior fôr
ça em pról da própria unidade cta 
nação, pedir à Assembléia a supre~<;
são do artigo 6.0 , para que a Unlao 
legisle, exclusivamente sôbre matéria 
de sua competência, desaparecendo u 
possibilidade. de têrmos em caãa E:.s
tado um direito substantivo e um di
reito adjetivo. 

O Sr. Nestor Duarte - Não á pos
sível h,aver esta dualldadé quand:i a 
competência dos Estados é simples
mente supletiva ou complementar, 
gu.a.rdads., portanto, a linha do sistema 
consagrado na legi.slaçãú nacional. 

O SR. MA RIO MASAGAO - Res
pondo ao aparte do nobre colega, de 
uma maneira muito simples. 

As.Qim como com]'.>ete ao Congresso 
Nacional legislar sôbre o assunto com
pete ao Presidente da República eiq:>e
dir regulamentos para a boa execu.;áo 
da lei. Os r,..ulament.os d~scem a tôda 
minúcia, e podem ser, até relativos a 
zonas do território nacional. Não há 
necesaid.ade de entregar ao legislador 
e6tadual a possibllidade de ela.borar 
normas suplet1vas, que pedem entrar 
em conflito com as estabelecida.a pela 
União <Muito bem; multo bem. Pai
mae.) 

O SR. COS'TiA NETO - Sr. Presi
dente, o texto do artigo 8.0 do projeto 
em discussão foi resultante de diversas 

• 
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emendas apresentadas por ocasião dos 
primeiros debates da matéria verlfi
câdos nesta Casa. Não posso precisar 
se mais de três, mas lembro-me de que 
três foram oferecidas, e a bancada pau
lista, do P. S. p., assinou uma delas. 

Aceitamos '.!ssa emenda - e a. Co
missão· a aprovou - Sr. Presidente, 
porque ela se torna indispensável. 

Infelizmente, dentro d-0 preceito do 
atual art. 5.0 • que reproduz, em grande 
parte, o art. 4. 0 do projeto antigo, n.ã.o 
se contém a capacidade legislativa ne
cessária para resolver todos os pro
blemas federais e estaduais, quando 
entrelaç.ad-Os. Por isso, o artigo da 
Constituição de 1934, que serviu de fon
te ao preceito atual foi suficientemente 
cauteloso: separou aquelas matérias em 
que somente a União deva legislar, -
vale dizer, as em que a capacidade le
gislativa dos Estados seria uma inter
ferência indébita, das outras em que 
o Estado pode legislar, sem qualquer 
inconveniente. 

O nobre Deputado Sr. Mário Masa
gão declaTott que em noss<• Estado se 
legislou até sôbre di:.reito civil. 

Lamento que S. Ex.ª não tivesse ci
tado um caso concreto. 

O Sr. Toledo Piza - Citou o caso. 
O SR. COSTA NETO - Citou o Di

reito Civil, mas não caso relativo ao 
mesmo. 

E' evidente que erronias do legis
laclor n§.o podem ser evitadas. Na dis
tribuição feita no texto do atual artigo 
6.0 , a miúéria se acha separada de 
tal forma. que, St: porveoLura existir 
êrro ptlr parte do legislador estadual 
futuro, será. tão evidente que saltará 
:i.os olhos. E' indispensAvel que o texto 
seja aprovado JX.lo plenário, 90is se 
assim não açontecer, a regra l}Ue man
da i>assar para o Estado todos os po
deres não outorgados à União. muitas 
vezes, pri.ticamer..te, se tornan\ inapli
cável. 

Não desejo, pelo fato da Assembléia 
estar perfeitamente esclarecida, exa
minar cada um dos itens do artigo 6. 0 

·para comprovar, em cada caso qut: a · 
competência do Estado não viria pre
judicar a da União. 

Essas as razões porQue esperamos se
ja aprovado o texto 110 art. 6.0 , salvo 
os destaques. alguns dos que.is foram 
anuncia.dos por V. Ex.~ há. poucos mo
mentos. <Muito bem; muito bem.> 

O SR. PRESIDENTE - Os Senho
res que aprovam o requerimento do 
Sr. Mário Masagão, de destaque do 

art. 6.0 do Projelo, para Sfl' supri
mido, queiram levantar-se. (Pausa.> 

Está rejeii;ado. <Palmas). 
Devo passar ao exame da matéria, 

cujo adiamento se verificou há pouco. 
O prime!ro destaque é do Sr. Nes

tor Duarte, nos seguintes têrmos: 
Requeremos destaque para ~ letra 

e do 'B.rt. 5. 0 n. 0 XVI 
13-8-946. -- Nestor. Duarte. 

O SR. NESTOR DUARTC (Autor 
do requerimento) - Sr. Presidente, 
creio que a questão está perfeitamen
te elucidada. Incluiu-se r.a compe
tl!ncia suplementar dos Estados o 
caso da letra L, ou seja - compe
tência dus Estados para legislar sôbre 
o comércio exterior, instituições de 
crédito, câmbio etc .. o que evidente
mente ai. não deve figurar. 

O Sr. Paulo Sarasate - Foi êrro 
tipográfico. 

O SR. NESTOR DUARTE - Fi
cou exchlido o caso da letra F, as
sunto de peculiar interêsse dos Ebta
dos. Só é possível uma explicação para 
isso: êrro tipográfico. 

O Sr. Fernando Nóbrega - O mes
mo se observa no caso da competên
cia privativa da Un1ão para legislar, 
que do número 14 passa para 16. 

O Sr. Costa Neto - E' questão de 
red~o. 

O SR. NESTOR DUARTE - Es
tou aludindo ao número 16 d0 arti
go 5. 0 • E' uma sl!gestão no sentido 
de que a CGmissão retifique; mas 
pemo ser justo que a Assembléia se 
prommcte a respeito. <Muito bem; . 
mt1Jto bem.) 

O SR. PR'ESIDENTE - Os Senho
res, que aprovam o re']uerimento do 
Sr. Nestor Duarte, queiram levan
r.ar-se. (Pausa.) 

Está aprovado. 
Vou submeter a votos o requeri

mentos do Sr. Honório Monteiro ao 
axt. 5. 0 , n. 0 16 letra a do Projeto em 
discussão, lido anteriormente. 

O SR. HONÓRIO MONTEIRO 
<Pa.;a encamtnhar a votação> - Se
nhor Presidente, fiz a indicaçãc do 
desta.que, no sentido de deslocar a 
competêocta. da União para legislar 
sôbre o Direito Trabalhista, do in
ciso em que se encontra, colocando-o 
em um daqueles outi·os incisos em 
que o Estado, por fõrça da aprova
ção do artigo, tem competência su
pletiva. A competl:ncia da União 
subsiste: continua com1>etindo à União 
legislar sóbre o trabalho, com a com
petência sgpletiva dos Estados. 
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O Sr. Agammenon Magalhães -
V. Ex". deve atender para o perigo 

que há em facilitar aos Estados a 
modüicaçãc elas condições de tra
balho. 

O SR. HONÓRIO MONTEIRO -
Lembro ao nobre colega que até o 
presente a União não legislou sôbre 
o trabalho rural. Desde que se ad
mite legislação supletiva, o Estaco 
poderá fazê-lo, enqua::ito a Urúão 
não o fizer. Desde que a União te
nha legislado, cessará a competência 
dos Estados, porque esta é sempre 
supletiva ou complementar. 

Minha. proposta é no sentido de se 
transferir do inciso primeiro pa.ra o 
segundo a competência da União de 
legislar sôbre o trabalho, ou para se 
incluir no art. 6.0 a competência su
pletiva dos Estados legislarem sõbre 
direito do trabalho. 

O Sr. Paulo Sarasate - Discordo 
inteiramente de V. Ex.ª. O direito 
tra;balhista, por sua importAncia, 
hoje, necessàriamente, tem de ser da 
competência da União. 

O SR. HONORIO MONTEIRO 
?vias não nego isso. 

O Sr. Gurgel do Amaral - E qual 
a vantagem disso ser supletivo? 

O Sr. Paulo Sarasate -- Perdão. O 
nobre orador levanta duas hipóteses, 
com as quais não posso concordar. 
EvidenteIT.ente, a União é que legisla 
sõbre o direito trabalhista. '.a:sse o 
nosso pauto de \lsta, em que pt:se a 
o:p!nião do ilustre Representante: 

O SR. H'ONORIO MONTEIRO -
Não tem razão o meu nobre colega, 
pois, desde que a legisl11ção fede·ral 
satisfaça inteiramente, sobrl;!tudo quan
to ao trabalho rural, não havei-á lu
gar para a legislação do Estado. Se 
ela fõr deficiente, o Estado a su
prirá. 

O Sr. Gurgel do Amaral - Não po
demos criar exceções odiosas. Prec:
samos assegurar a todos os trabalha
dores a mesma quantidade de di
reitos. 

O Sr. Nereu Ramos - A legislação 
deve ser uniforme. E' preciso que to
dos os trabalhadores do Barsil sejam 
<:alocados no mesmo nível. <Palmas.) 

O SR. HONORIO MONTEIRO -
Nero estou pretendendo tratamento 
des!gual, muito pelo cont.rário. Meu 
propósito é ampa.rar o trabalhador 
.rural que, até o presente, não o foi e 
deve ser amparado. Admito que os Es-

tados possam legislar a respeito, par& 
dar maior proteção ao trabalhador, 
sobretudo ao trabalhador rural. (Mui
to bem.) 

O SR. PRESIDENTE - Os Srs. que 
aprovam o requerimento, queiram le
vantar-se. (Pausa.) 

Está rejeitado. (Palmas.) 
Out.ro requerimento, do Sr. Repre

sentante Nestor Duarte, de destaque 
da letra e do art. 5.0 , n.0 16, lido an
teriormente. 

O SR. NESTOR DUARTE - O 
destaque, Sr. Presidente, visa excluir, 
da competência complementar dos Es
tados o registro públ!co e o de Juntas 
comerciais. 

Trata-se de matéria d-e dkeito na
cional, não havendo, portanto, neces
sidade da intervenção legislativa es
tadual. <Muito bem.) 

O SR. COSTA NETO <Pela ordem) 
- Sr. Presidente, estou de pleno 
acôrdo com o nquerimento do nobre 
Representante, Sr. Nestor Duarte. 

O SR. PRESIDENTE - Os Srs. que 
aprovam o requerimento do S:r. Nes
tor Duarte, queiram levantar-se·. 
(Palmas.) 

Está aprovado. 
O SR. PRESIDENTE - Vou sub

meter a votação o requerimento do 
Sr. Horâcio Lafer e outros, nos se
gu!nte.!: têrmos: 

Requertmos preferência e destaque 
para a votação da emenda n.0 2.890 
substitutiva do art. 128 - VI § 4.0 do 
projeto con~titucional substituindo 
"em partes iguais aos Estados e aos 
Territórios" do projeto por "entrega
rá. aos Munic!pios, com exclusão dos 
das capitais, 10 % da arre::a~ção do 
impõsto de renda, feita a distr:buição 
em partes iguais da emenda 2.890. 
(Alcêdo Coutinho.>. - Horácio Lafer. 
- Honório Monteiro. - Novelli Jú
nior. - Ataliba Nogueira. - GofredO 
Teles. - Cesar Costa. - José Aman
do. - Antônio Feliciano. - João Ab
dala. - Costa Neto. - Benedtt-0 Va
ladJLres. - Duque d.e Mesquita. -
Israel Pinheiro. -- Augusto Viégas. 
- João Henrique. - Alfredo Sá. -
Milton Prates. ·- Olinto Fonseca. -
José Alkmtn. - Bias Fortes. - Ro
drigues Seabra. - Celso Machado. -
Jusceztno Kubistchk. - Roberto Glaa
ser. - Gomy Júnior. - Fernando 
Flôres. - João .-4.gutar. - Aramta 
Atafde. - Campos Vergal. - João 
Botelho. 
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O SR. ALC:ll:DO COUTINHO - Sr. 
Presidente, Srs. Representantes, o cli
ma de relativa democracia que, nos úi
timoo tempos, vem existindo em nosso 
pafs, deu margem a várias descobertas·, 
melhor diria, constatações de grandes 
verdades que o regime de fôrça não 
permitia fôssem reveladas. 

Uma dessas gi,:andes verdades, pro
<:lamadas pelos nossos estudiosos e pa
triotas sinceros, fci o chocante con
traste que existe entre a vida econô
mica dos municípios e a das capitais; 
enquanto estas crescem, se embele
zam e enriquecem, os municípios em
pobrecem, definham e despovoam-se. 
Contra isso, uma corrente municipa
lista surgiu, em todo o pais, e ampliou
se de tal maneira que, hoje, há uma 
tendência quasi unânime em dar ao 
município seu justo valor. 

O eixo de gravitação da nosssa eco
nomia e da. nosso progresso deslocou
se do município para as capitais e, 
nestas, tem sido mantido por uma 
burocracia cada vez maior e mais 
onerosa. 

No afã de defender os municípios, 
vá.rias emendas foram apresentadas 
uma delas, mesmo, consta no Ante
projeto hoje discutido. Tal emenc!a 
prevê a distribuição de 10 % do im
pôsto de renda entre os Esta.dos que 
fariam a distribuição equitativa entre 
'OS municípios. 
_o Sr. Deodoro de Mendonça 

Igua!mente. 
O SR. ALC1!:00 COUTINHO 

Igualmente entre os municípios. 
Mas, Sr. Presidente e Srs. Repre

sentantes, por êssses dois quadr::>s que 
trago aqui poáemos verificar que disso 
resultada uma g!"ande injustiça. 

Os Municípios de São Paulo e Mi
nas Ger«is, têm graves problemas de 
ordem econômica, de transportes e sa
nitários a resolver. Como relator da 
parte referente à Saúde Pública, na 
Comissão de Investigação Econômica 
e Social, tive ocasião de mostrar, 0,!1-
tem, peran!:-e a mesma, que a situação 
de Minas e de São Paulo, apezar da 
prosperidade dêste último não é boa, 
como mtúta gente !.nmgina. (Mutto 
bem.) 

EY..istem, em São Paulo, cêrca. de 
1100. 000 tracoma toses. A malária. se 
extende de maneira a.vasssala.dora. e a 
verminose incide uma percentagem de 
80 % da papulaçã.o. Para a solução de 
certos problemas sanitârios, o reforço 
financeiro do município deve ser con
siderado como providência de primei
ra. linha. 

Com !I, dlsthbuição pelos Estados. 
que aconteceria? -- Os municípios de 
São Paulo ficariam mais ou me
nos com 44. 000 cruzeiros cada um e 
os de :Minas, com 42. ooo .::rtl2eiros. 
tendo ambos graves problemas muni
cipais a resolver. 

A nossa emenda propondo a divisãc 
de 10 % do impôsto de renda, igual
mente entre ta.dos os municipios é 
muito mais justa, porque nem siquer 
há interferência do Estado. 

A divisão se fará diretamente e cada 
município brasileiro rece~á aproxl.
mad.amen te duzentos mil cruzeiros. 
Levando-se em conta a arrecactru:ão de 
1946, que está estimada em dois bi
lhões e setecentos milhões de cruzei
ros e mais trezentos milhões de cru
zeiros da re·nda adicional, que é o no
me dado ao impôsto relativo aos lu
cros extraordinários, a arrercadação 
atingirá então a três bilhões de cru
zeiroe, que divididos pelos municípios, 
na base dos dez por cento, dará mais 
ou menos, a importâ.ncia acima. 

O Sr. Jurandir Pires - A emenda 
de Ex.ª melhora senslvelmente o pro
to, mas também não é justa. Pondo 
em pé de igualdade todos os mun1c1-
plos brasileiros, não leva em conta a 
densidade da população de cada um. 

O Sr. Nestor Duarte - E' levada em 
conta. E' êsse o único critério justo. 

O SR. ALC~DO COUTINHO - O 
critério demográfico é muito comple
xa e, às vbes co!ltraditório. Não po
demos pretender uma cousa ideal. 

O Sr. Nestor Duarte - O aumento 
do número de mu!'.icipios existentes 
no Brasil acompanha, fatalmente, a 
densidade da população brasileira. 

OSr. Wellingtor. EroJ.ndão - E' o 
critério mais justo. 

O SR. ALCEDO COUTINRO -
Não podemos fazer injustiça. a dois 
grandes Estados da Federação, Minas 
e São Paulo, principalmente êste tll·· 
timo, que contribue com uma parcelà. 
muito forte para o !mpôsto de renda. 
Com essa divisão, visando distribui
ção equalltária, entre todos os muni
cípios brasileiros, poderíamos esperar 
uma planificação regional de grupos 
áe municípios para a soluçãc comum 
de certos problemas de ordem econõ
mica, sanitária, àe transporte, enfim, 
de muitos outros. 

A emenda que, já agora consta do 
projeto, é de autoria do nobre Re
presentante sergipe.no, Sr. Sena
dor Durval Cruz. Apesar de collhe
cer êsse ilustre colega hã pouco tem
po, 1:econheço em B. Ex.ª um das 
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espfritos mais compreensivos e de
mocráticos desta. Assembléia., e apro
veito a oportunidade para dirigir-lhe 
um a.pêlo, no sentido de reconsiderar 
& sua emenda, a fim de que a nossa, 
que apenas representa solução .•·.ais 
justa, seja aceita pela Casa. 

O Sr. Nestor Duarte - Acredito 
que seja aceita pela unanimidade da 
Casa. 

O SR. ALCEDO COUTINHO -
Era o que queria dizer. (Multo bem; 
muito bem. Palmas) . 

O SR. PRESIDENTE - Vou sub
lll.eter ~ votação \UJl requerbnento do 
Sr. Horácio Lafer e outros, a respeito 
dessa emenda. 

Os nobres Representantes dessa 
emenda, cujo destaque é pedido pelo 
Sr. Senador Carlos Prestes, se el!
Jninem as palavras "no mintmo", fi
cando, como está, a emenda do ilus
tre Representante Sr. Alcedo Cou
tmho, isto é: 

"A União entregará aos mun1-
c1pios, com a exclusão dos da ca
pital, dez por c<ê:nto do total que 
arrecadar do impõsto de que trata. 
o n.0 4, feita a distribuição em 
partes iguais••. 

será, essa, pois, a emenda a ser 
apreciada em primeiro lugar, e esta, 
aprovada, prejudicará a tôdas. E', 
apenas, uma questão de cletalhe, que 
diz respeit<> à supressão de duas pá
Ia.vra.s. 

Assim, os Srs., que aprovam o re
querimento formulado pelo Sr. Re
presentante Horácio Lafer e outros, 
queiram levantar-se. <Pausa). 

Está aprovado. <Paluuu). 
Ficam prejudicados os seguintes 

requerimentos: 
Requeremos destaque para a emen

dâ n.0 2.890, do art. 15, § 4.0 (Alcedo 
Cnutinho). 

Sala das Sessões, em 12 de agôsto 
de 1946. - Adroaldo Costa. - Souza 
Costa. - Bayu.rd Lima. - Mércio 
Tei3:efra. - Antero Leivas. - Da
niel Faraco. 

Requeremos destaque para a emen
da n.0 2.890: 

Redigir assim: "A União entregará 
e.os Municipios, com e'XClusão dos das 
Capita.is, 10 %, no minimo, do total 
que arrecadn.r pele lmPôsto de que 
trat& o n.• rv. feita a dlstribuição em 
partes iguais'•. ,,. 

<Art. 15, § 4.0 , Capitulo I - Ti
tulo I - do Projeto atual, que cor-

responde ao art. 128, § 4.". do Pro
jeto anterior) . 

l." signatário: Deputado Alcedo 
Coutinho. 

Sala. das Sessões, em 13 de agôsto 
de 1946. - Luiz Carlos Prestes. 

Requeremos destaque, na forma re
gimental, pt1.ra a Emenda n.0 2.906-A 
de autoria do Sr. QJ.emente Mariani, 
referente a.o Capitulo l.º do Projeto 
revisto e publicada à pãgina .... do 
impresso alusivo ao art. 128, § 4.º, 
art. 15, § 4." atual. 

Sala das Sessões, em 13 de agôsto 
de 1946. - Clemente Martani. 

o sn. PRESIDENTE - o Se
nhor Munhoz da Rocha envia à Mesa 
a seguinte· 

DECLARP.ÇÃO DE VOTO 

Existe uma contradição flagrante 
entre o art. 20 e o parágra.fo 4.0 do 
art. 15. Dois p.rlncfpios diferentes pre
sidiram e orientam o texto dêsses dis
positivoo. Enquant.o no parágrafo 4.0 

do t.rt., 15 se estabelece que: 
"A União t:ntregará, em partes 

iguais, a.os Estados e aos •rerrltórlos 
<kZ por cento da arrecadação do im
põato previsto no inciso IV (irnpõsto 
sõbre a renda) , a fim de qut. a quota. 
respectiva seja rs.tea.da., também em 
partes iguais, pelos seus municípios, 
excluidos os das capitais", fixa-se o 
principio da distribuiçfl.O oo parte de 
wn tributo sem levar em consideração 
as clrcun.scrições onde tal tributo é 
arrecadado. O critério parece-me cer
to. Defendi-o na emenda supresiava. 
do lnci.so VIll do art. 127 do primi
tivo projeto, a.ss.im re<iigido: "q-..ia.ndt> 
a arreca.d~ção esta<iual de impoat.oe, 
e:s:ceto a do impôs to de e:<porlação, 
exr..eder, em munícipio que não o da 
capital, o t.otal das rendas loca.Is de 
qualquer natureza, os Estadoll são obri
ga.dos a dar-lhes, ant:almente, meta.d.e 
do excesso arrECadado". 

Na justificação da. emenda supressi
va. dêsse dispositivo, condend o cri
tério perigoso e faiao de devolver par
te de tributos pelas cireunscrlções em 
que são arrecadados, pelo motivo de 
que o local da auecs.daçã.o na.da sig
nifica. O novo texto é ainda a.grave.
do, pela. exceção feita ao impõst.o de 
exportação. bse é um tributo que 
tendia a desa.parecer. Sá<> Paulo ex
tinguiu-o. Com a vigência dêsse dis
positivo, tal tmpõsto permanecerá. 

Por coerência com o art. 20, os 10 % 
do I.mpõsto sõbre a. renda. a distribuir 
aoe E.atados para que é.ata ra.teiem 
a respectiva quota em partes iguais 
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pelos seus mWllcipios, deveria ser cal
culada na a.rrecadação feita no próprio 
Estado. 

Concedo que êsse seria um critério 
odioso, mas haveria coerência. Não 
.se usariam dois pesos e duas me
didas. No primeiro caso (art. 2(}), 
.Os municiptos mais opulentos seriam 
mais largamento contemplado.s, en
quanto no segundo <par. 4.0 do ar
tigo 15), as cotas seriam iguais para. 
os Estados qualquer que tenha sido 
a sua. contl'ibllição para os cofres 
federais. 

Já insisti no mau critério cw~c;a
grado pelo art. 20. Não deve haver 
referenda à circunscrição da arreca
dação, quando se tratar de distribuir 
um impôsto já arrecadado. Sem pre
cisar referir-me ao prt.lcipio nada 
aconselhável de uma pessoa de direito 
público devolver parte de tributos a.r
:recadados a outra pessoa de direito 
público, quero ainda uma vez obser
var que o critério prejudica a forma
ção de uma ún!ca unidade econ&nica 
no país. A referência à ctn:unscrição 
onde os impostos são arrecadados im
J)e(if! a constituição dessa unidade eco
nômica de âmbito nacional. O locai 
da a:rreca.dação não significa que os 
contribuintes ai estejam radica.dos. Há 
Estados como o de São Paulo que 
contribuem com as máximas r>ercen
taceu& <lt: impostoo federaJ.s. l!:stes 
são arecada.dos af, mas os contribuin
tes diretos ou indiretos estão em todo 
e ~. A referência, portanto, ao lo
ql da arrecadação falseia a realidade, 
motivo por qoo, o art. 20 presta um 
deserviço à Nação. 

Quanto, ao par. 4.0 do art. 15, o 
critério que defendo, se aplica, ape
nas, em aparência. Pois se o objetivo 
vizàdo é proteg-;r 08 munkipios, tlstes 
é que devem St"rvir diretamente de di
ri."Mlr à. importância a. ratear corres
pondente aos 10 % do impósto sôbre 
a ren-da, e não os Estados e Terri
tórios. 

Além de emenda supr~s.siva do ln
. ciso V!II do art. 127 do prirnitivo 
projeto, art. 20 do novo, assinamos 
emenda do nobre deputado Dan!d 
carvalho que manda também suprimir 
o inciso e di;.r aos municípios uma 
parte do impõsto de transmissão de 
propriedade inter-vivos, sem referên
cia A. clrcullBCrição on<:lP. se vet1fica a 
arecadaçio. 

Por êSl'les motivos votei pela emen·· 
da .A1cedo Coutinho que ma.nda entre
p.-r 10 % do impôsto de renda, a di
vidir diretamente pelo número de mu
ntctpios, sem considerar o Estado a 
que pertença. o municlpio. 

. Sala das Sessões, em 14 de Agõsto 
de 1946. - iWunhoz da Rocha. 

O SR. ALIOMA.R BALEEIRO (Pe
la <Yrclem) - Sr. Presidente, deseja
ria pedir a V. Ex.ª fõsse consignado 
na ata que o Senador D11rval Cruz, 
autor, oom mais 120 Representantes 
da emenda que figura no ~exto dÓ 
pro}eto, muito embora continue in
teiramente convencid-0 do acêrto da. 
redação a;provaàa pela. Ce>m!ssão -
ponto de vista em que também estou 

- todavia, para concii.iar as diver
sas correntes de interêsses dos Esta
dos, concordou expressamente em 
votar a emenda. Alcêdo Coutinho. 

O Sr. .tureliano Leite - Ato mui
to generoso e patriótico de S. Ex.ª. 

O SR. ALIOMAR BALEEIRO 
Não queria deixar de ressaltar essa 
atitude eminentemente patriótica e 
simpática do nobre Senador Durval 
Cruz e dos 120 Representantes que 
subscreveram a eme:ri.da que flgura 
no texto constitucional. (Muito bem; 
muito bem. Palmas. > 

O S'R. PRESIDENTE - Peço per
dá-0 ao nobre Deputado Nestor Duar
te por não lhe ter concedido há pou-
co a palavra. • 

Ignorava que o Sr. Deputa.do Alio
mar Baleeiro iria fazer declaração 
de voto; do oontrário, nio lhe te

-ria dado a palavra. 
O Sr. Nestor Duarte - Não foi de

claraçáo de voto, foi expansão d'al
ma. 

O SR. PRF.SIDENTE - Há ou
tro r~querimento do Sr. Horácio La
fer, sõbre a emenda n. 0 1.939, para 
a qual se requer desta.que, nos se
gllinte:s têrmos: 

Titulo I, Capitulo I, art. 15 § 4. 0 

do atual projeto. 
Requeremos destaquP. da emenda 

n. 0 1.939 (págs. 2.879 P. 22-6 para 
as expressões "exclusive os adicio
nais já criados em lei" • 

O SR. ALIOMAR BALEEIRO 
Sr. Presidente, peço a palavra pela. 
ord.~. 

O SR. PRESIDENTE - Tem a 
palavra o n.obre Deputado. 

O SR. ALIOMAR BALEEIRO 
(Pela ordem) - Sr. Presidente, esta 
emenda efltá .prejudica.da. Refere-se 
ao mesmo assunto: aos 10% do lm
pôsto de renda, e reskinge os adicio
nais - o que seria negar o princi
pio que foi aprovado neste momen
to. 
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O Sr. Horácio Lafer - Sr. Pre
sidente, o meu destaque é para. que 
~ejam excluídos dos 10% de devolução 
sõmente os adicionais do impõ.c;to de 
renda. :&ses adicionais são os criados 
sôbre oS lucros extraordinários para 

- financiar as despesa;;; de guerra. 
O Sr. Nestor DUOJrte - V.ou m.os

trar ao nobre colega que já foram 
e:xicluidos. 

O Sr. Horácio Lafer - Como essas 
despesas já foram feitas, pediram os 

. técnicos fazendários que êste adicional 
não. fôsse devolvido,, porquanto está 
destinado a um fim especifico: cobrir 
despesas já realizadas pelo Brasil n11. 
defesa de seus interêsses durante a 
úúltima guerra. 

O Sr. Nestor Duarte - O nobre 
Deputado permita outro aparte. Diz 
o texto: 

"Na iminência ou em caso de 
guerra externa, é licito à União 
criar impostos extraordinários 
q\Nl se não p.i.rtilharão". . . ' 

O Sr. Horácio Lafer - Isso é para. 
o futuro. :&ses adicionais estão hoje 
em vigor. São os atuais. 

O Sr. Nestor Duarte Neste 
caso, vamos excluir também para o 
futuro. 

O Sr. Horácio Lafer - Por isso 
é que excluo os atuais adicionais di
zendo: 

"exclusive os adicionais Já 
criados". 

O Sr. Nestor Duarte - Se Vossa 
Excelência qU!sesse apenas excluir os 
,atuais adicioHais, teria que apresen
tar ~ua emenda à.i: L>l.sposições Tran
sitónas e não ao te~.o da Constitui
ção. O destaqu€, no momento é 
inoportuno. ' 

O. Sr. Horácio La/e":' - Estou de 
acõrdo com V. Ex.". 

O Sr. Amando Fontes - o im
põsto adicional sõbre a renda atual
mente arrecadado, já foi mandado 
cobrar por lei de abril dêste a.no e 
não se destina em absoluto, a custear 
despesas áe guerra. 
. O Sr. Horácio Lafer - Peço, Se
nhor Presidente, que o destaque fique 
para as Disposições Transitórias. . 

. O SR. ALIOMAR BALEEIRO -
Sr. Presidente, o destaque agora 
requerido pelo nobre Deputado s~ 
nhor Horácio La.fer importa em dBll" 
com a mão direita e tirar com a 

. esqueda. (Palmaa. > 

Pela sua própria natureza, o im
põsto de renda é um conjunto de 
tributos superpostos e juxtapostos. 
1!:Ie leva em r.')nta a circunstft.ncla 
de ser o contribuinte casado de ter 
filhos, certa idade, etc. Se' Pª ssan-, 
a emenda do Sr. Horácio La.fer a. 
conseqUên.:ia será permitirmos que 
o regulamento feriera!, para lesa.r a 
parte que a Constituição manda dJs
tributos superpostos e juxtapostos. 
adicionais às várias juxtaposições e 
superposições inerentes à. p.róprlR. na
tureza do impósto e ainda. quaisquer 
majorações que venham a sei' decre
tadas. 

O Sr. Horácio Lafer - São adiclo
nais de guerra. 

O SR. ALIOMAR BALEEIRO -
DiZ o nobre Deputado que a sua 
emenda exclui apenas os adicionsis 
decretados por efeito da guerra., isto 
é, os impostos sôbre lucros extraor
dináirios, como modalidade do lm
põsto de renda, criados pelo gavêmo 
emergência da última guerra.. Neste 
case, é supérfluo, é desnecessário, e 
está prejudicado, desde tiue não há 
qualquer destaque para o § 6.0 do 
art. 15 do projeto revisto, pelo qual. 
"na iminêncta ou em caso de guerra, 
é lícito à União criar impootos e:i:
t:raordtnários, que não serão parti
lh.ados na forma do art. 21, e que 
defJerão sp:r supressos, grad-ualmente, 
dentro de cinco anos, contados dG 
data da a.<rstnatura da paz" De duas, 
- uma: ou o impõsto é o de renda 
do tempo da paz e o govêmo lu
dibriou a nação , dizendo que faria 
um tri'buto extr'l.ordinf.rio de guerra 
ou então, é o impôsto extlraor<linário 
criado para as despesas de guerra. 
Neste .::aso, aplka-se o § 6.0 do 81"
tigo 15, que iv:abei di> ler. 

Não podemos dar co·m a mão dl
;reita e teilrar com a esquerda, enga
nando a opinião nacional, que nos 
indicou essa reforma, uma vez que ela 
consta de vários programas dos par
tidos f1.qui representados. 

Q Sr. Souza Corla ·- O l.mpõsto sõ
bre lucros extraordinários teve coruo 
objetivo principal, forçar o congela
mento dêsses lucros, a fim de por 
êsse modo facilitar o combate à in
flaç&o. o impõsto só era exigido 
quando o interessado preferia pa
gã-lo a fazer o depósito ou apllca
ção dêsses lucros em percentagem 
maior, na forma prevista na lei, para 
o efeito de adquirir certificados de 
equipamento ou depóalto. Conseqüen
temente, não vejo razão para o desta-
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que que ora se solldta (Muito bem. 
Palmas>. 

O SR. ALI OMAR BALEEIRO 
Acabamos de ouvir a palavra do Se
nhor Souza Costa, aui;Qr da lei, que 
vem corroborar com o ponto de vista 
aqui por mim defendido. 

O Sr. Neswr Duarte - O pedido 
de destaque do nobre Deputado Se
nhor Horácio Lafer, para merecer o 
pronunciamento da Assembléia, con
forme ·a finalidade n.ue o autor teve 
em vista, só pode ser objeto de deli
berações nas Disposições Transitó
rias. 

O Sr. Horacio Lafer - Nesse sen
tido, pedi adiamento. 

O Sr. Nestor Duarte - F.:>ra daí, 
só é passivei o pronunciamento, nes
te instante, sôbre o destaque reque
riJo, declarando a Presidência Ee está, 
ou não, prejudicada a matéria do des
taque, em vista da votação d0 desta
que anterior. 

O SR. ALIOMAR BALEEIRO 
Muito bem; mas isso, se a emenda 
do Sr. Horácio Lafer quisesse refe
rir-se apenas a ês~e ponto; isto é, 
ao atual impôsto de lucros; no en
tanto, sua inclusão, por via do vato 
que lhe desse a Assi::mbléia, teria, 
como conseqüência, ficar no projeto, 
ad-semper, disposição pela qual todos 
os adicionais, que, de futuro, fossem 
criad<'S ao ill'pôsto de renda seriam 
excluídos da partilha com o Muni
cípio. Então, ficaria a porta aberta 
para que, dai por diante, o Govêrno 
Federal fraudasse sempre a partilha 
com os m<micfplcs, como det~rmina a 
Constituição. 

Agora, já que se falou em Disposi
ções Transitórias, dirijo um apêlo aos 
líderes das correntes aqui represen· 
tadas, para que se faça, nela&, a co-

. ordenação indispensável, em virtude 
da aprovação da emenda Alcêdo Ccn~
tinho, isto é, no sentido de que, para 
efaito dessa partilha, fiquem os Es
tados tolhidos de promover a multi
plicação dos seus municípios, o que 
viria, afinal, significar combate en
tre os mesmos Estados, para rece
ber cota maior. Uma lei federal, evi
dentemente, mandaria que, para êsse 
ef.alto, só se reconhecessem os mu
nicípios em condições de a tender aos 
requisitos mfnimos exigidos por essa 
lei. <Muito bem; muito bem. Pal
maa. > 

O SR. PRERIDE.'N'I~ - Srs. Repre
senta.ntes, vou submeter à aprecia
ção da Assembléia o requerimento do 
Sr. Deputado Horaclo Lafer. 

O SR. HORACIO LAFER - Se
nhor Presidente, requeri a transferên
cia da matéria para as Disposições 
Transitórias. (Protestos>. 

VOZES - Não é possível! Vamos 
vota.r agora! 

O SR. HORACIO LAFER - Se
nhor Presidente, em face do pronun
cimento dos meus ilustres colegas, de
sejo retirar êsse pedido de destaque. 
(Muito bem. Palmas). 

O Sr. Rui Santos - E se compro
meterá a não apresentá-lo Ir.ais 
adiante? 

O SR. HORACIO LAFER Jt 
claro! (Palmas). 

O SR. PRADO KELL Y 
Peço a pala.vra, pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE ·- •rem a pa
lavra o nobre Representante. 

O SR. PRADO KELL Y 
Sr. Presidente, não precisaria fazer 
o presente requerimento a V. Ex.ª 
se não se tivessem suscitado certas 
dúvidas em plenário. No momento 
em que foi anunciado o destaqUe da. 
emenda n.0 1939, oferecida - note-se 
bem - ao texto definitivo, tanto va
le dizer ao artigo 1:.!8, parágrafo 4.0 , 

o próprio requerente veio pleitear pe
rante V. Ex.ª fôsse a matéria a.pre
ciada nas Disposições Transitórias; e, 
posteriormente, retirou seu ped!do, 
Em conseqüência, c0mo a generalida
de das emendas não destacadru>, que 
ficam prejudicadas em virtude da 
aceitaçãv de e:nenda.h sôbre o mes
mo assunto aquela de que se trata, 
está evidentemente, prejudici:..dai. 

Neste sentido, Sr. Pi.esidente, e 
para que não ocorra dúvida futura, 
pediria a V. Ex.ª que, solucionando a 
questão de ordem ora formulada, 
considerasse efetivamente prejudi
cada a. emenda n.0 1939, em vista da 
aprovação da de autoria do Senhor 
Deputado Alcedo Coutinho. (Muito 
bem. Palmas> . 

O SR. PRESIDENTE ~ um 
direito do Sr. Repra:enta.nte o de 
retirar o requerimento, e S. Ex.ª 
usou dêsse direito, antes da delibe
ração da Mesa; portanto, não tenho 
assunto sõbre que delloorar. 
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O Sr. Paulo Sarasate - Ma5 o 
nobre colega não poderá renovar o 
pedido nas Dlsposiçõe.s Transitórias? 

O SR. PRESIDENTE - Perdão! 
não posso responder a ·v. Ex.ª por
que -repito - não tenho a.sswlto a 
resolver, pela razão aduzida. 

O Sr. Prado X elly - Sr. Presi
dente, não impugnei o pedido de 
retirada. 

Ao contrário reconheço que assis
tia ao ilustre Deputado, Sr. Hora.cio 
La!er o direito de desistir do pedido 
de destaque. Minha questão é outra: 
com pedido de destaque ou sem êle, 
considera. V. TI:x.ª prejudicada a emen
da n." 1. 939, em face da aprovação da 
emenda Aicedo Coutinho? 

O SR. PRESIDENTE - Não, por
que, a emenda não está. mais sob a 
minha apreeiaçáo. Devo acrescentar, 
que, oportunamente, se ela voltar às 
minhas mãos, deliberarei, pois não 
ab<11co do direito de resolver sôbre a 
matéria nessa ocasião. 

Tenho agora um requerimento de 
Sr. Deputado Jurandir Pires, de pre
ferência e destaque para a discussão 
e votação do seguinte blóco de emen
das, que trutam d-0 poder econômico. 
Trata-se da emenda n.0 3. 704, ao ar
tigo 6.0 , emenda que figura na pá.gina 
4 do volume 17. 

A esta emenda seguem-se diversas 
outras, dependentes da solução da 
primeira. As1:dm, por amor ao tempo 
e ao trabalho de V.V. EEx." e tam
bém ao meu, vou inicialmente subme
ter esta, pprque as out.ras, conforme 
s. Ex.ª illz, ficarão prejudicadas coru 
a aprovação da primeira. 

Peço licença aos Srs. Const1tulntes 
pa.ra informar que tenho de convocar 
uma sessã.o n0turna para hcje, às 20 
horas e 3-0 minutos. Naturalme:ate, a 
hora. será observada com a tolerância 
do costume. 

Nessas condições, vou levantar os 
traba.lllos, ficando inscrito para falar 
em primeiro lugar ua. pr".>xima sessão, 
o Sr. Jurandir Pire e. 

O SE. PRESIDENTE - Finda a 
hora da sessão; vou levantá-la, convo
cimdo outra. extraordiná.r\11., para 
hoje, às 20 e 30 horas, com a se
guinte 

ORJDEM DO DIA 
Continuação da votação das emendas 

destacadas do Capitulo I - Titulo I; 
e mais votação dos Capítulos II e III 
do mesmo Titulo). 

, 

Deixaram de comparecer 31 Se
nhores Representantes: 

Partido Social Democrático 

Amazonas: 
Leopoldo Peres. 

Ceará: 
Moreira da Rocha. 
Frota Gentil. 
Almeida Monte. 

Rio Grande do Norte: 
Val!redo Uurgel. 

Pernambuco: 
Costa Põr:to. 
Ferreira Lima. 

Bahia: 

Pinto Aleixo. 
Aloisio de Castro. 
Regis Paeheco. 

Negreiros Falcão. 

Esp!rito Santo: 

Asdrubal Soares. 

Minas Gerais: 

Joaquim Libânio. 
Lahir Tostes. 

t>araná: 

Munhcz de Melo. 
Aram!s Ataíde. 

Santa Ca ta.rina: 

Altamiro Guimarães. 

Rio Grande do "3ul: 

BiLten.court Azambuja. 
Herofilo Azambuja. 

União Democrática Nactonal 

Pia ui: 

Coelho Rodrigues . 

Cearâ: 

B-eni Carvalho. 



Para!:ba: 
Adalb-irto Ribeiro. 
João Agri,pino. 

São Paulo: 

Romeu Loureru;ão. 
Plinio Barreto . 

Goiás: 
Jales Machado. 

Paraná: 
Eras to Gaertner. 

' 
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Partido Trabalhista Brasileiro 

São Paulo: 

:rJ:arcondes Filho. 
Hugo Borghi . · 
Guaraci Silveira. 

Partido Republicano 
' 

Minas Gerais: 
Felipe Balbi. 

Levanta-se a sessão às 18 horas. 



127." Sessão, em 14 de Agôsto de 1946 

(Extraordinária) 
PRESIDJJ:NCIA DO SR. ME LO VIANA - PRESIDENTE 

.A13 20 horãs e 30 minutos compare
cem os Senhores. 

Partido Social Democrático 

Acre: 
Castelo Branco. 
Hugo carneiro. 

Amazonas: 
Pereira da Siba. 
Cosme Ferreira. 

Pará: 
Magalhães Barata. 
Alvaro Adolfo. 
Duarte de Oliveira. 
Lameira B:ttencourt. 
Carlos Nogueira. 

. . N élson Parij ós. 
João Bot.elho. 
Rocha Ribas. 

Maranhão: 
Crepori Franco. 
Vitorino Freire. 
Luis Carvalho. 
José Neiva. 
Afonso Mates. 

Piauí: 
Renault Leite. 
Areia Leão. 
Sigefredo Pacheco. 

Ceará: 
Moreira da Rocha. 
Osvaldo Studart. ' 
Raul B2..l'b0sa. 

Rio Grande do Norte: 
Georglno A vebno. 
Dioclécio Duarte. 
Mota Neto. 

Paraíba: 
Jandui Carne:ro. 
José Jofili. 

Pernambuco: 
Novais Filho. 
EtelVino Lins. 
Agamemnon Ma.galliã~s. 
Gercino Pontes. 
Osvaldo Lima. 
Ulisses Lins. 
Barbosa Lima. 

Alagoas: 
Teixeira de Vasconcelos. 
Góes Monteiro. 
Silvestre Péricles. 
M.=deiros Neto. 
José Mar:a . 

· Antônio Mafra. 
Afonso de Carvalho. 

Sergipe; 

Leite Neto. 

Bahia: 
Lauro de Freitas. 
Vieira de Mele>. 
Altamirando Requião. 
Eunápio de Queiroz. 
Fróis da Mota. 

Espirita Santo: 
Atilio Vivaqua. 
Henrique de Nova:s. 
Ari Viana. 
Carlos Lindemberg. 
Eurico Sal<!s. 
Vieira. de Resende. 
.Alvaro Castelo. 

·• Distrito Federal: 
José Romero. 



Rio de Janeiro: 

Pereira. Pinto. 
Alfredo Neves. 
Amaral Peixoto. 
Eduardo Duvivler. 
Carlos Pinto. 
Paulo F'ernanc:Les. 
Getúl'.o Moura. 
Heitor Collet. 
Bastos Tavares. 
Acúrclo Tôrres. 
Miguel douto. 

Minas Gerais: 
Levindo Coelho. 
Melo Viana. 
Benedito Valadares. 
Ju.scelino Kubitschek. 
Rodrigl!eS Seabra. 
Pedro Dutí-a. 
Bias Fortes. 
Duque de Mesquita.. 
Israel Pinheiro. 
João Henrique. 
Crtst:ano Machado. 
Wellington Brandão. 
J'osé Alkm!m. 
Augusto Viegas. 
Gustavo Ca~anema. 
Rodrigues Pereira. 
Celso Machado. 
Lair Tostes. 
Milton Prates. 
Alfredo Sà. 

São Paulo: 

Novell Júnior. 
Antônio Feliciiino. 
Martins Filho. 
Costa Neto. 
Sílvio de Campos. 
José Armando. 
Horácio Lafer. 
AtaEba Nogueira. 
João Abdala. 
Alves Palma. 
Honório Monteiro. 
Machado Coelho. 

Goiás: 
Galeno Paranhos. 
Guilherme Xavier. 

Ma to Grosso: 

Ponce ·de Arruda. 
Argemiro Fialho. 
Martiniano Araújo. 

Paraná: 
Flávio Guimarães. 
Fernando Flores. 
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Lauro Lopes. 
João Aguiar. 
Gomi Júnior. 

Santa Catarina: 
Nereu Ramos. 
Ivo d'Aquino. 
Adterbal Silvll. 
Orlando Brasil. 
Roberto Grossembacher. 
Rogér'.o Vieira. 
Hans Jordan. 

Rio Grande do Sul: 

Gaston Englert. 
Elói Rocha. 
Teodomiro Fonseca. 
Damaso Rocha. 
Daniel Faraco. 
Antero Leivas. 
Manuel Duarte. 
Sousa Costa. 
Gllcério Alves. 
Nicolau Vergueiro. 
Mércio Teixeira. 
Pedro V.ergara. 
Baiai·d Lima. 

União Democrática Nacional 

Amazonas: 

Severiano Nunes. 
Pará: 

.Agostinho Monteiro. 
Epilogo Campos. 

Maranhão: 

Alarico Pacheco. 
Antenor Bogéa. 

Piauí: 
:Matias Olímpio. -
José Câr.dido. 
Antônio Correia. 
Ad1ümar Roeha. 

Ceará: 

Plinio Pompeu. 
Fernandes '1'ávora. 
Paulo Sarasate. 
Gentil Barreira. 
Egberto Rodrigues. 
Fernandes Teles. 
José de Borba. 
Leão Sampaio. 
Alencar .Araripe. 
Edgar de Arruda. 

Rio Grande do Norte: 

José· .Augusto. 



Paraíba: 

Wergniaud Vanderlei. 
.Argemiro Figueiredo. 
João Agrlpino. 
Plín1o Lemos. 
Emâni Sátiro. 
Fernando Nóbrega. 
Osmar Aquino. 

Pernambuco: 
Lima Cavalcânti. 
Alde Sampaio. 
Gilberto Freire. 

Alagoa-.~: 

Mári0 Gomes. 
Rui Palmeira. 

Sergipe: 

Vá.lt-er Franco. 
Leandro Maciel. 

Bahia: 

Aloísio de Carvalho. 
Jurací Magalhães. 
Otávio Mangabeira. 
Ma.nuel Novais. 
Clemente Maria.ni. 
Dantas Júnior. 
Rafael Cincurá. 
Nestor Duarte. 
Allomar Baleeiro. 
João Mendes. 
Alberico Fraga.. 
Rui Santos. 

Espirito Santo: 
Luis Cláudio. 

Distrito Federa.!: 

Hamilton Nogueira. 
Hermes Lima. 
Euclides FFlgueiredo. 
Jurandir Pires . 

Rio de J3f'\:üro: 
Prado Kelly. 
Romã.o Júnior. 
José Leomll. 
Soares Filho. 

Minas Gerais: 

Monteiro de Castro. 
J06é Boíliiâ.cio. 
Magalhães Pinto. 
Gabriel Passos. 
Milton CaltlJ)OS . 
Llcurgo Leite. 

·São Paulo: 
Mário Masa.gão. 
PauJ.o Nogueira. 

( 
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Toledo Piza. 
Aureliano Leite. 

Goiás: 

Domingos Velasco, 

Mato Grosso: 
Vespasiano Martins. 
Dolor de Andrade. 
Agrícola de Barro.o;. 

Santa Catarina: 
Tavares d'Amaral. 
Tomás Fonte.o.. 

Rio Grande do Sul: 

Flores da Cunha. 
Osório Tututl. 

Partido Trabalhista. BrlUizetro 

Bahia: 

Luís Lago. 

Distrito Federal: 

Rui Almeida. 
Benjamin Fsrah. 
Gurgel do Amaral. 
Segadas Víane. . 
Benfoio Fonten-ele. 
Baeta Neves. 

- Antôni<> Silva. 
Barreto Pinto. 

São Paulo: 
Pedroso Júnior. 

/ R<>meu Fiorl. 
Berto Condé. 
Eusébio Rocha. 

P::.raná.: 
Melo Braga. 

Rio Grandt: do Sul: 

Artur Fischer. 

Partido Comun.Uta do Brtllll 

Pernambuco: 
Gregório Bezerra. 
Agost:nho Oliveira.. 
Alcêdo Coutinho. 

Bahia: 
Carlos Martghela. 

Distrito Federal: 

Carlos Prestes. 
Maurfclo Grabu.ia. 
Batista. Neto. 



Rio de Jant:lro: 
Claudino Silva. 
Alcides Sabença. 

São Paulo: 
José Crispim. 
Osvaldo Pacheco. 
Jorge Amado. 
Caires de Brito. 

Rio Grande do Sul: 
Abillo Fernandes. 

Partido Republica1'o 

Maranhão: 
Lino Machado. 

Pernambuco: 
Sousa Leão. 

Sergipe: 
Durval Cruz. 
Amando Fontes. 

Minas Gera.is: 
Jaci F!.glÍeiredo. 
Dan1el Carvalho. 
Má.rio Brant. 

São Paulo: 
Altino Arantes. 

Paraná: 
Muuhoz da Rocha. •. 

Partido Popular SindicaUsta 

Pará: 
Deodoro Mendonça. 

Cean'.: 
Olavo Oliveira. 
João AdeOtiato. 
Alves Linhares. 

Bahia: 
Teódulo Albuquê?que. 

Parti.do Democrata Cristtf.o 

Pernambuco: 
Arruda Câmara. 

Partido .Republicano Progresmta. 
Rio Grande do Norte: 

Café Filho. 
São Paulo: 

Campos Vergai. 

-.1'1-

Parttdo Ltbertador 

Rio Grande do Sul: 
Raul Pila. 
O SR. PRESI'DENTE - Achando

se presentes 252 Senhores Represen
tantes, declaro aberta a sessão. 

Passa-se à leitura da ata da sessão 
anterior. 

O SR. RUI ALMEIDA (4.0 Secre
tário, servindo como 2.º) procede à. 
leitura da ata. 

O SR. PRESIDENTE - Na forma. 
do Regimento Interno, está aprovad& 
a ata, ressalvadas as retificações, que 
serão escritas. 
· Passa-se à leitura do expediente .. 

O SR. LAURO LOPES ( 2.0 Secre
tário, servindo como 1.C» procede à 
leitura do seguinte 

EXPEDIENTE 

REQUERIMEN"l'O N.º 352, DE 19.{6 

Solicita inf~ões ao iP..oàef" 
Executivo sôbre o andamento dos 
processos no lnstiutto de Aposen-
tadoiia e P. dos E:r.pregaãos em 
Transportes e Cargas. 

1 - Considerando que numerosos as
sociados do Instituto de Aposentadoria 
e Pensões dos Empregados em Trans
po.rtes e Cargas vêm reclamando con
t~e. a morosidade no andamentc de 
processos de benei'ú:ios que, na maio
ria das vezes. transitam pela Delega
cia Regional do citado Instituto; 

2 ·- Considers.n<lo que a responsa
bilidade de tal morosidade recai so
bre os diretores e delegados reg;cnais 
da. aludida inst1tuiçãv, pelo descaso e 
pouco interêsse dispensados aos pe
didos de beneficios; 

3 - Considerando que os diretores 
em referência e mais o delegado regio
nal resolveram extinguir o auxn:o-fu
neral por morte de beneticiirios, sem 
respeitar a disposição legal nesse sen
tido; 

4 - Cmlsiderando que . o nove sis
tema que foi adotado à concessão de 
benefícios, pela delegacia regional, com 
o fim de facilitar e simplificar o mes
mo trabalho em conceder aos contri
buintes ou pessoas de suas fa:mfl1as o 
auxfilo solicitado, porquanto não obte
ve o resultado desejado, pela exigência. 
de pa.péls e comprovantes, fazendo com 
que os referidos beneficiários perma
neçam muitos meses e anos a· espera. 
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do auxilio pleiteado, trazendo aos lares 
pobres a fome ê o desespero; 

5 - Considexando que em tal emer
gência os interessados quasi sempre 
viúvas e mães doentes pretendem ou
vir o delegado como pessoa autorizada 
mas não podem fazer porque o dele~ 
gado se reveste da importância de mi
nistro de Estado, isto é: - !ica me
tido no seu gabinete de portas fecnadas 
com guardas, contínuos e assistentes, 
não querendo atender àqueles que o 
procuram para pedir-lhe informação 
ou. explicação sôbre detenninado pro
cesso, o que dá um atestado signiflca
tivo da situação administrativa daque
la autarquia; 

6 - Considerando que o atual presi
dente da mesma entidade de previdên
dência social conservo11 em melhores 
condições todos os diretores e mais 
o delegado regional, os quais eram de 
confiança imedia.ta do presidente exo
nerado, pelo que foge à ética em m9.
téria administrativa; 

7 - Considerando, por fim, que mui
ta desid!a se tem verificado na refe
rida entidade para - estatal desde o 
tempo do presidente rlemissionárlo, 
cujos diretores e delegados faziam a fa-
2.em Política de gabinete, em prejui
zo à. própria instituição contra alguns 
dos quais pesa a acusação de desho
nestidade. 

Requeiro a V. Ex.ª se digne oficiar 
ao Sr. Ministro do Trabalho, Indús
tria e Comércio a fim de que S. Ex."' 
preste os necessários esclari:cimentoo 
a\ D.D. Mesa, quanto a: 

1) Por que os proe<:sso;; de benefícios 
que ingressam na Delegacia Regional 
do I.A.P.E.T.C. se -::ongelam naquela 
Delegada, com insanávP.l pri:J'..lfzo para 
os requerentes; 

2) Quais são os altos funcic.nário.c; 
responsáveis por essa revoltante mo
rOsidade, q:.ie desmoraliza o I. A. P. 
E. T. C. e desprestigia a açã.o dQ 
Poder Executivo erupenhado em re
solver os ~.ssuntQs populares e sociais 
prementes? 

Sala das Sessões, 14 de agôsto de 
1946. - Campos Vergal. 

REQUERIMENTO 

Considerando da maior importân
cia a entrevista concedida ao "Jornai 
do Comércio" desta cidade, pelo mi
nistro G~stão Vid!ga l, e publicada na 
edição desse respeitável órgão da im
prensa brasileira, no dia 11 de agôsto 
do corrente ano, requeremos seja a 
mesma inserta no::: anais da Assem
bléia Nacional Constituinte. 

Trata-i.e realmente de um trabalho 
de indiscutível oportunidade, no qual 
o ilustre titular da Fazenda analisa 
a situação dos problemas financeiro'> 
e econômicos do Brasil, dentro de um 
critério óbjetivo e altamente patrió
tico, traduzindo os planos e propósi
tos do govêrno. 

Sala das Sessões, em 14 de agôsto de 
1946. - Dioclécio Duarte. - José Va
rela. - Jonas Correia. - Argemiro 
Fialho. - Souza Costa. - Góes Mon
teiro. - Manuel. Duarte. - Nicolau 
Vergueiro. - .José Roméro. - Mi
gruiez Cauto. - Getúlio Moura. -
Nélson Parljós. - Ataliba Nogueira. 
-- Pereira da Silva. -· Samuel Du
arte. - Jand:uf Carneiro. - Mota 
Neto. - Magalhães Barata. - Al
varo Adolfo. - João Botelho. - La
meira Bittencourt. - Rocha Ribas. 

Lauro Montenegro. - José Maria. 
- P7tbltque-se. 

ENTREVISTA, .~ QUAL SE REFERE O 
REQUERIMENTO E CV.YA PUBLICAÇÃO 

É AUTORIZADA 

A situação e os probLP.mas 
econômicos do Brasil - Entre
vtsta do "Jornal do Comércio" 

· com o Sr. Ministro da Fazenda 
- Os Mssos destinos e o poder 
econômico do pais -- A trans
formaçllo industrial - Taxas 
aduaneiras e reajustamento de 
tarifas - As alterações feitas 
nas taxas cam!Jiais - A ela.bo
raçáo de um plano quinquenal 
ou decenal -- A organização 
bancária do pais. 

TeudoJ em vista o propósito de co
lher" o pensamento do Sr. Min1stro 
da Fazeada sôbre prol.Jlemas da si
tuação financetra e econômica do pais, 
procuramos ouvir o Sr. Gastão Vidi
gal e pedir-lhe resposta 'para questões 
que nos parecem úteis de ser esclare
cidas, a fim de que se afirmem de no
vo cs rumos d.a politica financeira 
confiada à sua capacidade, dedicação 
e pa triotisrno. 

Conseguimos, com a melhor acolhi
da do ilustre titular da pasta da Fa
zenda, declarações amplas e francas, 
que revelam a segurança da ação <lc:. 
S. Ex.ª no importantt: setor da vida 
púl;>lica entrl!guc à .; ua direção E:: .se 
revestem dentro do quadro sombrio 
da atualidade, de um sadio otimis
mo, fundado nas amplas possibilida
des do pafs· e demandando apenas, 
para não ser desmentido, segui·ança. 
de diretiva e energia de ação. 
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As palavras do Sr. Ministro Gastão 
Vidigal devem ter, em todo o pais, a 
repercussão que merecem pela auto
ridade, clareza e sinceridade de que 
se revestem. As suas declarações va
lem como reafirmação do programa 
que S. Ex.ª !('vou para a pasta da 
Fazenda e de cuja execução hão for
çosamente ele resultar os benericios 
que llevemos esperar de sua ação no 
importante setor administrativo con
fiado à sua alta responsabilidade. 

Começou o "Jornal do Comércio" 
por dirigir ao nosso entrevistado a in
dagação seguinte: 

- Estão os dirigentes da República 
compenetrados de suas respon~abiJI .. 
d.ades no sentido de equacionarem 9s 
nossos destinos em função da magni
tude do t1"rritório do Brasll e de suas 
riquezas naturais? 

Respondeu-nos o Sr. Ministro da 
Fazenda: 

- Sem dúvida nenhuma que os 
membl'os do Govêrno da República, e 
em primeiro lugar o seu eminente che
fe, o Exmo. Sr. Presidente Eurico 
Dutra, têm patriotismo, têm fé. con
fiança em nosso futuro, sensibilidade 
da grandeza nacional e consciência 
da responsabilidade em que importa a 
missão de adminlstrar e dirigir uma 
nação corno o Brasil. Há que distin
guir, porém, entre o papel, ne-cessário 
e insubstltufve1: dos pensadores e dos 
publicista, que é o de conceber, for
mular e difillldir as idéias matrizes 
que s.:rviráo de coordenadas às gran
des ctiretivas do destino nacional e de 
sua proteção na história, e a tarefa, 
mais del:cada e mais di!fcil, dos ho
mens de govêrno, que é a de no plano 
d(. r-eal e do concreto ir materializan
do de etapa em etapa a visão ampla 
dos idealistas e homens de :i::ensam.:n
to. 

Não nos esqueçamos de que famo
sos autores têm definido a política 
como "a arte do possível". A ação dos 
homens de Estado é mais restrita po
rém talvez mais grave, porque êles 
lidam com a matéria viva das realida
des humanas, sociais e econômicas em 
cujo âmbHo as sanções dll experiên
cia são implacáveis e muitas ve;,;es 
irreparáveis. 

O Brasil tem inquestionàvelmente 
as dimensões e os recursos potenciais 
11ara ser un1 império no s~ntido de 
que V. me fala, isto é, um foco de 
de energias civilizadoras, se bem que 
pacificas, susceptiveis de transborda
mento na esfera política, econômica 
e cultural. Mas sômente com a coope-

raçi'.o C:0 tempo e ingentes esforços êíe 
todos os nossos compatriotas podere
mos vec,cer cenas características da 
vidfl bmsileira, como sejam as com
plexidades e os Obstáculos da nossa 
geograt"ia e da nossa . ..topografia in
ternas -- cs étuais terão até certo 
ponto solução com o dt:Senvolvimen
to da aeronavegaç{i.'.) -; os res!duo>1 
de métodos de colonização do pais 
que nem sempre teriam sido os mais 
adequados à formação de uma raça 
de elevado "tonus" moral e fisicamen
te vigorosa, hígida e resistente; a fal
ta de in::;tru«;ão e de meios <le vida de 
notável percentagem das nossas po
pulações e a nossa penúria rele.tiva 
de fontes de energia. Não é possivel 
civilização poderosa sem carvão, sem 
petróleo, sem po.ência hidroelétrica 
em estado de utilização. Não digo que 
não tenhamos todos êsses elementos 
de grandeza, mas é preciso mobillzá
!os, aproveitá-los, exolorá-los conve
nientemente. Você sê refere, no $CU 
quesito, a poder político, económico 
e cultural. Na órbita p.:ilítica, não 
creio que o nosso·· transbordamento 
(sempre pacífico) atinja a altos ní
veis no curso da existência da atual 
geração. Na esfera econômica. ;:>en
so que poderemos realizar o tre..nsiJor-· 
damente com maior rapidez, desde 
que trabalhemos com afinco. E no 
plano dll cultura, é uma questão de 
preparaçào que depende tanto das 
prnvidências dos governos quanto a 
capacidade criadorn dos "leaders" da 
mentalidade brasill!ira. Para resumir: 
os rt!sponsáveis pelo govêrno da Rppú
blica estão atentos e decididos a cum
prir o seus deveres; a ohra a reali
zar é árdua e •eclama a colaboração 
de todos os filhos e habit:-.ntes do 
Brnsl!; · a p!ena consecução da nns:;a 
tiestinação histórica na .América e no 
m1md0 exige o concnrso de algum· 
tempo, a organização nacional não 
pede ser feita da noite para o dia. 
Podemos e devemos. porém levantar 
lmeditamente as vigas mestr::i.s da 
deslumbrante construção que assegu
rará o aosso lngar na história. 

Formulamos, então, o nosso segun
do quesito: 

Qual o programa que os dirigentes 
estão disposto3 a por em P.xecução. a 
fim de assegurar-nos poder econômico 
suficiente à afirmação do pais, como 
potência, no conjunto m!.lndial? 

- Nessa matéria df' programas e 
planos de govêrno, disse-nos S. Exª., 
é de facilidade Pspa.ntosa traçá-los 
cheios de explendor, de rol\gla, de ex
tremos coloridos e encanto. com as 
promessas as mais atra.entes e sensa-
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cionais, porém não é já assim tãC1 
fácil dar-lhes execução e concretiza
ção. O administrador prudente . e 
cunsciente deve fugir, nesse .Parti
cular, as seduções de mera literatu
ra ou da demagogia, prometendo pou
co para cumprir muito, a fim de não 
desiludir a expectativa dos seus con
cidadãos. A meu ver, os problemas 
básicos do Brasil são os que se rela
cionam com a instrução, educ·ação e 
cultura do seu povo. Sei que tudo isso 
está na dependência imediata de re
cursos financeiros para prover à obra 
de educação nacional e de aperfei
çoamento cultural e por isso cumpre 
que nos consagremos corajosamente, 
perseyerantemente, ao trabalho. O 
programa de ação dos governos é im
pôsto mais µelos imperativos e ne
cessidade decorrentes dos problemas 
sucessivos e das situações cuncretas 
do que pela visão teórica do panora
ma que se apresenta aos dirigentes 
no recesso dos gabinetes presidenciais 
ou ministeriais. Nosso poder eco
nômico terá de ser a conseqüência do 
esfôrço e da capacid.adf; de todos os 
brasileiros. <>ada qual no seu setor de 
atividade, mas, para não deixar de 
atender a êste ponto do seu questio
nário, seja-me lícito recordar que em 
meu discurso de posse no cargo de 
Ministro da Fazenda, no dia 1 de fe
vereiro dêste ano, ao enumerar o que 
então denominava "uma pequena par
cela da obra heróica que vai caber ao 
Govêrno do eminente Presidente 
Eurico Dutra", referia-me, entre ou
tros vános itens, ao propósito da nova 
administração de "procurar viver 
dent!'o de orçamentos honestamente 
elaborados e honestamente executa
dos"; de "alcançar o equi!lbrio en
tre a receita e a despesa, contando 
com aquela, de 1rntemão e sem fa.n
tasia, p&.ra atender a esta"; de "gas
tar bem, em obras que visem ao for
talecimento econômico, reprodutivas, 
adiadas as adiáveis, voluntárias ou 
suntuárias"; "defender a moeda, para 
que se não avilte o seu valor no c«;>
tejo com as demais; sanear o me10 
circulante Ilmitado às possivelmente 
exatas necessidades da Naçií.o; nã-0 
recorrer às imissõe.:; de papel, moedu., 
senão peles reclamos fundados da 
produção, ou quando inexoràvelmen · 
te fõr imposivel evitá-las; facilitar 
a circulação, apressando-lhe o ritmo 
de celeridade; criar a riqueza, pelo 
fomento à expansão econômica, com 
preciso senso de oportunidade e de 
realidade, dentro de prévio e equili
brado esquema, racional e de possivel 
execução; promover · a organização 

bancária, ai,endidos os vários setoreos 
em que se desdobra a sua ação, sob 
a cúpola do banco central, de tipo 
clássico, adaptado às conveniência' 
do Brasil e afinado pelos compromls
sos internaclouais, com a. elasticida
de ·- de que sua ação regula.dora do 
crédito, pela. emissão, pelo redesconto, 
pela fixação do custo do dinheiro; en
carar, com vontade de resolvê-lo, o 
problema dos transportes e das vias de 
comunicação, da.nd.P-lhe hierarquia de 
tratamento e criando-lhe possib1llda
des financeiras, sob a preocupação da 
interligação dos Estados brasileiros e, 
dentro dMes, aproximando dos mer
cados de consumo ou dos portos de 
exportação os centros vitais de pro
dução"; e "estimular e amparar a 
produção, na variedade de suas orl· 
gens e formas, principalmente a agri
cultura e a indústria." 

Persistindo no caminho l:alizado por 
essas preocupações, como o está o go
vêrno realizando, vamos, assim, o 
creio, contribuindo para. a recupera
ção econômica do Brasil, etapa indis
pensável para que atl:-ijamos a mét.a. 
da grandeza de amanhã. 

Desejo acrescentar que é presente
mente uma noção vitoriosa., com a qual 
estou de inteiro acôrdo, a de que urge 
cuidarmos, paralelamente com o es
fôrço de melhorar e intensificar o 
nosso sistema de transportes e vias de 
comunicação, do aumento da cifra d" 
nossa população, çara o que cumpre 
provermos a imigração, o povoamento 
e a colonização de tôdas as zonas do 
nosso território, a começar por aquelas 
onde melhor se adaptem os elementos 
alienígenas. 

- Têm sido atrlbuidas a Vossa Ex
celência algumas reservas mentais re
lfltivamente a conven1encia ou à opor
tunidadr de :-ios transformarmos des
de agora em grande nação industrial? 

Respondeu-nos o titular da pasta da 
Fazenda:. 

- Pude dizer. da maneira mais con
cludente e peremptória, que não sou,·· 
nem poderia de forma alguma ser 
contrário ou 1nfenso à industrialização 
de nosso país. Como vimos mais atrás, 
na resposta ao quesito anterior, já no 
meu discurso de :;>asse no Ministério 
da Fazenda declare! que era do pro
grama de govêrno "estimular e am
parar a produção, na variedade de suas 
01·igens e fórmas, principalmente a 
agricultura e a indústria". Os nossos 
industriais em geral podem conte.r com 
tõda. a minha solidariedade, tôda a 
minha cooperação, tõda a minha as
sistência.. Sinto-me ligado à indústria 



-146-

do Br~il por laços s.'.lidos e indestru
tíveis. Nenhum homem de bom senso 
e que ame a sua Pátria pode querer 
que esta seja simplesmente um "re
servatório inexgotável de matérias pri
mas". Sou absolutamente farorável 
ao desenvolvimento industrial de nossa 
terra, em todos os sentidos. Não é ser 
adversário da indústria, porém, pon
derar que em muitas coisas não nos 
é possível correr vertiginosamente, o 
que às vezes é soílcitado pela impaci
ência natural e explicável em todos 
indivíduos e em Unias as gerações. 
Nós todos somos impacientes, tôdas 
as gerações s~o impacientes, todos que
remos vêr o fim mal estamos no prin
cípio, mas há certos ciclos de desen
"olvimento que só são susceptfveis de 
chegar a Uill grau de arnadurecúnento 
e de completa florescência dentro de 
determinadas dimensões de tempo e 
de espaço. 

Não é também ser contra a indústria 
pensar e afirmar que uma nação com 
as peculiaridades do Brasil (território 
extenso e populacão crescente a ser 
alimenta.da) nunca deverã abandonar 
o trabalho da a!?l'icultura e neste deve 
empenhar considerável parte de suas 
possibilidades e energias. Precisamos 
nos preocupar com o café, e cuidar 
dessa rubiácea, cuj1:1 cultura tem decli
nado até mesmo em São Paulo. Cum
pre-nos promover e incentivar a cul
tura do ali?odác. SPm prejuizo das 
demais, é mister não faltarmos com 
o nosso &mparo <1. indústria PRstr,ril. 
Uma das nossas maiores possihllidades 
é a exploração !nt.enslva dos óleos VP
getais. q11e reprP~entam rici11P'1:a Inca! .. 
eulável. Não compreendo pornue não 
!eremos um grande produtor de trigo, 
careal tão Rprooriado à enorme pnrção 
das nossas terrai; Em co:,clusão. 1J 
ideal e mesmo. como o surtere o seu 
quesito. a mésda eQuillbrada de nro
dução Industrial e agrícola, méscla 
que será a fonte incomparável da pu
jança da economia bra!'ileira. 

- Tendo em vista o a.to do Sr. Mi
nistro da Fazenda, dPslgnando uma co
missão de funcionários para rc:ver as 
atuais taxas aduaneiras, como pla
neja o govêrno o reajustamento das 
tarifas e define AS repercussões da 
guerra. nesse domínio da economia .na
cional. de modo a impor a necessidade 
do rea iustamento? 

- Como s&be, nossa tarifa resulta de 
uma leglslacão a·bundante, datando de 

· 1933 os últimas atos que a afetaram. 
Bem outra era então a situacão cam
bial do Brasil. Só essas circunstâncias 
- legislação esparsa e câmbio difeTen-

te - aconselhariam sua revisão, co::n a 
objetivo não só de consolidação como 
de ajustá-Ia, tanto quanto possível, à 
situação cambial presente. 

Não tem o govêrno qualquer tendên
cia.· para uma tarifa fortemente pro
tecionista conquanto não deva faltar 
ao dever de preservar muito do que a. 
indústria nac.ional conseguiu reallzar. 
máxime durante a guerra, oportunida
de em que ela prestou ns.">inalados ser
viços suprindo-nos de utilidades áe 
que a ce$aÇão quase total das impor
tações nos privou. 

Entretanto, só a revisão do Decreto 
n.0 23.431, de 21 de novemhr•) de 1933, 
em QUe se fixou o valor do rr.11-réls ou
ro para pagamento dos direitos de Im
portação na parte que em ouro até en
tão era paga, pode representar peque
na elevação da tarifa. 

E essai revisão - não podendo dei
xar de levar à convicção da necessida.1e 
de um rea.1ustamento derivado da 
aplicação da atual taxa cambial 
pac-~ ser medida que se Impõe. 

Os estudos da Comissão designada 
prosseguem e, quando concluídos da
rão oportunidade de determinação do 
rumo que o Govêmo deverá adotar, 
tendo em vlsta as conveniência$ da 
economia brasileira. 

A opinião que tenho ma.nifestado e 
em que devem conc!Uar-se com os inte
rê<;ses gerais. aqueles outros que t11m
bém merecem respeito e defesa é <t ado
ção da tarifa limitada a d.etermi'1a do 
prazo f'xada em cem Pm seu momen
to 1n1 a·l e prOi?ressivamente descren
te f'm cada nerfodo antrnl de sua apll
cacão até total desaparecimento 

Pronorclom1.r-se-á. df'~sa forma. a 
tôd11 s as lnicla·tlvas. um têrmo cprto. 
prefixado. dentro do qual. se fará o 
rea iustam<>nto do c11s~ rle prvducão. 
que permitirá a comnetlcão do'S nre
cos com os dos produtos de inlPort::i
ção. 

-- Quais os obletivos vJcrtrJos i>e:o rro
vêrno com a~ alterr.cões feitas nas ta-
xr.·s c<1mbiAis? · 

·-- Não houve. orõoriamente. altera
cão r11:is faxas cambiais. rono1•ant1) da~ 
mPntdas tomar'la~. re:;111t<1s!:e neouPna 
rnPlhora ,.,n valnl' elo c1'11?'f'l1'0 <''11 ~1?.

din ao dólar. O 011e "" fê?: fnl na0r 
l"'lai~ i1m n:i"~º nn sPnt~r'l" ila 1íh<>?~'l
cl0 º" cfl.mbio. abitnrl•'nqilo nrovirlên
dll ~ ri rl'1tad11s PT>'l mnm<>nto Prn l'IUP <>ra 
hPm 011tra· a slt11ac50 <:8mbial elo Bra
sil. 

Q11pr a c0t.<1 "'" ~Oo/c. 11nlk11rln à.5 te
t.rl'l'« f'l!> nVl'l()l"+jriio P nP~tln<>till. a llTTia 
'"''nn~ r<'lmn11f.•(vrh ÕP i:-ei.mnln ~n 'Bl'!n
C<l' rn fl"<>•iJ :l llMA• h,.,cq "-""""';~l. r'ln 
cp1e resulto11 o ch~mar!o càmblo 0fkla1, 
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quer a taxa de 5 % cobrada sôbre o 
câmbio vendido, se destinava a. pro
Porcionar ao Tesouro fórmula e recur
sos capruzes de prover naquele momen
to a dificuldades decorrentes do des
favorãvel balanço comercial e, portan
to, da ineYJstência de divisas. 

De\sprovidas de saldos, não havia co
mo atender às necessidades dai imvor
tação ao servi<;o da divida externa ao 
pagamento de nossos próprios funcio
nários no exterior t.:, muito menos, a 
remessa de rendas ou de repa trlac;í\o do 
capital estrangeiro aqui aplicado. En
tão aquelas medidas se Impunham. De
las como do surto das exportações que 
a guerra propiciou resultou uma razoá
vel disponibilidade que, no momento 
Possibilita ndS desobriguemos normal
mente de tais encargos. Só assim nos 
habiUtaremos a ocupar põsto de relevo 
nos negócios internacionais. 

O Decreto-lei 9 .025, de 27 de feve
reir0 de 1946, já havia dàdo ponderá
vel avanço na orientação visando à ll
berdat:ffl cambial. Foi ent.ão reduzida 
de 30% para 2Qo/,, a cota imposta às 
letras de exportação e baixou-se de 
5% para 3% a sobrecarga ao càmhio 
vendido. Agora desapareceram uma 
e outra. O câmbio pas;a a obedecn a 
uma única taxa, com o que cessa o 
notório lncoveniente da coexlstência 
de duas - "oficial" e "livre". 

Como, entretanto. as novas taxas 
foram fixadas aproximadamente no 
valor médio que eram co\l'lpradas ul
timamente as letras cie exportação, 
vale dizer 80 % no me·rcado livre e 
20 % no oficial o valor do dolar, 
para. a comi:-ra das letras de expor
tação, pràticamente não se alterou, 
conquanto tenha baixado ligeira-

, mente para o câmbio não or!gi!'lado 
da exportação. e valorizou-se discre
tamente o cruzeiro, para a im[J(lrta
ção. que ficará assim menos onerada. 
A pequena flutuação havida, em vir

tude dessas medidas lndireto.s, é de 
cêrca de 3 ~; bem inferior à que, 
pel'lS Acôrdo de Brctton Woods, po
deria ser feita, independentemente 
dé especial a viso . 

- Qual a sua concepção ..i.cêrca do 
nosso problema econômico. no seu 
conjunto? E' êle de fácil solução, ou 
apresenta dificuldades insuperãveis 
aos meios normais de que dispomos? 

-· Seria precipitado classificar como 
fá.eh a solução d<' problema econô
mi<'o do Brasil. rei;pondeu-nos Sua 
~celência, mns é indubité.vel que 
essa solução está ao alcance das 
t:nergtas e da capacidade do nosso 

_pcwyo, 

-E o problema financP.1ro? conse
gwremos solucionar enquanto não fôr 
re::mlvido o problep:ia econômico? 

- Certamente que sim, que não 
somente podemos, como dtvemc·J re
::clver em primeiro lugar o problema 
financeiro, sem cuja s9lução nunca 
teremos prosperidade econômica nem 
ordem na esfera econômico-financei-
ra As finanças públicas equilibradas 
e em ordem devem ser a primacial 
preocui:;ação dos governantes. Per
guntará V. Ex.ª - onâe e como hau- .. 
rll· os recursos indispensáveis à nor- · 
malização financeira? Não há senão 
três processos de obter recursos para 
o Tesoure.: a emissão, o impõsto, o 
empréstimo. Relativamente ao pri
meiro, a regra é não emitir. Mas, não 
hé regra sem exceção. Qual é o 
nív.el justo em que se deve conser
var o meio circulante? Como fixar 
matsmàticamente o montante da cir
culação de papel moeda exatamente 
exigido pelos imperativos da ativi
dade criadora do povo bra:oileiro? NA.o 
pode haver nenhuma afirmação or
tódoxa nessa matéria: cada autori
dade e cada estudioso dá a sua opi
nião, que cm última instância não 
passa de um conceito pessoal. O que 
me parece mais aconselhável é que 
nesse particular tenhamos sempre 
como norma e como alvo o ajusta
mento do meio circulante às reais 
necessidades das atividades econômi
cas. 

No que se refere a irnpôsto, tere
mos atingido ao ponte de saturação? 
Estará esgotada a capacidade tribU· 
tárla da nossa gente? Estaré. ultra~ 

passada a linha em que a tributa
ção deixa de ser possível e pL.ssa a 
ser contraproducente e até mesmo 
perniciosa? Eis um assunto que só 
deve ser examinado com cautela e 
sem preconceitos, tanto fiscais como 
individuais. Quanto ao que diz res
peito a empréstimos, onde os mer
cados em que êles sE:riam possíveis, 
na época presente? ' 

O mencior...ado trinômio - emissão, 
impôsto, empréstimo - deve ser abor
dado, estudado, investigado com pa
triotismo, espirita de decisão, des
sasombro e vontade de acertar, sem 
exagêro e sem injustiça, s fim àe 
que o Brasil encontre :is elementos 
imprescindíveis à normalização das 
suas finanças, sem a qual estaremos 
caminhando fatalmente para os mais 
penosos contratempos e aborrecimen
tos que podem perturbar a vida e a 
tranquilidade de uma nação. 

- E' o Mlnlstro partidé.rio da ela
boração de um grande plano qtlln-
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qüena1, ou mesmo deccnal, para que 
sejam atacados os problemas e neces
slàades de nossa definitiva organi
zação econômico-financeira? 

- Não sou hostil à idéia de p~a
ra.mioo um grande pl11..'1.o de propul
são econômica, para ter execução em 
período de tempo ma.is ou menos lon
go, declarou S. Ex.ª. Esse método já 
tem sido aplicado com êxito em im
portantes naçõP.s, e, por certo, da.ria 
.tBJnbém bons resultadoo no Brasil. 
Somente nos pai.9es de govêmo dita.
torta.! é êle parem, d~ alçada exclusiva 
de um d-OS poderes do Estado. Aqui, 
onde já temos a Assembléia Constttu
inte em funcionamento, um plano 
dessa natureza terá de &e:r o fruto do 
trabalho conjugado, da cola.boração 
dos poderes Executivo e Legislativo. 
os qUial.s, segundo a nossa tradição 
constitucie>Jral, agem oom indiepen<lên
cta mas com harmonia. Tul pla.no 
poderia, ad'enla.is, té! existêru:ia mes
mo virtual, e sf:r executado nessas 
condições. 

- Quais as conexões e interdepen
dências que enxerga entre os maiores 
problema.s econõmicoo do pais e as 
linhas mestres da nossã. existência 
polftica e da nossa expansão cultural? 
Não lhe parece que o nosso destino 
histórico, na América e no mundo, 
está na dependência direta da ca.))3.
cldade que Teve1armos pg.ra projetar 
o Bl'asil, definitivamente, como uma 
potência econômica? 

- A história da humc.nida.de nos 
monstra. inequivocamente -. l"e&j}Otl
deu-noo o Sr. Ministro da F'a.zenda -
que o destin<> político e a influência 
cultural dos pov06 são uma resultMJ.te 
imetl:liata do gráu da sua potenciali
dade econômica, isto sem d~.nnos 
ao aibismo do m.a.terfa.lismo hlstórlco 
que vê todos oo fenõxneno.s sociais e 
humanos à !uz de inexorável dete!"Ini
n~mo econômico. Veja, noo tem,po.s 
modernos as nações que estão, no sei.o 
da humanidade. à frente dos mov1-
mentos polfticos. sociais c:Lent1!i006, 
estéticos. culturais: A Inglaterra, os 
~tados Unidos, a Alemanha, a 1'"Tança, 
a RUssia. São precisa.mente as na-
ções qi1e eX'Prlmetn o maior poten<:l-al 
econômico. Veja aque~ que no pas
sa.do perdeMm o prlJn.ad-0 intel-ectual 
e cultura! que exerciam: a Indiia, a 
Pérc!l,a. a China, a Grécia, o Império 
Roma.no, a Espanha; sua influêncl-a. 
oulttl'ral dec:res~eu na m~id11 e~ata 
do decUnio do seu poder econ6m.lco. 
Tenho fé nos destinos hist6rlcos do 
lll0680 Brasil, prlncipaJm.ente neeae 

terreno da iTraid-iação polfltica e d& 
;projeção cultural. Ma.s na aludiáA es
fera na.da pode substilt-uir o poda 
criaiclor da sucessão dos a.nos e das 
gerações. 

- Em face da. reallda.de m'IJ:ndia.l, que 
é ma.is aconselhável a.o Brastl: orga
nizair-se como uma. ~de potência 
econômica autônoma e com oara.cte
ristiea.s próprias ou organizar-se co
mo uma poderosa. unidade .(a.gro-pe
cuárla e industrial) complementar da. 
economi-a dos Estados Unid'OIS da Amh
ri.ca do Norte? 

A no.ssa indagação, d1s.se o Sr. Gas
tão Vidigal: 

- Não vejo nenhuma incompa.UbJ,
!i<liade entre o fato de nos desenvol
vermos ao máximo como · potência. 
econónúoa. com caraoteristicas pró
prias e a cooperação a mais eficaz 
com os nossos grandes e bons vizinhos 
dos Estados Unidos do Norte, sempre 
que êles necessitarem da nossa con
tribuição ou nossa ajuda para o êxito 
da extraordinária missão renovadora 
da civilização humana que hoje de
sempenham· no cenário do continente 
e do mundo. Não há identicamente 
colisão de espécie alguma entre a 
nossa norma Ge colaborar sempre com 
os Estados Unidos e o conservação e 
ampliação das .seculares relações eco
nômicas e comercia.is que mantemos 
desde a abertura dos nossos portos ao 
comércio internacional com países 
tl'a.dic!onalmente nossos amigos da. 
Europa atiânr'"...ica, como. por exe:;niplo, 
a re.;plandecente campeã dias Uberd'llo
des humanas que é a Inglaterra, e a 
França, uma das matrizes da n05Sa 
cult.ura. Todo hom-em de responsa
billdade na vida bra.s:Llieli"a sente t,am.
bém a cc.1wen!6ncia de nos intcg:r.u
mos cada vez mais no sistema. de c0<>
pera.ção ha.rmor.i-osa. que <teve er.lsti:r 
entre todas as pátrias do continente 
americano. Não podemos esquecer 
outrossLm a valio.st'. cantribuição que 
tem d-ado à obra. do n-osso engrand'e
c!mento nacional o fecundo gênio da 
Itália moder.1a. F'ulgun.nte intérpre
te dessa concepção palitico-econômic& 
que aca.bo de delinear a traços largos 
v-em sendo e meu elninenite colega d-a 
pasta das Relai;ões Exteriores. o Sr. 
Mirust1-o J<Jião Neves dia. Fontoura. 

Dirl:gimcs por último · a.o Ministro 
da Fazenda s.s seguintes int.errog.ações. 

- Quais as sua.s idéias sôbre o ;>ro
blema da nossa organtza.ção bs.ncária.. 
da factlltação e d1ssemma,ção d(l cré
dito para todas as ati'Vida.des idôr1eu, 
útet.s e reprodutivas? Não pa1roCe e. 
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V. Ex.ª que um dos ma.1ores !-a.tores 
do relia.t:Lvo &triazo do Brasil é o em
ji)eTI"a.do funcl:ontrumento do mecanismo 
da. prestação do crédito? 

- Não sou dos que pensam, respon
deu-nos, 'finAlizando assim a.s suas 
trnportanites doolara.ções, não sem doo 
que pensam que se encontrem a~a 
em esta.do de acentuada insuficiência 
e de inconfessável atrazo o mecanLsmo 

· d& prestação do crédito em nosso pa.fs. 
Muito temos progredido neste setor, 
e é inegável que a.s hwtituições de 
crédito têm hoje ao seu alcance um 
e.parelho regula<ioor plástico e efiden
te de que não dis~unham há 8«Jeila.8 
lustros a.traz. Esse aparelho precJSa 
de ser aper!dçoa.do e comp1eta.do, com 
• criação d'O Banco Centr.al de ti(po 
ciássico a que já me refeTi em meu 
<tiscurso de poose na pasta da. Fazenda, 
com a. de um Baaico Rw:-a.l que está. 
sempre nas oog!tações do g<>vêrno, de 
um Ba.nco Hip<>tecá.rio, de um Ba.noo 
Industr:tal, de Bamco de tnvesti.men.too, 
cujos funoda.menitos serão a seu tempo 
estuda.dos devidam.einte. Noo.so apare
lhamento de crédito nãQ é dos ma.1s 
e.trasa.dos ou inadequados, mas, por
que serve a.inda, de preferên.ciia., a de
terminados setores da atividade eco
nômica, carece da extensão ou da. su
pe.l"ficie de um organismo ba.ncáTio 
que poosa ser julga.do completo ou in
tegro. 

Aí chegará o Brasil, eu estou oerto 
e o espero, mercê dc.s esforços de gv
iver..i.antes que conhecem oo seu deve
res e sabe;n que têm de ournpri-fos, 
&em hesitação nem esmorec.IIIlen.to mas 
lll8. hora oportuna. 

O SR. PRZSIDENTE - Está. finda. 
a leitura do expediente. 

Tem a· palavra o S1mh0r Jurandir 
Pires, para· inicia?: as considerações, 
que deixaram de ser feitas na sessão 
ordinária, devido ao adiantado da 
hora. 

O SR. JURANDIR PIRES (•) 
Sr. Presidente, evidentemente não 
poderia resumir, em dez minutos, todo 
o assunto que já foi objeto de vá
rios discursos proferido& ntlSta Casa, 
sõbre emendas de matéria semelhante. 
Não se trata de emenda, mas de con
junto de emendas cujo entrelaçamen
to se torna necessário, com a idéia 
que é o fundamento. 

Cojita-se do poder econõmico, da 
criação de um novo poder que regu-

( •) Não foi revisto pelo o: a dor. 

le as ligações, as relações e<:onôm1-
cas das sociedades modernas. E' cla
ro, que não podemas, dentro do grau 
de evolução a que chegamos, imagi
nar ainda as fórmulas romântica.a com 
que se encantavam as antigas orga
nizações esta.tais. A primeira delas diz 
respeito à concepção da harmor.ia de 
poderes que nunca foram harmônicas. 
A emenda primeira trata, precisa
mente, da existência de um único 
poder soberano - aquêle que traça 
as normas que devem ser seguidas e 
cumprldas pelos demais poderes. 

Sendo o Poder Legislativo aquêle 
que traça.· as normas, sômente a êsS'e 
se pode_ dar a verdadeira denomina
ção de poder, cabendo aos demais 
apenas a função de cumprir e que a. 
lei deter~na. 

Permito-me apenas enum"'rar as 
atribuições do P<>der Econômi<'o, para 
que se possa depreender a alta signi
ficação que têm na hora presente: 
as normas sõbre comércio ext,i;rfor; as 
diretrizes do mercado interno: a or
ganização dos planos econõmicos; a 
aprovação das tarifas e taxas dos 
meios de transporte; a exped~ção de 
normas gerai~ e regulamentos so
bre transportes e sua coordenação, bem 
como sôbre concessões e tarifas de 
energia. 

Temos a.inda as alterações das ta
xas alfandegárias, dentro dos planos 
econômicos, aprovados pelo Congres
so Nacional, com prévia a.utorizaçii.o 
do Legislativo, e as alterações perma
nentes; a fiscalização e interpretação 
das pautas de classlficaç§o e as tri
butaçõe~ ad-valorem. Isto é, de im
portância fundamental, na hora em 
que a profunda anarquia econômica., 
e.ria situações a,; mais injustas tanto 
nas classificações da pauta, quanto 
nas relações entre êsses valores e as 
neeessidades da economia nacional. 

Precisamos examinar também a or
ganlzação dos quadros de n1ve1s de 
salário que devem ser submetidos à 
apreciação do Congresso Nacional, 
para manter o poder aquisitivo do 
mercado interno, capaz de assinalai os 
elementos proouzidos. Ainda é de hoj"' 
a entrevista dada. a um jornal em que 
se propõe a redução dos salãrios como 
mercado interno, capaz de assimilar os 
o problema. que nos ª'·assala. Vejam 
-0s Senhores Representantes como 
êsse primarismo deveria ter um ór
gão responsável para apreeié.-Jc com 
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Da.is elevação e maior s1gn1ficado 
ante os interêsses nacionais. 

Não se poderia entregar uma ur · 
~ação como essa ao livre arbi
flrio das paixões do momento. Seriri. 
preciso que tivesse fundo técnic» 
capaz de proporcionar o equilibrio 
entre a produçAo e o consumo, ...> 
que tem criado, em ta.is sociedades, 
orises dcllcas, como as que provo
caram a guerra atual. A guerra., 
es!!a grande guerra, tem como ori
gem basilar os ciclos das crises eco
nômicas, em virtude da. desajusta
gem continua entre a prddução e 
a capacidade de assimilação . das 
quantidades produzidas. 

&se órgã,o seria o reguladPr, 
-.iuêle que manteria s4=mpre a capa.
clda~e de assimilação à altura d':\ 
produção nacional, de forma a im
pedir as crises continuadas que vi
mos assistindo, não no 'Brasil sà
mente, mas em todo o mundo. O 
Brasil isolair-se-ia dessa crise com 
o óll8'ão regulador de sua econo
mia. 

Sabem os Senhores Constituintes 
oomo se têm dado essas manifesta
ções no mundo: ora, são as fórmuhs 
80Ciallstas de diminuição complet.1 
da economia; ora, são as fórmulas de 
econ<Jinia dirigida, nada mais do que 
trusts, em favor de minoria pos · 
suidora da centralização do capi
tal. 

Pois bem, isso é democracia, <! 
precisamcr>te d-0mocra.cia, a fórmula 
democrática. àquela com a qual se 
podem equillbra:ie os dois aspectos d"' 
questão: a produção e a capacidad•} 
de consumo, de maneira a mar-te: 
Justo equilíbrio entre as duas solici · 
tações, que perturbam continuada
mente a vida dos povos; a exped~
ção de normas para planos estatís
ticos e a fiscalização de sua utili
dade; estudo e l'Jugestões de med1à9.S 
at1nentes à moeda e sua circul'.l
ção. 

Sóbre êste panto. lembraria qu~ 
~inos a Superintendência da 'Moeda 
e do CÍ'édito. O superintendente d'l. 
moeda e do crédito no Brasil teni. 
mais fôrça que o Parlamento Na
cional. po:rv]ue, por seu 11~ arbi
trio, resolve todos os problemas 1<\ 
economia nacional. E' um s1mplés 
homem, que conheço e admiro. Mas 
dizer que é possível, no regi.me de
mocrático, centralizar totalmente 
num só membro do Poder E)tecutivo, 
e digamos mesmo, de segunda ordem 
na -escala funcional, a orientaç!!.o da 
economia nacional, não! Deve ha
ver organiza~ do pOder econõmic'>, 

e é a ~te que, como delegado do 
Poder Legislativo, cabe fixar essas 
normas, determinar êsses critérios, 
marcar essas relações áe valores, 
exprimir, em final, a orientação d'\ 
vida nadoruJ., não como um llvte 
arbítrio primário, dt: iniciativa <io 
mo..'"llento. porém como a conseqüên
cia dos interesses que se articulam, 
põsto que a função primordial do 
Parlamento é a cooperação dos inte
rêsses gerais da nação, nas vá.ria~ 
correntes que aqui se amalgamam. 

O SR. PRES'IDENTE - Lembro 
ao nobre ora.dor que está quase f!.ndo 
o seu tempo. 

O SR. JURA'N'DI!R PIRES - Um 
minuto, Sr. Presidente. 

Senhores: não poderei senão ler 
às últimas atribuições a serem con
cedidas a êste Poder, como sejam 
as deft!sas do mercado interno, man
tendo a export~ão e a impartação. 
para que não ocorra o que acon
tece correntemente: exportamos e. 
necessário e Importamos o supér
fluo. E' preciso que exportemos exa
tamente o supérfluo, depois do aten
dimento do mereado interno. Esta. 
regulagem entre importpjÇão e ex
portação, entre as trocas internacio
nais, representa um dos Pllopéls mais 
im1>0rtantes do órgão do pader eco
nômico, tão necessário, para o qual 
pediri.a a atenção da Assembléia. 
pois constitui o ponto medulM da 
transformação para a qual caminha
mos, queiram ou não queiram certo~ 

de que o fazemos em be-m da hu
manização da nosea vida. <Muito 
bem. Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE - Vou pro
ceder e. votação da emenda do Sr. De
putado Jurandir Pires. Q\le tem o nt
mero 3. 704, à qual se refe.·e o seguinte 
requerimento de destaque: 

Requeremos a V. Ex.ª preferência 
e destaque para a discussão e votação 
para a seguinte emenda, que trata 
da creação do Poder F.conõmico, nú
mero 3.704 (art. 6.0 ). 

Sala das Sessões, 12 de Agõsto de 
1946. - Jurandtr Pires. 

O SR. PRESIDENTE. - Os Senho
res, que aprovam, queiram lev!'.ntar-se. 
<Pausa) . Está rejeitada.. 

' 
O SR. GALENO PARANHOS. -

Sr. Presidente: peço a palavra, pala 
ordem. 

O SR. PRESIDENTE - Tem a pa
lavra o nobre Representante. 
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O SR. OALENO PARANHOS -
(Pela ordem 1 ( • ) Sr. Presidente pedi 

·a palavra para solicitar a V. Ex.ª faça 
distrl'buir entre os srs. Repres~ntantes 
uma agenda do que se vai discutir e 
votar, a fim de que pudéssemos acom-

. pa.nhar os trabalhos. Não :iei, por 
exemplo, que assunto acabamos de vo
tar, e, como eu, diverso.> colegas não 
estão compreendendo o que se passa.. 
· o Sr. Nestor Duarte - O no
bre colega não recebeu os volumes das 
emendas apresentadas? 

O SR. GALENO PARANHOS -
Para boa ordem dos trabalhos. Sr. 
Presidente, e para que os srs. ·Repre
sentantes pudessem votar com plena 
consciência, els que se trata de tra
ballio fundamental para a República, 
pediria a V. Ex.ª que adotasse um 
meio de esclarecer melhor o plenário. 

O Sr. A-mando· Fontes - A emenda 
votada foi justificada durante meia 
hora, aliás brilhantemente, pelo seu 
autcr. 

O SR. GALENO PAH.ANHOS - Rei
tero a solicitação a V. Ex.ª, Sr. Presi
dente, no sentido de que faça distribuir 
uma agenda do que se vai discutir e 
votar, po!s não estamos compreendendo 
bem os trabalhos, que, a meu ver, de
correm, -de certa fôrma, tumultuària
mente. <Não apotados.) 

Tenho o direito de manifestar o 
meu pensamento. 

o Sr. Nestor Duarte - Mas não tem 
o filreito de pensar que aqui estamos 
votando le·1ianamente. 

O SR. GALENO PARANHOS - 011vl 
diversos colegas fazerem a mesma re
clamação, Sr. Presidente. <Muito bem; 
muito bem.) 

O SR. COSTA Nl!."TO (Pela ontem) 
e•) - Sr. Presi1ente, parece-me não 
assistir razão ao nobre colega Sr. Ga
leno Paranhos. Tôdas as emendas fo
ram publicadas no "Diário da Assem
bléia", e os Srs. Representantes natu
ralmente se muniram dos respectivos 
exempla.l'es, para, justificar suas emen
das no momento oportuno. Indepen
dentemente disso, V. Ex.ª, Sr. Presi
dente, mandou publicar essas emen
das, em avulsos. 

O SR. ACURCIO TORRES - No 
caso em q11estão houve, até, um discur
so do nobre Deputado Sr. JUranfilr 
Pires, que acabou de deixar a tribuna, 
onde, bilhante e exausti.ramente, jus-
tificou sua emenda. -

( •) Não foi revisto pelo orador. 

O SR. COSTA NETO - Além disso, 
Sr. Presidente, (,.>mo 1a dizendo, tôdas 
as emendas foram distribuídas em 
avulso, por duas vêzes. A prhnelra, 
pela ordem da respecUva numeração, 
e a segunda, racionalmente classifica
das, de açôrdo com a matérta do pró
prio projeto. Ademais de V. Ex."' men
cionar o número da emenda e o a.rtlgD 
do projeto a que ela se refere, seus au
tores, nooessàriamenté, para obte~ 
preferência de seus pontos de vista, pro
cedem e l.iltura e defendem sua opi
nião. 

Crelo que seria dif!c!l fazer-se nova 
publicação das clnco mil e tantas emen
das. E se acaso tivéssemos de sa.tisfa
zer o pensamento do nobre Deputado 
Galena Parr.nhos, publicando com an
tecedência tôda matéria a ser discutida, 
atrasaríamos indefinidamente os tra
balhos da Assembléia . 

Por êstes motivos, sou de opinião quti 
o requerimento de S. Ex.ª não tem 
razão de ser e não deve ser deferido. 
(Muito be"n; mutto bem) 

o SR. PRESIDENTE - Efetiva
mente, o melo que tenho para enca
minhar os trabalhos e esclarecer 06 
Srs. Re:;>resentantes é guiar-me pelos 
avulsos, d(Js quais já. fiz dLstribulr 
mil exemplares. Ainda hoje, o Se
nhor Deputado Aliomar Baleeiro so
licitou, da tribuna, ma.lar cópia des
::>as publicações, e a Mesa, que não 
dispunha de outros exemplares, man
dou Imprimir mais quinhent.-06, a fim 
de que fôsse feita uma distribuição 
mais farta. 

Repito que n~ disponho de 
outro modo de esclarecer a Assembléia, 
a não SE:r o que venh-0 adotando. 1.s+,o 
é, ler o reque!1mentc de destaque que 
me vem às moos, e a emenda a que 
êle se nfe:.·e. Se ~ivesse out'"o meio, 
prontamente o seguiria. 

o SR. NEREU RAMOS (Pela or
dem) - Sr. Presidente, nota-se que 
a demora na v~ão dos destaques 
decOTre, sobretudo, da dificuldade de 
encontrar a Me..a, na hora, as emen
das, pa.ra delas dar conhecimento ao 
plenário. V. Ex.ª poderia solicitar 8.06 
Srs. Representantes que, ao fazerem 
seus pedidos de destaque, dêles fi
zessem constar o texto das emende.s 
a que se refere êsse destaque, porque, 
assim ganha.ríamos tempo para cum
prir a missão que o pais nos con:tlou. 

O Sr. Ac:úrcto ToTTes - Ind1.cando, 
se possível, a página e o volume em 
que a emenda se encontra impressa. 

· O SR. NEREU RAMOS - Sr. Pre
sidente, a sugestão que faço a V. Ex.ª, 
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a fim de que sôbre ela tenha a bonda
de de se pronunciar (Muito bem; 
muito bem). 

O SR. PRESIDENTE - Rec"!bo, 
com prazer, a sugestão do nobre &"!
presentante, uma vez que, sendo 
ace!ta, pouparia muito serviço à Mesa. 

O maior trabaláo consiste em pro
curar as emendas referidas nos pe
didOfl de destaque, o que requer pe
nosa bus-ca. Ainda ontem levamos 5 
ho:::a.<; e meia para chegar a um resul
tado, havendo, apesar disso, grande 
número de emendas a serem exami
nadas, pelo que amanhã vou apressar 
para ver se consigo ter ordenados 
todos os pedidos de destaque refe
rentes a emendas relacionadas com 
o capitulo I. 

Tenho sôbre a mesa pedido de des
taque para emenda, mas que não pos
so submetê-lo à apreciação dos Se
nhores Representantes porque não 
está assinado. 

Há outro requerimento, êste do 
Sr. Deputado Gustavo Capanema, 
versado nos seguintes têrmos: 

Peço a V. Ex.ª que se digne de de
te:minar o destaque do principio do 
art. 117 do projeto primitivo, para 
ter preferência sôbre o prin<:ipio do 
art. 7 do projeto submetido à votação 
da Assembléia Constituinte. 

Em vez, pois, de: "O Govêrno Fe
deral não intervirá nos Estados, sal
vo:", deve ficar o S€gu!nte: "0 Go
vêmo F'ede-ral não poderá intervir em 
negócios pe<:uliares aos Estados, 
salvo". 

Nãv se pode dizer que ao G<lvêrno 
F'e-deral é vedado Intervir nos Esta
do3. Essa proibição suprimiria, por 
assim dizer e Govêrno Federal. O 
que se veda' ao Govêrno Federa! é in
tervir em negócios per,uJiares aos Es
tad<is. É como está nl'S Constituições 
de 1891 e de 1934, e é cama dev~ ser. 

Por outro lado, em vez de "n&.Q in
tervirá", dever-se-á dizer "não po
derá intervir", a fim de que as exep
ções, que se 5eguem à preposiçao 
"salvo", representem claramente para 
o Govêrno Federal o exercfc!o de uma 
função sem caráter obrigatório e. ra
ta!. O estu<i<l de Ruy BarbOsa. sobre 
esta matéria é claro, mlnuctos<J ·e 
1rretorquivel (Comentários, Vol. 1, 
pág. 147 e seguintes) . - Gustavo 
CQ,panema. 

O SR. COSTA NETO (Pela ordem) 
(º) - sr. Presidente, a diferença en

·-tre o texto do projeto primitivo e o 

( •) Não foi revato pelo orll.dOr. 

do projeto submetido a votos é pro
priamente de redação. 

Acabo de consultar o autor do des
ta.que e s. Excia. concorda. em que 
êsse pedido de desta.que seja reme
tido é. Comissão de Redação, para os 
devidos efeitos. 

o Sr . Nestor Duarte - A emenda. 
do Sr. Gustavo Capanema. transfor
ma ra.dicalmente o texto. Se fõr acei
ta a redação proposta pelo nobre De
putado, ~ncidiremos em criticas seve..:'. 
rí::sirnas de vários constituclonallstas 
brasileiros. 

O SR. COSTA NETO - Conheço 
bem tôd&.S as questões referentes ao 
texto, sóbre se deve ou não incluir-se 
nêle a expressão "interésses peculia
res dos estados". Seja qual t'õr o 
sentido em que se tome essa expres
são, será considerada como incluida 
no texto ou dêle afastada. 

o Sr. 'Nestor Duarte - Se a União 
não puder intervir em negócios de in
terêsse peculiar dos estados, por que 
começa o dispositivo com as palavras 
"para manter a integridade nacional", 
que nada têm a ver com !nterêsses 
peculiares dos estados? 

O SR. COSTA NETO - Sr. Pre
sidente, julgava que a miniha convicção 
era a de todos, tão claro o assunto 
me pareceu. Uma vez, porém, que há 
um Constitwnte que entende de modo 
diverso, não posso continuar a instst.ir 
no meu ponto de vista, tal o de que 
se trata apenas de emenda de reda
ção. 

O Sr. Pradó Kelly - Peço a V. 
Excia. me informe sóbre qual o pare
cer do relator da Comissão. 

O 8-'t. OOSTA NETO - O parecer 
é de desfavorável ao destaque, enten
dendo P.U que deve ser mantido o tf'x
to do projeto. (Mvito bem; muito 
bem.) - • 

O SR. GUSTAVO CAPANEMA -
Sr. Presidente, o pedido de destaque, 
que tive a honra de formular, versa 
matéria de redação. Na verdade, no 
que respeita à. prlmdra pa.rte, direi 
que. a expresslio: "intervir nos Es
tados" é equivalente a esta outra: "in
tervir em negócios peculiares aos :Es
tados." 

Está cla.ro que a Constituição não 
declararia. Jamais que a União está 
impedida de intervir nos Estados, com 
o objetivo de obstar que o Govêrno 
Federal mantivesse qualquer modali
dade de a.dmlnlstração no ter:itório 
dos &ta.dos. 
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o que a Constituição quer vedar é, 
precisa.mente, a Intervenção em negó
cios peculiares aos Estados . De modo 
que, com uma ou outra redação, com 
a redação do projeto prirrútivo, ou 
eom a do novo, o que se proibe é a 
intervenção err.. negócios peculiares aos 
Estados. Com relação, portanto. a ês
te ponto, a minha proposta diz res
peito somente á redação. Prefiro a 
redação do projeto primitivo, que é 
mais clara, ma1s co1·reta, que é a re
dac;ão das Constituições de 1001 ... 

O Sr. Nestor Duarte - Contém uma 
contradição. 

O SR. GUSTAVO CAPANEMA -
... e de 1004. A Constituição de 1937 
é que inovou nêste ponto, substituin-_. 
do a f:-ase: "intervir em negócios pe
euliares aos Estados" por estas pala
Wllo&: "intervir nos Estados". 

O Sr. Nestor Duarte - V. Excia. 
'Y&i--ver a contradição que há de fi
gurar no texto do Projeto, se passar 
~ redação de V. Excia. O Govêrno Fe
deral não intervirá em n~ócios pe
culiaa:es aos Estados, salrvo para man-

. ter e. integrida.de nacional, que nada 
tem a ver com negócios peculiares aos 
Estados. 

O SR. GUSTAVO CAPANEMA -
Esta objeção é velha e não tem jw;ti
:ticação . 

O Sr. Nestor Duarte Prove-o 
V. Excia., que estou aqui para lhe 
render homenagem. 

O SR. GUSTAVO CAPANEMA -
E' muito simples. O Govêrno Federal 
poderá intervir em negócios peculiares 
aos Estados . J!: uma proibição de ca
ráter geral. PeI'Dlite, todavia, a Cons
tituição que, ocorrendl) grave motivo, 
a intervenção i:e faça. Deste modo, 
para o objetivo de assegurar a inte
gridade nacional, o Govêrno Federal 
poderia intervh' em negócios peculia
re.i; aos Estados . 

O Sr. Nestor Duarte O nobre 
deputado esté. enganado . O C'-ovêrno 
P'edera.1 pode intervir em negócios pe
culiares aos Esta.dos. 

O SR. GUSTAVO CAPANEMA -
Sr. Presidente, em conclusão, tanto 
faz dizer: "o Govêmo Federal não in
tervirá nos Estados", como dizer: "o 
Govêm<> Federal não intervirá. em 
negócios peculiares aos Estados". A 
Constituição, com um ou outro texto, 
din\ sempre a mesma coisa. 

·Como quer que fique o texto redi
gido, o seu sentido será sempre o mes
mo,· isto é: é proibido que o Govêrno 
Pederal intervenha em · negócios pe-

~uliares aos Estados, salvo para ta.la 
ou quais objetivos de relevância na
cional, Justificativos da intervenção. 

O Sr. José Bonífácto - Se está. de 
acõrdo, retire o destaque. 

O SR. GUSTAVO CAPANEMA 
Concordo com o Sr. Costa Neto em 
que a matéria é de redao;ão. 

O Sr. Prado Kelly - Não é de re
dação, é de fundo. V. Ex.". se retir&r 
o destaqui::, concordará em que a emen
da é de fundo e não poderá ser re
novada por ocasião da redação finai. 

O SR. GUSTAVO CAPANEMA -
Desejo esclarecer, Sr. Presidente, o 1e
gundo ponto. Proponho que, em vez 
da palavra "intervirá", se diga: "não 
poderá intervir". 

O Sr. Paulo Sarasate - E' faculta
tivo. 

O SR. GUSTAVO CJAPANEMA -
Sr. Presidente, é bem conhecido o 
grande estudo de Rui Barboea sõbre 
o problema da intervenção. Exp11cou 
Rui Barbosa, à luz da Constituição de 
1891, que, ocorrendo um dos casoa qtie 
justifiquem a il11tervenção, não fica o 
Govêrno Federal fatalmente obrigado 
a intervir. o Govêrno Federal tem a 
liberdade de intervir, podera ou não 
intervir... · 

O Sr. Prado Kelly - .Contesto. 
O SR. GUSTAVO CAPANEMA 

... e intervirá, se, em face das cir
cunstâncias, julgar que a intervenção 
Sf: impõe. 

O Sr. Alberico Fraga ·- No siatema 
federativo, é uma imposição a inter
venção. 

O SR. GUSTAVO CAPANEMA -
Ora, Sr. Presidente, esta doutrina está 
certa. 

O Sr-. A lberico Fragtl - Não está. 
O SR. GUSTAVO CAPANEMA -

Ocorrendo um dos casos de interven
ção, o Govêi·no Federal não estará fa
talmente obrigado a intervir. 

O Sr. Alberico Fraga - Está.. 
O SR. GUSTAVO CAPANEMA -

Poderé intervir. 
O Sr. Vieira de Melo - No sentido 

lógico, está obrigado a intervir. E' 
questão de Interpretação gramatical _ 
do texto. 

O Sr. Albertco Fraga - Deve in
tervir. Em todos os bons doutrinado
res V. Ex.ª encontrará isso. 

O SR. GUSTAVO CAPANEMA -
Portanto, Sr. Presidente, o que pre
tendo é que o texto deixe bem claro 
que, ocorrendo um caso de interven-
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ção, o Govêrno Federal não é fatal 
mente obrigado a intervir: diante de 
um caso de lntervençã<J, o Govêrno 
Federal deve examinar se é conve
niente intervir, se não se pode resol
ver o caso por outra forma; só inter
virá se a Intervenção fôr estritamen
te necessária, se representar um r,e
clamo indeclinável do interêsse pu
blico. 

Por isso, Sr. Presit:lente, é que pre
firo a redação "não poderá intervir". 

Proponho que se substitua a redação 
atual pela primitiva, a qual encerra 
a doutrina tradicional do direito pú
blico brasileiro ... 

O Sr. Vtetra de Melo - V. Ex.ª está 
enganado. 

O SR. GUSTAVO CAPANEMA -
... isto é, a doutrina correta e conve
niente aos interêsses nacionais. <Mui
to bem; muito bem. Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE - Tem a pa
lavra o Sr. Costa Neto. 

O S:i. COSTA NETO (*) - Sr. 
Presiden&e, reconheço que o autor da 
emenda a defendeu com grande bri
lhantismo. Devo porém dizer que pre
firo - e comigo a Comissão Consti
tucional - o texto do projeto em dis
cussão. 

Rui Barbosa, justificou. d.e fato sua 
opin!ã.o diversas vezes, sobretudo no 
opartunidade em que teve de en!ren
tar argumentação contrária de Epi
tácio Pessoa, mas justamente· porque 
a C:onstituição de 911 não tinha a re
dação do projeto em debate. Se fosse 
esta, o grande Rui não suscitaria 
qualq11er ãú'1da e reconheceria, no ca
so mencionado, que a União seria obri
gada a intervir. 

O Sr. Prado Kelly - &m dúvida al
guma. 

• 
O SR. OOSTA NmTO - Basta ve

rificar quais sejam êsses casos~ Entre 
êles, a intervenção será realizada para 
manter a integridade nacional. . 

E' possível atribuir-se em tal caso, à 
União apenas a faculdade de intervií'? 
Não será o Govêrno F·ederal obrigado 
a assim proceder para manter a inte
gridade nacional? Poderá o Govêrno 
deixa!· de Intervir para manter a In
tegridade nacional? 

Evidentemente, não, Sr. Presidente. 
Os outros casos são, de certa maneira, 
da mesma relevàncla.. 

O Sr. Gustavo Capanema - Pernli
ta-me pequena amervação. Não pre-

i •) Não foi revtsto pelo orador. 
' 

tendo que, ocorrendo um d~sses casos, 
de gravidade eXC€pcional, o ~vêrno 
Federal deixe de intervir. Acentuo que 
a intervenção é matéria de suma gl'a.
vidade ... 

O SR. COSTA NETO - Todoo nós o 
reconhecemos. 

O Sr. Gustavo Capanema - . . . que 
intervir nos Estados é faculdade de 
alto p.erigo, que a intervenção repre
senta .grave dano para a Federação. 

O Sr. Acúrcio Tôrres - Mas não 
intervir, sendo caso de intervenção, é 
pior.· 

O Sr. Gustavo Capanema - Por
tanto, é preciso deixar ao Congresso, 
ao Supremo T-fibunal Federal e ao Pre
sidente da República a liberdade de 
intervir ou não, porque os casos que af 
estão podem ser resolvidos pelo pról>rlo 
govêmo estadual ou mesmo pelo Go
vêrno Federal, independentemente do 
remédio grave, supremo e perigoso d& 
intervenção. 

O SR. COS'I1A NETO - Sr. Presi
dente, compreendo perfeitamente o 
pensamento do nobre Deputado. Foi 
porém. justamente par essa razão que 

a Comissão da Con.stituição cercou 
obrigação do Govêrno Ji'ederal de di
versas preeauções, que passibilitam a 
intervenção, somente quando o Govêr
no Federal esteja em condições de não 
praticar uma injustiça. 

Assim, Sr. Pres!dente, infringido o 
principio constitucional, ::i Procuradl)r 
Geral da Republica, antes de ser de
cretada a intervenção, leva o caso ao 
conhecimento do Supremo Tribwial 
Federal, que é o l.ntérprete máximo 
da Const.ituição. e êste resolve se é 
ou não o caso. Só depois o Congresso 
pode decretar a intervenção. E, quan
do é decretada pelo Presidente da Re-

, pública, êste deve subme~-la imedia
tamente à aprovação do Congresso Na
cional. 

O texto que estamos discutindo to
mou ainda outras precauções: cessados 
os motivos da intervenção, as autori
dades afastadas serão reintegradas. 

Tõdas as precauções foram tomadas, 
Sr. Pre~idente, e, em conseqüência, 
não será possivel, em face do texto, 
que a União intervenha senão nos ca
SOl!I em que li intervenção seja. estrita
mente !ncl.Thpensável. <Muito bem; · 
muito bem.) 

O SR. PR<ESIDENTE - Comunico 
haver deferido o seguinte requerimento 
de destaque: 
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Peço a V. Ex.ª que se digne d.e de
terminar o des:.aeiue do ~ 1.0 e do § 
2.0 do art. 12, do projeto constHucio
nal. 

Proponho a supre-ssão dês~es dois pa
rágrafos. 

O primeiro é desnecessário, à vista 
do texto inicial do mesmo art. 12. 

O segundo encerra principio d.e ma
nife!.ta inconveniência, que poderá dar 
lugar a v1olêndas Injustas e que de 
todo não se coaduna com os têrmos li
berais e corretos do art. 2,0 d<> pro
jeto. - Gustavo Capanema. - José 
Alkmim. 

O SR.. PRF..SIDENTE Deferi 
o requerimento, porque não me pare
ceu fôsse a matéria apena·s de reda
ção. E tanto não o é, que suscita êste 
acalorado debatP.. 

O SR. CAIRES DE BRITO <Pela 
ordem) -- Sr. Presidente, desejando 
votar a favor de -parte da emenda do 
nobre Representante Sr. Gustavo Car 
panema, sugeriria f&se a mesma divi
dida em duas partes, isto é, que, con
sidera.da a primeira matéria de reda
ção, se submetesse· a segunda ao ple
nt.rio nêstes têrmos: "não poderá in
tervir em negócios peculiares aos Es
tados", em vez de "não intervirá". 

O SR. PRADO KELLY (pela or
dem) (*) - Sr. Presidente, não estou 
in!ringindo nenhwn dispos:!itivo regi
mental, 1Nrque solk:ito a palavra tão 
só para d.iscut!r o requerimento ora 
aprPSentado pelo nobre Representante 
Caires de Brito, qual o de votarmos, 
por pa.r'ues o c!estaque do Sr. deputa
do Gustavo Capanema. V. Ex.ª, por
tanto, há de ~ermitir que eu venha 
expender algumas cons!deraçõt!S a r~
peito. 

A primeira questão, Sr. Presidente. 
que o nobre deputado per Minas Ge
rais considera de redação, diz respeito 
ao seguinte: Enquanto o projeto pri
mitivo estabelecia: O govêrno federal 
não poderá intervir em nf:gócios pe
culiares aos Estados", o projeto em· 
votaçã.o determina: "o govf:rno fede
ral não interv!rá nos E&taieloo, sal-
vo ... ,, 

Quer S. E.x." que a primeira ques
tão seja a que se refere aos negócios 
peculiàres, e considera-a de redação. 
Devo lembrar à Cll.mara que Aureliano 
Leal, na "Técnica Constitucional Bra
sileira", com carradas de razão. não 
usa a cláusula "negócios peculiares", 

(*) Não foi revisto pelo orador. 

uma vez que é evidente que a União 
só J.>Ode intervir nos Estados substi
tuindo as autoridades locais. Não 6 
preciso, pais, usar Ja expressão "negó
cios peculiares", porque Isto se presta
ria a wna interpretação errônea, de&
de que se tratasse, por exemplo, da 
il}tervenção pa,ra manter a inrtegrtda
de nacional, para repelir a Invasão es
trangeira ou de um Estado em outro, 
ou para dete:r a guerra civil. 

.A primeira questão, portanto, cha· 
mada redacional, não oferece ensejo 
de brilha,r a argumentação do nobre 
reµre·s.entante por Minas Gerais. Are
gunda, que é de fundo, e para a qual 
o sr. deputado Caires de Brito pede 
votação destacada, revela equivoco do 
ilustre sr. deputado Gustavo Ca.pane
ma, quando invoca a autor1da.de de 
Rui Barbosa. O volwne em que o sau
doso constitucionalista versa o assun
to abundantemente trata. do artigo 
6. 0 , a propósito da inrtervenção na. 
Bahia. 

Qual é a hipótese, Sr. Presidente? 
O g"ovêmo estadual havia requisi•tado 
a intervenção ao Presidente da Re
pública, que era então o eminente 
Epitácio Pessoa, para restabelecer a 
ordem no Fstado. Sustentava Rui que 
a cláusula "não poderá'', vinha do 
projeto do govêmo provisório e era. 
ele sua autor1a. 

~êste. ponto, o Presidente da Repú
blica deve examinar se se ver1ficam 
ou não a.~ circunstâncias, para aten
der à requisição elo govüno est&dua.l. 
Mas, dizia êle, se não é o caso de aten
der à requii;içio, é o de se intervir 
na Bahia, para fazer observa:r os prin
cípios republlcan~. Então, declarava: 
nêste caso, a Intervenção é obngatórta. 

Citava, após, o di:-eito norte-a.meri
can-0 e é eKa.tame11te a cláusula cor
respondente à Constituiçàc doo Es
taidoo Unidos que nos pode esclarecer 
a respeito. Na Constituição norte
americana se diz, Por palavras anã.Jo
gas às do proje-to em votação, "que a 
União intervirá n ns Esta.dos quando" 
e estabelece as hipóteses. E', Por
tanto, óbvio que não se trata de uma. 
faculdade do govêrno federal: tra.ta
se de uma c<Y.npetência da União dian
te tle ocorrência concreta. Se se verifica 
de·terminada circunstância, a União 
inrteI"Vem, não no uso de uma fa>Culda
de arbitrária. mas para socon-er um 
Estado, em ajuda do Estado, que tal 
é a interp:-etação dos constituciona
listas norte-americanos. 

A vantagem da redação inserta no 
projeto é que se evitam as dúvidas 
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Bllbre poder e dever, sõbre a facul
dade ou sôbre a obrl~ção do govêr
no federal, quando se verificam as 
hipóteses prevista.!l no estatuto básico. 
Eliminamos de vez a dificuldade. 
Pretende o ilustre representante de 
Minas Gerais que com Isto se ampare 
a autonomia estadual. Não, se.nhor 
Presldente, a autonomia estadual está 
i;.mparada na regra primitiva que di
zia: a União não intervirá nos Es
tados, salvo para . . . e enumera as 
ctrcunstàncl.&s em que pode fa.2Jé-lo. 

Oreio que a boa inte:rpretaÇào cons
titucional esté. com a redação dia.da na 
Constituição de 34. A emenda é de 
1e rejeitar. <Muito bem. Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE -- O reque
rlmenrto do sr. deputado Caires de 
Britu é no 11entido <ie separar a vote.
OI.o em duQS partes. 

A primeira será: 
"O govêmo não intervirá.". 

B. Ex.ª pede outra formula, que é 
a aegu1:nte: 

"O govêrno não poderá intervir". 

Creio que não há inconveniente em 
atender o pedido, que tomará apenas 
um pouco mais de tempo. Assim, 
ponho em votação a primeira parte. 
Os srs. representantes, que aprovam 
a fórmula, que o sr. Gustavo Capanema 
iiropugna, queiram levantar-se. 
CPa.u.~a.l 

A segu.."lda parte, que diz: "em ne
iroclos peculiares aos Estados," foi 
de11tacada apenas para at~nder soll
cJ taçAo do Sr. Gustavo Capanema. 
Bm votação. Os Senhores, que a 
aprovnm, queiram levantar-se. <Pa.u
llJ.) 

Estâ rejeitada. 

DECLARAÇÃO DE VOTO 

Ao votar cor,tra a segunda parte da 
emenda da àepuLado Gustavo Capn
nema, declaramos que a nosso ver a 
melhor redação para o art. 7 do Pro
Je.to revisto, seria o seguinte: "O 
àov,rno Federal não poderá. intervir 
noa Estados, salvo : " -

Sala das Sessões, 14-8-946. 
Carlos Prestes. - João Amazonas. 
- Jorge Amad.o. - Carlo;1 Mari
ghella. - Caires de Brito. -. Maurício 
Grabois. - Alcides Sabença. - Os
valdo Pacheco. - Agostinho de Oli
Htra. - José Crispim. - Abflio Fer
nandes. - Alcêdo Coutinho. - Batista 
Neto. - Claudino Silva. - Gregório 
Bei:erra. 

O SR. PRESIDENTE: - Subsiste, 
portanto, a fórmula do projeto, que 
diz: 

"O Govêrno Federal não intervirá 
nos Estados, salvo : " 

O SR. GUSTAVO CAPANEMA: -
O artigo do proj~to que estamos vo
tando diz que compete ao Presidente 
da República tornar efetiva a inter
venção e, 11endo necessário, nomear o 
Interventor. 

- O parágrafo primeiro diz que não 
se nomeará Interventor quando, para 
resolver o caso, bastar o emprêr:o . 
fôrça federal. 

Proponho que se suprima êste pará
grafo, por desnecessário, uma vez que 
o artigo dfz : 

'"Cornpete ao Presidente da Repú
blica tornar efetiva a intervenção" ... 

o Sr. Nestor Duarte - Tem razão 
V. Ex.ª. 

O SR. GUSTAVO CAPANEMA -
" . . . e, sendo necessário, nomear o in
terventor". 

O Sr. Nestor Duarte - Muito bem. 
Não · assim 1uanto ao segundo pará
grafo. 

O SR. GUSTAVO CAPANEMA -
Portanto, o primeiro parágrafo é Li. 
necessário. 

com relação ao segundo,· este pare
ce-me perigoso, porque poderá gerar 
violências no Brasil. 

sr. Presidente, sempre que ocorrer 
litigio entre dois Estados ... 

O Sr. Nestor Duarte - L1t1g1o, '1ão, 
Excelência. 

O SR. GUSTAVO CAPANEMA -
. . . por questões de Um1tes ... 

o sr. Nest0r Duarte - Está efl
crito "conflito i.'ltercstadual'' . 

O SR. GUSTAVO CAPANEMA -
a solução será. a1>els.r para o 

Poder Judiciário, para aa legislaturas 
estaduais e para o Congr~so Nacio
nal. .. 

O Sr. Nestor Duarte - Não há dú
vida. 

O SR. GUSTAVO CAPANEMA -
. . . a solução será apelar para o di
reito. 

O Sr. Nestor Duarte - Não se trata 
de solução, mas de medida· acaute-
ladora. ' 

O SR. GUSTAVO CAPANEMA -
Mas o projeto apela para fôrça. O 
projeto quer que a fôrça federal 
ocupe indefinidamente o território em 
lltigio. 



- !ii8 -

O Sr. Nestor Duarte - Tivemos 
vários casos. No do Contestado, se 
tivesse havido a intervenção do Go
vêrno, não se travaria aquelâ luta. 

O Sr. Monteiro de Castro - Não 
apoiado. 

O SR. GUSTAVO CAPANEMA -· 
A Constituição de 1891, assim como 
a de 1934, decretadas embora em 
éppca em que eram numerosas as 
questões de limites, nâo ousaram 
tanto. 

O Sr. Monteiro de Castro - Muito 
bem. 

O SR. GUSTAVO CAPANEMA -
Agora, quando essas que:.;tões já. se 
acham por assim dizer concluídas, 
agora, que o resto dessas questões 
poderá. ser fàcilmente solucionado 
pelo Poder Judiciário, agora, quan
do essa mais direta e con!;inuada 
interferência da fôrça federal já não 
é mais precisa, por que a novidade do 
texto? 

O dispositivo criará a possibilidade 
de que a fôrça federal ocupe deter
minado trecho do território nacional 
e nele permaneça, ocupando-o, inde
finidamente, até que a quest&.o se 
resolva... . 

O Sr. Eurico Sales - Até que a 
autoridade competente decida a ques
tãú. 

O SR. GUSTAVO CAPANEMA -
. . . transformando-se êsse trecho de 
território estadual em território fe
deral, isto é, violando-se o espírito 
federativo da Constituição. 

Proponho, pois, Sr. Presidente, que 
o texto, que ora impugno, seja su
prP.sso do texto constitucional. <Mui
to bem. Muito bem. Palmas). 

O SR. JOAO AGRIPINO ( •) -
(Pela ordem) - Desejo, Sr. Presi
dente, levantar quest.ão de ordem. 

O § 2.0 do art. 12 do Projeto re
sulta da aprovação de emenda de 
minha autoria. Na qualidade de 
membro da Comissão Constitucional 
eu a defendi e, afinal, a v1 ayrovada. 
Propõe-.>e, agora, a supressao dêsse 
parágrafo. 

O SR. PRESIDENTE - P3rmi
~-me o nobre Representante inda
gar qual a questão de ordem que 
pretende levantar. 

O SR. JOAO AGRIPINO - Se
nhor Presidente, concluirei ràpida
mente. 

Como ia dizendo, propõe-se agora 
a supressão dêste parágrafo, estan-

c•) Não foi revisto pelo ore.dor. 

do, portanto, em perigo, minha emen
da já aprovada pela Comissão Cons
titucional. Desejo, então, saber de 
V. Ex.ª, Sr. Presidente, se, nos têr
mos do art. 31 do Regimento, me é 
possível defender a emenda de mi
nha autoria no prazo de dez mi
nutos. 

O SR. PRESIDENTE - Em face 
do Regimento, não poderei conceder a. 
palavra a V. Ex.ª. 

O SR. JOAO AGRIPINO - De
termina o art. 31 do Regimento: 

"No momento das votações, e 
no intuito de encaminhá-las, po
derá o Senador ou Deputado, 
primeiro signatário da eIXlt!nda ... " 

E' exatamente a hipótese: sou o 
primeiro signatário daq'lela emenda. 

"... relator geral do projeto 
ou relator parcial, dar explicações, 
que não poderão exceder do prazo 
de 10 minutos". 

O SR. PRESIDENTE - No mo
mento, não se trata da discussão 
dessa. emenda, mas do texto do pro
jeto. 

O SR. JOAO AGRIPINO O 
texto cio projeto resulta ~xatamente 
da a.provt>.ção de emenda de minha 
aut.orta. O parágrafo não constava do 
projeto primitivo. 

O SR. PRESIDENTE - Já a.gora 
consta do projetl). Não compete, 
portanto, a V. Ex.ª defender o pa
rágrafo, mas ao relator da Comissão 
da Constituição. No momento, não 
é V. Ex... signatário de qualquer · 
emervia. 

O SR. JOAO AGRIPINO - - Nesse 
caso, permita-me V. Ex.ª fazer um 
apêlo ao nobre relator geral da Co
missão da Constituição, para que me 
permita defender êste parágrafo. 

O Sr. Gabriel Passos - O caso é 
de destaque. Se V. Ex.ª não o reque
reu, não poderá falar. 

O SR. JOAO AGRIPINO - Reitero 
o meu apelo ao nobre re..i.tor. 

O Sr. Costa Netto - Não me oponho 
a que o nobre Representante fale ,;,O
bre o preceito que pretende defender, 
mesmo porque S. Ex." é membro da 
Subcomissão. 

O SR. PRESIDENTE - Se V. E.~." 
cede o direito d'.! orupa.r a tr1bunc .&ü 
Sr. Deputado João Agrlpino, não te
nho dúvida em conceder a. i>éi-laVl'!l. a 
s. Ex.ª. 
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O SR. JOAO AGEIPINO - Se
:nhor Presidente, Srs. Constituintes, o 
meu ilustre colega por ,.1inas Gerais, 
.Depu~ado Gustavo Oftpanema, propõe 
a. suspensão dos parágrafos 1.º e 3.º do 
.artigo 12 do projeto. 

Julga desnecessário o primeiro, por
que o art. 12, no proêmio determina ex
pressamente que "compete ao Presi
dente da Repúbl1ca, tornar efetiva a 

.. intervenção e, sendo necessário nomear 
o interventor". Pensa S. Ex.ª desne
cessário dizer-se, no parágrafo, que 
·"não se nomeará interventor quando, 
paira resolver o caso, bastar o emprêgo 
·da fôrça federal. 

Nêste ponto S. Ex." não tem razão. 
O SR. PRESIDENTE - Pondero ao 

nobre Representante que não é êsse o 
·caso de sua primitiva eménda.. 

O SR. JOAO AGRIPINO - Adver
tido por V. Ex.ª, Sr. Presidente, de 
que não me compete discutir o pará
.grafo 1.0 , passo ao 2.0 • 

"Sendo o caso de conflito intt:
restadual - diz o pa.rãgrafo 
motivado por questões de limites, 
o Govêrno feder111l mandará ocupar 
e administrar a zona contestada, 
até que seja decidido o litígio". 

O· objetivo dêste parágra.fo é exata
·mente completar o disposto que diz: no 
caso de invasão de um Estado em ou
·tro, se decretará a intervenção· no E.c:;
tado invasor. 

Ora, Sr. Presidente, se dois Estacios 
·questionam sôbre limites, não há limi
tes certos. :ll:sses Estados entram em 
luta armada. e não se sabe qual é o 
Estado invasor. A providência será. o 
Govêrno federal ocupar a zona contes
hda, sem intervenção, até a so1ução 
·do litígio ... 

O Sr. Aliomar Baleeiro - Evitan
do-se o derra0mamento de sangue que 
'Vimos tantae vezes em nossa hlstórla. 

O Sr. Eurico Sales - Até que o ór
gão competente._ppine. 

O SR. JOAO AGRIPINO ... a.té que 
..e; órgão competente pronuncie o seu 
julgamento. 

Quando há questão de limites, não 
existem limites certos e ninguém sabe 
qual o Estado que está invadindo o 
-outro. 

O Sr. Gabriel Passos - Nêsse caso, 
-também não se saberá qua.l será o li
mite da ocupação. 

O Sr. Nestor Duarte - Ainda há 
:pouco, defendi o dispositivo, mas já 
agora convenho em que oferece pe

. rigo. O que me fez julgar o disposi
tivo conveniente foi, antes de tudo, 
a razão histórica: vários casos já ocor
Teram na história brasileira, de ques-

tões de limites, determinando graves 
conflitos armados. Lembro aquela 
questão do Contestado. Mas ainda hã 
outra razão de ordem, digamos, pro
fissional: nas questões particulares, 
quando não se conhece bem a posse, 
nem o legítimo detendor, a primeira 
providê.icia que toma o juiz perante 
quem está aforada a causa, é o se
questro da posse. Poderemos aplicar 
no caso da invasão de um EstadJ em 
outro, medida acauteladora e pru
dente, como essa é. No entanto, para 
se evitarem abusos do- Executivo fe
deral deveria a providência subordi
nar-se a requerimento ao Judiciário. 
Como assim não se procede, não há 
dúvida de que o perigo paira acima 
daa nossas cogitações e devemos pre-
veni-lo. -

O SR. JOAO AGRIPINO · - V. 
Ex.ª defende êsse princípio, por elabo
rar em equívoco. Verifique que o pa
rá.grafo se refere a conflito, luta a:c
mada entre dois Estados. Se dois Es
tados questionam por limites, não há 
invasão. o judiciário decide estas 
questões; mas, se duas unidades da. 
Federação, apezar da pendência, en
tram em luta armada, que resta ao 
judiciário? Invocar o auxilio Federal, 
para que essa zona seja ocupada e 
administrada pelo govêrno Federal, 
restabelecendo-se a ordem. ll:, aliás. 
a única solução para que seja respel
t.ado o próprio judiciário, sem que seja 
necessária a interveução. 

O Sr. Barreto Pinto - Para isso 
há necessidade do p!'.rágrafo. 

O SR. JOAO AGRIPINO - Sem 
o parágrafo haverá intervenção e 
não a simples ocupação da zona con
testada. Se o judiciário intervêm, IJ'as 
ainda assim os Estados se degladisun, 
o govêrno federal, mesmo para o pres
tigio da F'edera,ção, deve evitar a luta 
derramamento de sangue, ocupando e 
administrando a zona contestada . 

O Sr. Altomar Baleeiro - Se o Es
tado se achava na posse, como qual
quer parte, evidentemente requer a 
medida possessória. indicada; se fõr 
impossível determinar qual o que es
tava na posse, neste cas,,, funciona o 
dispositivo que V. Ex.ª está tão bem 
defendendo. 

O SR. JOAO AGRIPINO - Sl>-_.
mente no caso de conflito, quando o 
Judiciário não pode remediar, então 
é que intervêm o Govêrno federal, 
mas para que? - Para restabelecer 
a ordem. 
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O Sr. Mcniteiro de Castro - V. Ex.ª 
está argumentando fora dos têrmos 
do § 2.0 • O nobre coiega tlefere, pre
liminarmente, ao Judiciário, a decisão 
sõbre o conflito ao passo que o § 2.0 

estipula coisa diversa. 
O SR. JOÃO AGRIPINO - Per

mita-me V. Ex.ª dizer que fui eu 
quem defendeu, na Comissão da Cons
tituição, o principio de que deveria 
caber ao .Judiciário a solução dos ll
tigios entre os Estados. Está no <.Ja
pitulo do "Poder Judiciário". no arti
go referente às atribuições do Supre
mo Tribunal Federal. 

O Sr. Monteiro de Castro - Mas 
não está no inciso. V. Ex.ª argumen
ta fora dos têrmos do inciso. 

O SR. JOÃO AGRIPINO - 'Já es
tá previsto no capitulo referente ao 
Supremo Tribunal Federal. Repetir 
aqui é superfluo, porque está expres
so que ao Supremo compete decidir 
.sôbre os litígios entre Estados. Liti
gios de qualquer natureza. 

O Sr. Aliomar Baleeiro - Pode de
cidir do domínio ou da posse. Em 
qualquer dos casos, se houv~r con
:flito, a Fôrça Federal ocupará a zona, 
até que uma. sentença diga quem deve 
com ela ficar. 

O SR. JOÃO AGRIPINO - O pa
rágrafo tem por fim evitar que, no 
caso de conflüo armado entre dois 
Estados, se decrete a intervenção em 
um ou em ambcs limitando-se o Go
vêrno federal a ocupar e administ1ar 
a zcna contestada, até que seja resol
vida .a questão. 

Em vez de a Constituição atribuir 
ao Govêrno Federal o pode-r de inter
vir no Estado, dá-lhe a faculdade de 
proceder a ocupação e a admlnist;:a
~ão da zona contestada e nunca a de 
intervir. 

<Trocam-;:;e apartes. O Sr. Pre
sidente reclama atenção). 

O espírito do parágrafo, portanto, 
é restringir os casos de intervenção, 
assegurando multo mais a autonomia 
dos Estados. <Muito bem; muito 
bem). 

O SR. PRADO KELLY (*) (Pela 
ordem) -Sr. Presidente, solicitei a pa
lavra para opinar sõbre o requerimen
to que foi presente a V. Ex.ª no sen
tido de se votar em separado os § § 
1.0 e 2.0 • 

1 
( •) Não foi revisto pelo orador. 

Acho de muito bom alvitre que ;;e 
proceda à votação dtierenciada dos dois 
dispositivos. Minha intenção é dar voto 
favorável à permanência, no Projeto. 
do § 1.º e também à supressão do pa
rágrafo 2.0 • Peço a V. Ex.ª., Sr. Presi
dente, que me consinta expõr muito ra
pidamente, as razões dêsse juizo. 

Quanto ao § 1.0 não vejo, como o Sr. 
Deputado Gustavo Capanema, que se 
trate de uma clausula expletiva. O 
artigo 12 dispõe. 

"Compete ao Presidente da Rc"' 
pública tornar efetiva a interven
ção e, sendo necessário, nomear 
um interventor. " 

O § 1.0 cogita de uma hipótese que 
se póde considerar espécie do genêr<> 
a que se refere o artigo principal, co
gitando dos diferentes casos de inter
v·enção, quais sejam, manter a integri
dade nacional, repelir invasão estran
geira ou de wn Estado em outro, põr
têrmo à guerra civil, assegurar a exe
cuo,:ão de ordem ou decisão judicial. 
Nesta última hipótese p6de-se dar. que
baste o emprêgo da fôrça federa!, 
tomando-se desnecessária a nomeação 
de um interventor. Com isto simplif:!
cariamos uma questão delicada em 
Direito Constitucional, qual a de se 
saber se decretar a interYenção importa 
necessáriamente na nomeação de in-
terventQr. _ 

Quanto ao § 2.0 , Sr. Presidente, te
nho-o realmento por excusado e, sol> 
certos aspectos, inl!onveniente. O bom 
prin.::ípio e diga-se para honra da ban
cada Paraibana o bom princípio. que
se deveu à iniciativa daquêles ilustra
dos colégas, já. consta do § 2.0 do art. 
9.0 • No segundo caso, previst0 pelo a::t. 
7.0 n.0 2, só no Estado invasor, será 
decretada a intervenção. 

Se a matéria se sujeita à apreciação 
do Podar Judiciário, encontramos, nas 
leis processuais, medidas que podem 
ser acautelatóriar. dos interêsses dos 
Estados em conflito; e deslocar, até 
certo ponto, da órbita do Judiciária 
para a do Poder Ex~utivo o exame 
dessas condições, só pode importar em 
estarmos, na Constituição, gerando pos
sivels conflitos de poderes. <Muito 
bem> 

Por estas razões, Sr. Presidente, 
acolho a critica feita pela bancada Mi
neira ao § 2.0 • Entendo que já é no
vidade constitucional, digna de tod<> 
relêvo, o principio estabelecido no pará
grafo 2.0 do art. 9.0. Com isto acredito 
que os Estados da Federação se encon
trem armados dos meios sufic!entes 
para se defenderem de invasões arbi-
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trári&s ou prepotentes. Assim, insisto 
.no requerimento para votação desta
cada do.:; § § 1.0 e 2.0 • (Muito bem 
Palmas). 

o SR. PRESIDENTE - Recebi meus 
Senhores, requerimento nêsse sentido; 
entretanto, não poderia proceder de 
fórma diferente da adotada, por se tra
tar de matérias distintas. 

Em votação a supressão - pedida no 
destaque - do § 1.º do art. 12. 

Os Senhores, que aprovam a supres
são, queiram levantar-se. (Pausa). 

Está aprovada. 
Em votação a supressão do ~ 

2.0 do art. 12, assim redigido: 
§ 2.0 : - Sendo ó caso de conflito 
interestual motivado por ques
tões de limites, o Govêrno Fede
ral mandará ocupar e adminis
trar a zona contestada, até que 
seja decidido o litígio". · 

Os Senhores, que aprovam a supres
são desse ~ 2.0 queiram levantar-se. 
(Pausa). 

Está aprovada. 
Estão suprimidos os §§ l.º e 2.0 • 

Por solicitação do Sr. Representante 
Carlos .Pr~stes vou submeter, agora, 
á aprec1açao da Assembléia o destaque 
da emenda n. 0 2.813, assim redigida: 

Requeremos destaque para a emen
da n. 0 2·.813: 

Rectigir assim: "Havendo necessi
dade de interventor federal, será êste 
em qualquer caso nomeado pela Câ
mara dos Deputados". (Art. 12, Ca
pitulo I - Titulo I do Projeto atu::iJ, 
que corresponde ao art. 120, § II, do 
Projeto 9.nterim·) 

1.0 signatário: Deputado Agostin!'lo 
de Oliveira. 

Sala das SesRões, 13 de agôsto de 
1946. - Carlos Prestes. 

O SR. ACuRCIO TORRES (pela 
ordem) - Sr. Presidente, pedi a pa
lavra para levantar uma questão de 
ordem, qual a de saber se, de acôrdo 
com decisão anterior de V. Ex.", a 
emenda que acaba de ser lida deve 
ser consic.erada prejudicada, uma vez 
que colide com dispositivo já apro
vado pela Assembléia, estabelc:>cendo 
a competência do Presidente da Re
pública para nomeação de interven
tores. 

O Sr. Nestor Duarte - Foi apro
vado, salvo destaque da emend::t. 

O SR. ACURCIO TORRES - Ora. 
se a Assembléia acaba de votar des
.taque estabelecendo no côrpo princi-

pal do art. 12 do projeto que, ao Pre
sidente da República compete a no
meação de interventores, parece-me 
<levem ficar prejudicadas tôdas as 
emendas que cometem a outros órgãos 
ou poder, tal faculdade, como 'fiô caso 
da emenda do ilustre Senador Carlos 
Prestes, que concede à Câmara dos 
Deputados êsse direito. Colidindo a.:; 
emendas de S. Ex.ª com o ven<')do, de
vem as mesmas ser consideradas pre
judicadas pela Mesa. 

O SR. JOAO BOTELHO (pela or
dem) - Pediria ao ilustre Relator fi
zesse a fineza de falar ao mtérofone 
para que todos os Representantee .pu
dessem acompanhar, com clareza, as 
palavras que estão sendo proferidas 
por S. Ex.ª e, assim, poderem expres· 
sar, conscientemente, seu vot0, em 
matéria que diz tão de perto rom os 
interêsses da coletividade. 

O SR. PRESIDENTE - Já havia 
feito ao orador essa solicitação para 
falar ao microfone, porque eu mesmo, 
não OUÇO. 

Em resposta às palavras proferidas 
pelo nobre Representante Sr. Acúrclo 
Tôrres, devo di'zer que não e.;tou de 
acôrdo com S. Ex.". O Sr. Represen
tante Carlos Prestes solicita aprova
ção da emenda já lida de sua autoria, 
e que diz respeito ao art. 12, já apro
vado, salvo os de'staques. Fo1 supri
mida apenas a parte que diz resp'.!ito 
à intervenção com einprêgo de fôrça 
e o item referente à ocupação. 

A emenda diz respeito ao art. 12, 
e é do seguinte teor: 

"Compete ao Presidente da Re
pública tornar efetiva a interven
ção -:, sendo necessário, nomear 
o interve::itor". 

O Sr. Representante, Carlcs Pres
tes, em emenda que apresentou, atri
bui essa competência à Câmara dos 
Deputados. Logo, a emenda não está 
prejudicada. e vou passar a votação. 

O SR. AGOSTINHO DE OLIVEIRA 
- (Para encaminhar a votação, ze 
o seguinte discurso) - Senhor Pre · 
sidente e Senhores Constituintes: 

I 

Ocupo esta tribuna pa.ra encami
nhar a votação da emenda n.0 2.813 
que obteve destaque. 

Ao apresentMmos essa emenda. ::\() 
projeto da Constituição, outro ob;je
tivo não tinhamos senão o de con
tribu.1tm<>S para tornar democrática 
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a Carta <J<mstitucíonal que ora ela
boramos. 

Senli.:>r Presidente na emenda nú
mero 2. 813, propomos que o artig;) 
12 do Capítulo I do Título 1.0 , fiqu.,; 
assim redigido: Havend-0 necessidade 
de Interventor Federal, será êsse em 
qualquer caso nomeado pela Câ
mara d-Os De'J)Utados. 

Senhor Presidente e Senhores 
Constituintes, sendo a Câmara dos 
Deputados o porta-voz da Nação, 
.não se justifica a nomeação do In
terventor pelo Presidente da Repú
blica. E' na Câmara dos Deputados 
onde se encontta · a representação de 
tôdas as correntes da opinião pú
blica e os representantes dE;. vid<i 
econômica e social de cada estad0, 
sendo assim, ...-a Câmara dos Depu
ta.dos é a síntese dos sentimentos 
nacionais, e dêsse modo só ela é 
capaz para fazer a nomeação do In
terventor Federal. 

Acresce· ainda que vivendo num re· 
gime democrâtico não se justifica de 
maneira a1guma a nomes.A;ão do In
terventor pelo Presidente da Rep·1· 
blica. 

Senhor Presidente, tenho um 
exemplo para contrapor à teoria :la 
nomeação do Interventor pelo Presi
dente da República. Trata-se dos 
intervenrores que foram nomeado'> 
sem uma consulta prévia das fôrças 
politicas e das reuniões cansativas 
que jamais produziram os resultado'> 
desejados. O caso de Perriambuco é 
típico, demitido o interventor, atá 
agora o Ilmo. Sr. General Dutra 
não conseguiu encontrar um homem 
que satisfaça. às correntes políticas 
do Estado. 

Senhor Presiden•,e, nó.s os comu
nistas temos a experiência, do que 
tem sido as gestões dos Intervent.)
res, muitoR dêles completamente 
alheios ao meio, qu.e chegRm no Es
tado já levando no bolso do colet~. 
o nome de seus secretârios e ai, Se
nhores Constituintes, começa a der
rubada dos secretários e prefeit-Os. 

:Jl:sse exemplo do Estado-Novo, '.3. 
nomeação dos Interventores pelo 
Presidente da República ficou im
pregnado na mente dos ilust.':'es 
membros da grand~ C0mis.s5.o. ma.s 
Sennores Oonstitui:ites, n§.o t-stam.os 
elaborando uma Constituição par~ 
ser aplica.da por um ditador, esta
mos elaborando uma Constituil}'io 
para a volta do pais à Democracia. 
Por isso, Senhores constituintes, d~
vemos confiar na democracia por
.que de maneira alguma voltaremo~ 

aos velhos tempos do fasdsmo e da 

reação. A Constituição que estam 1s 
elaborando é o instrumento para a. 
consolidação da democracia em noss i 
terra, e a morte dos restos do fas
cisimo e da d!Ladura constitucio
nal. 

Por isso, Senhores Representantes, 
solicito o voto da Assembléia para o 
destaque da ::menda ·que apresent'3.
mos. (Muito bem; muito bem.) 

O SR. PRESIDENTE - Os Se
nhores Representantes, que aprovam 
a .emenda, cujo desta.que foi solici
tàdo, queiram levantar-se. (Pausa.) 

Estâ .rejeitada. 
Vamos passar, agora, ao exame de 

diversas emendas apresentadas !)elf) 
nobre Representante Senhor Jurana1r 
Pires. S. Ex.ª requer preferência e 
desta.que para votação do seg1.1int~ 

bloco de emendas, que trata da se
riação hierârq uica: 

Requeremos a V. Ex.ª, preferência e 
destaque para discussão e votação da 
seguinte emenda, que trata. da cria
ção do Poder Financeiro, n.0 3. 704 <ar
tigo 6.0 ) • 

Sala. das sessões, 12 de agõsto de 
1946. - Jurandir Pires. 

A primeira é a de n.0 3. 7M, ao ar
tigo 12 do' projeto primitivo, nos se
guintes têrmos: 

"Acrescente-se: n.0 IV - Para, 
como Assembléia Constituinte, dis
cutir e votar as leis constituclo~ 

na.is." 
O SR. BARRETO PINTO (Pela or

dem) ( •) - Sr. Presidente, l)arecE--me 
que essa matéria deverá ser tratada. 
quandocheg.annos ao Capitulo "Do Po
der Legislativo", porque o art. 12, a que 
se refere o pedido de destaqut> do ilus
tre Repre~ntante Sr. Jurandir Plres, 
era o do primitivo projeto, an pas.;o 
que, agora, esta.mos cuidando da Par -
te I, ão Ca.pitulo I. O artigo a que 
s. Ex.ª alude, tomou, no projeto atual, 
o n.0 41. 

O SR. PRESIDENTE - O Sr. Re
presentante Barreto Pinto tem razão. 
Ao examinar o pedido de destaque, 
guiei-m1:: pelo art. 12, julgando que 
se tratasse do projeto atual, que eatá. 
em discussã.o. 

Todavia, não reJe'ito o pedido de des
taque da emenda, re.;;ervando-o para. 
a. ocasião oportuna. 

O Sr. Juranàtr Ptres - Multo obri
gado a V. Ex.ª. 

o SR. FRESIDEJ.'iTE - Temos ou
tro requerimento de destaque da. emen-

(*) Não foi revisto pelo orador. 
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da n.0 110, de autoria dos Srs. Re
presentantes Alde Sampaio e João 
Cleofas, nos seguintes têrrnos: 

"Requeremos destaque, na forma 
regimental, para a Emend9. nú
mero 110, de autoria dos Srs. Al
de Sampaio e João Cleofas, refe
rt:nte ao Titulo IV, Capitulo I do 
Projeto revisto e publicado à pá
gina . . . . qo impresso alusivo ao 
art. 128 e seguintes e correspon
dente ao art. 15 item III do atual 
Projeto." 

Encontra-se no Vcl. 10, á pág. 17 e 
está aSGim concebida: 

"Elimine-se o item III, do ar
tigo 128, que diz: 

"A produção, o comércio. a dis
tribuição e o consumo, bem as
sim a importação e exportação ... " 

Sala das Sessões, em· 3-8-1946. -
.Alde Sampaio. - João Cleo/as. 

O·SR. ALDE SAMPAIO - Peço a 
palavra, Sr. Presidente. 

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

O SR. ALDE SAMPAIO (•) 
Sr. Presidente, a mim me pareceu que 
êssc dispositivo do projeto iria trazer 
grandes dificuldades na sua aplicação 
prática. Na verdade, estabelece-se 
aqut um cobrador único do impôsto, 
excluindo-se qualquer outra forma de 
impôsto sôbre combustíveis liquidas e 
carvãC' n11:cl0Qal. 

Ora, o combustível importado ofe· 
rece, realmente, grande fa<:!lidade pal'a 
aplicação do dispúsitivo; o m'C!smo, po. 
rem, não se dá com os combw:tfve1s na
cionais, sobretudo o álcool, que tem 
uma distribuição comercial variada, 
não só para uso em automóveis ou 
motores de explosão. Eliminar, pois, 
qualquer outra forma. de impôsto, para 

.. :ficar em um único, importa em criar 
obstáculos para a execução do dispo
sitivo. 

Outro fato que decorre dêsse dispo
sitivo, é a. aplicação que se pretende 
:fazer, posteriormente, da. arrecadação. 
Esta. vai ter t\Jll emprêgo especial e 
será dividida éom as entidades públi
cas: União, Esta.dos e Mun1cfpios. 

O Sr. Jurandir Pires - V. Ex.ª me 
permite um aparte? 

~·) Não :foi revisto pelo orador. 

o SR. ALDE SAMPAIO - l-'ois náv. 
O Sr. Jurandir Pires - Parrece-me 

que é uma das mais brilhantes inova
ções do novo sistema const!tuc!ona.J, 
uma vez que o grande mal de nossa. 
tarifação é aquele que atrlbue um 
prêço de custo multo elevado, isto é, 
aquilo que se dispende para arrecadar 
é, percentualmente, elevadíssimo. 

Com o sistema de arrecadação úni
ca, criamos, como consequência, uma 
diminuição do custo, e, por conseguin
te, um saldo multo maior ;:iara se:r 
dlstribuído entre a União, Estados e 
Municípios. 

O SR. ALDE SAMPAIO - O que 
acontece é que, no sistema tributário, 
há o impôsto direto. e, sendo da com
petência da União a. cobrança. do im
pôsto de co~sumo direto sôbre merca
dorias, era natural que ficasse ês:oe 
únie-0 impôsto federal. 

O Sr. Jurandir Pires -- Mas repare 
V. Ex.ª quP. o impôsto de consumo, en
tregue ao Govérno Federal, é 11m êrro 
tradicional na nossa tributação, pôsto 
que sal caríssimo, em virtude das di
ficuldades da extensão fiscal que te
mos do Ministério da Fazenda. 

O SR. ALDE SAMPAIO - Mas é 
êsse o impôsto que vai ser minorado. 

O que quero dizer, - respondendo 
ao aparte do nobre colega Sr. Juran
dir Pires, - é que no sistema tribu
tário, além dêsse lmpõsto que grava 
diretamente a mercadoria, há os que 
oneram os atos referentes às transa
cões em que entram ess.i.s mercadc
i-ia.s. · ~es atos estarão isentos do 
impôsto, pelo fato de se tratar de 
combustível. Trata-se de uma exce
ção para a qual níi.0 vejo grande ra
zão. O 1mpósto de vendas mercantis, 
por exemplo, não recairá sõbre a ven
da de álcoo! efetue.da por um comer
ciante para fim que ignora. 

O Sr. Jurandtr Pires - Perfeito. 
Tenho, Inclusive, uma emenda nêsse 
sentido geral, sõbre lmpõsto de con
sumo. Mas êste não é pràpr!amonte 
de consumo; êle estâ no conjunto do 
impõsto único sõbre combustíveis, ten- ' 
do em vista. a fac111dade de cobrá-lo 
na produção e não no consumo. 

O SR. ALDE SAMPAIO - Sr. Pre
sidente, parece-me, primeiro, que o 
impõsto único, sem determinação, Já 
é errado em dispositivo constitucional: 
segundo, o regime de exceção, que vai 
obrigar a uma fiscalização onerosa., 
sem grande vantagem para a. própria. 
mercadoria que se quer isentar; ter
ceiro, essa. isenção da arrecadação com 
:fim determinado, criando exceção para 
uma mercadoria., também não me pa.-
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reee justa e não vejo par11 ela razão 
de ser. 

Foram estas as três razões que me 
levaram a pedir o destaque da emenda, 
S?licitando _eu a supressão do dispo
sitivo. (Muito bem; muito bem.) 

O SR. ALIOMAR BALEEIRO (Pela 
ràem) (•) - Sr. Presidente, é com tris

teza que não posso manifestar-me fa
voràvelmentc à e01enda do nobre 
DepUtado Alde Sampaio, que 01e acos
tumei a ter na maior admiração desde 
quando compulsei os seus trabalhos na 
Assembléia Constituinte de 1934 ... 

o SR. ALDE SAMPAIO - Muito obrigado 
a V. Ex.ª. 

O SR. ALI OMAR BALEEIRO __.:. 
... quand.q S. Ex.ª aqui estudou, com 
tanto carinho e brilho, o problema. do 
sistema tributário bra.<rlleiro. 

Neste particular, entretanto o oonto 
de vista que S. Ex.ª defendeu' nãÕ me
rece data venia a aprovação da Casa. 
Todos Ol!vimos os arugmentos invoca
dos pelo ilustre Representante de Per
nambuco. Um dêles !-Oi o de que êsse 
impõsto traria grandes dificuldades de 
arrecadação e constituiria novidade que 
não se deverá experimentar. 

Não há neh.uma novidade no proeje
to, porque o sistema de tributação úni
C!I. dos lubrificantes combustfveis líqui
dos resulta da emenda n.0 4 f\ Consti
tuição de 1937, feita já há alguns anos, 
e contra cuja execução não houve, 
absolutamente, qualquer proteste neste 
país. Desde qu<: foi posta Em v:igor a 
emenda número 4, como tendência a 
imitar o sistema mais ou menos seme-

"ijlante de tributação de combustíveis 
praticado nos Esta:ios Unidos da Amé-

, rir.a, vem-8€ arrecadando tal tributo e 
vem sendo distribuído, tanto assim que 
hé vários dias, o Conselho Rodoviário 
entreguou a cota de ~'árloo estados, 
sem qualquer embaraço. 

S. Ex.ª também alega a situação do 
álcool, dizendo que êsse produto, sendQ 
combustível liquido, tem ainda outras 

•• flitãUdades. Esqueceu-se, porém, de que 
o álcool motor sofre caraterização es
pecial, pelEo adição de um corante, 
como, por exemplo, o azul de metile
no ou outra matéria qualquer, que 
serve para distinguir o álcool de au
tomóvel do álcool industrial, do álcool 
pa.ra bebidas ou para outras !inali
dades, como perfumarias, etc. 

ó SR. ALDE SAMP.UO - A minha 
objeção, ai, não é a respeito da pró
pria mercado11a, mas de seu destino, 
porque o comerciaBte não sabe a que 

(•) (Não foi revisto pel'l orador.} 

fim vai destinar o produto, quando a 
própria mercadoria não é distinta 
pelo desnaturante e pode também ser 
empregada como combustivel. _ 

O SR. ALI OMAR BALEEIRO - A 
mercadoria, - no caso concreto o 
álcool - se não tem a coloração es
pecial determinada pela lei, é desti
nada a consumo comum P. deve pa
gar a tributação, impôsto do consumo 
ou outra, como qualquer mercadoria. 
Se entretanto, tem aquela caracterís
tica da coloração do azul de metileno, 
gozaré. dêsse regime especial. 

Não há, portanto, qualquer emba
raço para que o comerciante não 
saiba. que o álcool azul está no regime 
especial. Aliás, a parcela de álcool 
nesse regime tributário, tem bem pe
quena importância e sómente pesou 
no período de guerra Em tempo 
normal, ninguém põe álcool motor em 
automóvel ; todo mundo prefere a 
gazolina, por motivos que considero 
óbvios. 

O nobre Deputado ainda i:.e referiu 
à fiscalização onerosa, o que não 
constitui aspecto particular do caso, 
não é privativo dessa tributação, pois 
existe em qualquer tlibutação indi
reta. Se assim não fõsse, devería
mos suprimir todos os impostos indi
retos. 

S. Ex.a. ainda se insurgiu contra a 
finalidade determinada, que no re
gin1e da emenda 4 era da criação de 
um fundo para o de--...envolvimento do 
plano rodoviário do pais. Talvez não 
tenha atentado o nobre Representante 
pa.ra o fato de qne no projet-0, essa fi
nalidade será traçada por unia lei fe
deral, levando em conta a superficie, a 
população, o consumo e a produção des
sa. merea<iorla. destinada a lubrifi
ca.nte ou combustível. Haverá. CP.tão. 
muito mais nexibilidade. Levar-se-&<> 
em conta tõclas as circunstâncias 
ponde,ráveis no momento. 

O Sr. Ald.e Sampaio - V. Ex.'" 
mesmo, como professor eminente que 
é, tinha feito no projeto 1.4ma dispo
sição que não admitia impostos com 
fim determinado. 

O SR. ALIOMAR BALEEIRO -
Em regra, é princ!pio que nenhum 
impõsto - perdôe-me o galicismo :
deve ser afetado a determinada des
pesa. g realmente, principio que não 
contesto. No caso concreto porém trata
se de experiência que se vem fazendo 
no Brasil em larga escala. Não é um 
fim restrito, mas a aplicação de uma. 
daii grandes verbas do orçamento na
cional, que jé. tem como precedente 
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a Constituição de 34, a qual fixava o 
m.inimo que a União, e os estados e 
-os municipios deveriam inscrever 
'()brigatórlamente nos orçamentos 
para custeio do sistema de viação. 

Repare o nobre colega que, neste 
:projeto, não se diz precisamente o 
fim, mas se acentua que o tributo 
:será aplicado pela forma e :para os 
fins que a lei federal determinar. 
Será articulação dos orçamentos fe
derais, estaduais e municipais. É po
lítica financeira, contida nesta regra, 
que e11ita cairem a Fnião, o estado e 
o municipio sôbre determiri.ados pro
dutos necessários à econonúa nacio
nal, como os combustíveis, precisos 
para que se possa manter em funcio
namento todo o sistema de transpor
tes. A mesma política se aplicará aos 
minérios e à energia elt'.:trica, :para 
imptdir a tributação dos serviços con
<:edidos, o que se tornou uma das 
questões tormentosas, a respeito da 
qual teve de manif.estar-se a Conús
.são de Constituição. 

Não há, pois, vantagem alguma em 
.se acclher a emenda do ilustre 
Deputado por Pernambuco. <Muito 
bem; muito bem. Palmas). · 

O SR. PRESIDENTE - Os Senho
res, que aprovam a emenda do Se
nhor Alde Sampaio, queira.'11 levan
tar-se. <P:iusa. ) 

Está regeitada. 
Passo a examinar a emend?. n.0 112, 

.ao mesmo art. 128, do seguinte teor: 
Requeremos dest8.que, na forma 

regimental, para a Emenda n. 0 112 de 
autoria dos Srs. Alde Sampaio e 
.João Cleofas, referente ao Título 
.IV Capitulo 1 do Projeto revisto e pu-
blicada à página ...... do impre!5so 
alusivo ao art. 1!:!8 e seguintes, e cor
.respc.ndente ao art. 15 Item m do 
atual Projeto. 

,Sala das Sessões, em 13-8-1946. -
Alde Sampaio. - João Cleophas. 

Esta emenda, com muito pesar, não 
1iceitei, porque, em primeiro lugar, fere 
<> sistema já aprovado no projeto aqui 
na casa hoje, QUando, aprovando a 
emenda do Sr. Deputado Alcedo Cou
'tinho, com aditivo do Sr. Deputado 
Horácio Láfer, reservou os 10% do 
imp&to de renda aos Estados. E, 

. portanto, matéria vencida. E.'ltá pre· 
judicada diante da votação de hoje 
<io plenário. 
· Agora, hã um requerimento refe
rente ao art. 15, § 7. 0 , pedindo des
taque para a emenda n. 0 3 .1>61, sõ
bre o sêlo penitenciário, para. o:iE.:r en-

tregue aos Estados, com aplicação es
pecial à execução dos serviços sócio
penais, nos seguintes têrmos·. 

Al;t. 15, § 7.: 
<Coleção de emendas: Dos JuJzes e 

Tribunais militares) 
Pedimos destaque para a emenda 

n. 0 3. 561, referente ao sêlo peniten
ciário, para ser entregue aos Estados, 
como aplicação especial e obrigató
ria à execução e manutenção dos ser
viços sócio-penais. 

Sala das Sessões, 13 de agôsto de 
1946.. - Alvaro Adolfo. - Maga
lhães Barata. - João Botelho. -
Lameira Bittencourt. - Nélson Pa.
rijós. - Rocha Ribas. 

Também julguP.i prejudicada esta 
emenda diante da votação de ho!e do 
plenário, que reservcu à União êsses 
serviços. Se a taxa. é para custeio de 
serviços, evidentemente r.ão pode .ser 
dlllocada para os Estados, isto é, fi
car a. União com o encargo e os Esta
dos C9ffi o proveni.o dêsse encargo . 
Portanto, impllcitamenl.e está prejudi
cada.. 

Passo a examinar outro d~taque 

do Sr. Deputado Clemente Mariant. 
'E' para a emenda n.0 2.905, publica
da no volume 10, página 42, do teor 
seguinte: 

Requeremos destaque, nr.. forma re
gimental, para a Emenda n. 0 2.905, 
de autoria do Sr. Clemente :r.:&:ariani, 
referente ao Capítulo 1. 0 do Projeto 
revisto e publicada no impresso alu
sivo ao art. 128, § 1. 0 , art. 15. § 2.0 

atual. 
Sala das Sessões, em 13-8-1946. -

Clemente M ariani . 
O SR. CLEMENTE MARIANI {•) 

- Sr. Presid.ente, desejava. esclarecer 
apenas o Beguinte: tendo usando de 
um.a fórmula Lrnpre.ssa, das que foram 
distrlbuidas pela Mesa da Assem!>léia, 
:par.a o requerimento de dec;;taque, não 
me foi poo.sivel explicar que o destaque 
por mlm. requerido não &e refere a tMa. 
a emenda, mas, i..penas a uma pa.rt.e 
dela: a que estabelece o sistema. de 
distri·buição da quota do impõ.sto 
único entre a União, os Esta.dos e os 
municipi-os, a.ssunto que não me pa.re
ce pert~tamente Te.solvi-do pelo dúioí>o
sitivo do projeto tal como foi a.pro
vado . 

De fato, Sr. Presidente, pelo cil&po
sitivo do projeto procura-.se e&tabe
lecer i:>rOCeSSo segundo o qual a. dis
itribuiÇio, que fica a cargo da. lei or
dinária, será irea.Iiza.da a.tmvéa da. en-

( ~) Não foi revisto pelo ora.dor. 
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tregia aoo estados, ao Distrito Federal 
e aos mU7>1cfpioo de uma quota-:parte 
proporcional à superfície, POIPUlação 
e consumo ou rprodução, nos térmos e 
para os fins consignados em lei fe
dem!. 

Cruno vê V. Ex.ª, Sr. Presiden.te, e 
podiem VeTLficar os Srs. Re<p:iiesentan
tes, adota. o projeto qua.tro critértos 
diferenites ... 

O Sr. Altomar .áaleeiro - Diferen
tes, não: concorrentes. 

O SR. CLEMENTE MARIANI - ... 
paria. dlsitrlbuição da quota, mandando 
que esia seja proporcional a cada UM 
dêloes. As.sún, eu já não diria sequer 
concorrentes, coono usou o nobre 
De{putado Sr. Allomar Ba.lee1ro, mas, 
na rea.lidSide, quatro critérioo contra
clltórios, porquanto a superfície, a po
pu]Ja.ção, a produção e o consumo Po
crem aipresentar-se de maneira dife
rente na sua progressão para os di
versos municípios e Estados. 

Por êsse motivo, Sr. Presidente, e 
sem;pre dentro do espírito de colabora
ção que me tem levado até a retirar 
a.Iguns dos destaques por mim reque
rirlos, quando o assunto haja sido tra
t.ado por destaques de outroo colegas, 
é que pedi o d~taque da parte da 
emenda :por m.lm apresentada, onde 
diz que a renda resultante será divi
dida em três partes, cabendo urna à 
União e duas aos estados, na. propor
ção de suas .populações. Cada estado 
d:f.vidirá metade da quota que lhe cou
ber entre os respectivos municípios, 
também na proporção de suas popu
lações. 

O Sr. Nestor Duarte - Mas V. Ex.ª 
hã de convir que os municfpioo pro
dutores de cal"Vão, de petróleo e de gas 
metar..a vão per<ier uma quota mui<to 
Justa, de acôroo com a s11a produção, 
se tiverem consumo peque-.ilsslmo, co
mo sexâ o caso de Santa Catarina. e 
da Bahla, talvez. 

O Sr. Nereu Ramos - Perdem com
pletamente, porque o carvão, por 
exemplo, não é co:nsumido dentro de 
seus wm.f:ório.s. 

O SR. CLEMENTE MARIANI 
Este assu'lllto não me passou desper
cebido, tanto assim que, numa outra 
emenda., por mim apresentada, e da 
quuJ trunbém requeri deste.que, haivia 
pedido que se transferisse do a.rt. 138 
P&l"8. o l!ll'lt. 137 o dispositi·vo re!eren
t.e à taxação doo coxnbus.U.vels naclo
l.\&ÜI. Na. rea.lid'a.de, não compreendo 
eom:o a C-onsttt.umte de 1946 ,pr~ 

alterar o cnt.ério estabelecido pela de 
1933-34, quando isentou dêsses impos
tqo os combustiveis de prooução na.
cional, porque raro.s são os países no 
mundo tão pobres de combustivcis de 
origem própria qur.nto o Bra.sil, e não 
se concebe que, quando acab"'1110s de 
sair de uma cri.se pavoro.sa como a 
que a.t11wvessamos durainte a guerra, 
em que tivem0<:> de improvisar um.a -
produção de álcool motor de c~,.rca de 
vinte milhões de llitros ... 

O Sr. Honório Monteiro - Tenh<> 
requerimento de destaque para ourtra. 
emenda, de n.0 937, que esta.belece 
exatamente o que pretende o nobre 
colega. E mais ainda: determina. 
dlesde logo a divisão da renda entre 
os estado.s e os municípios. 

O SR. CLEMENTE MARIANI 
Folgo imensamente que V. Ex.ª tenha 
vindo e.o encontro Justa.mente daquilo 
que também requeri. Cont!nuo a dizer 
que não compreendô, a.nte a pobreza. 
de combustíveis em que vivemoo - e 
não apenas de combustíveis. senão 
também de lubrifloanties, e sob o pres
s-upooto fals-0 de que todos êles só se 
a.plicam aos vefculoo encarregados d<:l' 
trainsporte, quando, na realidade, gra.n
de parte se destina às máquinas em
pregadas na noosa. produção - não 
compreendo se queira taxar toda a 
produção nacional par.a. distribuir só
mente em beneficio d-0 tran.51Porte ro
doviário. 

Por êste motivo, ha.vi·a requerido 
isenção de todos oo impostos sôbre O& 
combustíveis nacionais. Desde que o 
objetivo é a proteção do traru;.porlie 
rodtYViário, e como êsse transµ:)l·t-e deve 
ser proporcional à massa das popula
ções bra;;Ueiras. a d!st!~bu!ção tem de 
ser feH.a pelo.; Estado.s e mu .!cfpios 
na proporção tl:e suas populações. 

As dull.ll emendas se completaim. E, 
failando no momento, como faço, para. 

~ formu1ar quest.Jio de ordem, mas ha.
vendo logo abordado o assunto, pedi
ri·a a . V. Ex.ª Sr. rresi<iente, rediu
zlsse o destaque por mim requerido 
a.oens~ às pa.lSNras que !nioi·almente 
pronunciei. (Mutto bem; muito bem). 

O SR. HONORIO MONTEIRO 
< • > <Pela ordem) - 'T.'enho emenda, 
a de n.0 1937, mais ampla que a emen
da cujo destaque o nobre ;:olega Se
nhor Paulo Barasate acaba de pedlr. 
Requeiro portanto a V. Ex.ª prefe
rência para minha eme.nda. 

<•> Não to! revisto pelo orador. 
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O SR. PAULO SARASATE - Re
queiro preferência para minha reda
ção, intermediária, que, necc,,sàrtamen
te, de•,re ser votada em primeiro lllgar. 
Peço a. V. Ex.ª que me faça chegar 
às mães a redação que apresentei a 
fim d.e que, ligeiramente, ~xplique à 
Casa o de que se trata. 

O SR.. CLEME:NTE MARIANI 
Sr. Presidente, permita-me falar pela 
ordem: já que está sendo pedida pre
ferência. Antes dessa emenda ao nú
mero 4 do artigo 128, requereria desta
que para a emenda n.0 2.902, ao n.0 3 
do artigo 128, pela qual propunha se 
transferisse parai o n.0 5 do artigo 127 
sob a segUinte redação: "Vedando ~ 
União, aoo Estados e Municípios im
postos sôbre produção, comércio ou dis
tribuição de lubrificantes e combust1-
veis produzidos no país". Como a vo-

- tação da primeira emenda, cujo des
taque requerl a V. Ex.ª está dependen
do dai votação da outra. pediria a V. 
Ex.ª desse preferência à de n.0 2. 902, 
com relação ao artigo 128. n.0 3. 

O SR. PRESIDENTE - ~um tra
balho muito complexo o da Me~a. Ain
da não examinei a emend::i, a qne V. 
Ex.ª se ref~re e por isso é completa
mente imp-OS:ilvel con<::eder preferên
cia a outro a.ssunto, porque, além da 
emenda que V. Ex.ª tem a comentar, 
86 poderá pedir transferência para 
coisas yelativns à emenda em discus
são. A emenda n.0 2.902 é de transfe
rência, a.penas, sob a seguinte reda
ção: "sôbre produ.;ão, comércio e dis
tribuição". Mas há emendas de me
recimento, que devem ter preferên
cfR. 

O SR. CLEMEN1'E MARlAN! 
Proponho a seguinte redação: "Sôbre 
pTodução, comércio, distribuição e 
consumo de lubrificantes e <'•)mbu.sti
vels prodw;idos no país". 

O artigo 128 estabelece competência 
ao Poder Federa t parR taxa0r. O artigo 
127 proibe ao Poder FPclernl. Estadual 
ou Municipal taxs.r em det-ermtn:i.".las 
hipóteses. Pm:tanto, esta é emendia. de 

· suosta.ncia. porque tira a rornpetêncilt 
do Poder Federal para negá-la a todos 
os poderes, no que se rf'fere a combus
tíveis produztdos no país. 

O SR. PRESIDENTE - Ainda não 
tinha examinad,) essa emenda. Tenho 
certo embaraço em preparar tôda a 
matéria a fim de atender as prefe
rências e subme~-las à votação. 

O SR. CLEMENTE MARIANI -
Exatamen~. Se o assunto não fõsse de 
tanta 1mportàncla, não insistiria. 

O SR. PRESIDENTE -- Ser§. con
siderado. 

O SR. CJLEMEf'iTE MARIANI 
Peço apenas preferência, ,;)orque acho 
que ficaria prejudkQ.da com r.:laçao às 
outras emendas. 

O SR. PAULO SAHASATE - Se
nhor Presidente, insisto no pedido de 
pref~rência. para minha redação, is
to é, paira meu destaque. 

O SR. PRESIDENTE - Atenderei 
primeiro o pedi<io •lo Sr. Deputado 
Paulo Sarasate. 

O SR. COSTA NETO - Sr. Pre
s!dente, exis~e a emen:i3. n.0 1937, que 
versa sôbre o mesmo assúnto, de au
toria do nobre deputado Sr. Honório 
Monteiro. S. Ex.ª pediu preferência. 
paira discuti-la, antes da solicitação do 
nobre deputado Sr. Paulo Sarasate. 

O SR. PRESIDENTE- Efetivamen
te, S. Ex.ª pediu-me, antes preferên
cia. Vou atendê-lo em primeiro lugar, 
porque tenho de atender os pedidos por 
ordem cronológica . 

O Sr. Deputado Honório Monteiro 
pediu preferência para o desta.que da 
segunda parte da emenda número 
1937, ao artigo 15, parágrafo 2.0 do 
projeto em discussão. 

A êsse destaque foi apresenta:lo ou
tro, supressivo, de autoria do Senhor 
Paiulo Sarasa te . 

Eu pediria aos nobres Representan
tes. autores . dos requerimentos, que 
acompanhassem o desc::nvolvimento 
destas considerações, porque conhe
cem o assunto melhor do que eu e 
poderão reparar algum equivoco. 

Devo submeter à. votação, inicial
mente. o pedido de destaque do Se
nhor Representante Honorio Montei
ro, ressalvando o requerlu1ento do 
Sr. Representante Paulo Sarasate, 
que visa o mesmo as~unto .. 

Art. 15 § 2 do Projeto em Discus
são: 

Requeremos destaque da 2.ª parte 
da emenda n.0 1.937 (D.A. de 22 de 
junho de 1946, página 2.879) a fim 
de que, combinada com o têxto do 
projeto, o § 2 tenha a seguinte re
dação: 

"A tributação de que trata o inci
so III· terá. a forma de impõsto úni
co, que incidirá sôbre cada espécie 
de produto. Da renda resultante ca
berá à União uma cot11. parte cor
respondente a 40%, senao os restan
tes 60% rateados entre os Estados e 
o Distrito Federal, proporcionalmen
te ao respectivo consutno ou produ-
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ção. Anualmente, os F..stados entre
garão aos municípios, exceto Gos dus 
Capitais, a cota parte que estabele
cerem em lei. " 

Sala das Sessões. 13 de agõsto de 
1946. - Honório Monteiro. 

O SR. PAULO SARASATE -Quer 
parecer-me, Sr. Presidente, q_ue essa 
orientação não resolve o caso.. Meu 
requerimento de destaque prende-se 
apenas a uma parte, exatamente a. 
menor, da emenda do meu nobre co
lega, Deputado Horc:'.>rio Monteiro. 
Necessàriamente, minha emenda de
ve ser considerada em primeiro lugar 
e, depois, a do ilustre colega. E isso 
porque, se fôr aprovada a de S. Ex
celência, a minha estará prejudicada; 
se recusada aquela, da mesma forma 
prejudicada estará a de minha au
toria. Parece··me, portanto, que mi
nha emenda deve ser apreciada em 
primeiro lugar. 

O SR. PR.ESIDENTE - Pelo de
senvolvimento do debate, deve o no
bre Representante ter notado .que eu 
admitira essa hi~tese. No ·entanto, 
tendo o Sr. Representante pedido pre
ferência em primeiro lugar, cabe a 
S. Ex.ª falar inicialmente. Entre
tantp, para não sermos forçados a 
reconsiderações, li desde logo ambas 
as emendas. 

Dado êste esclarecimento, concedo 
a palavra ao Sr. Representante P.o
nório Monteiro. 

ô SR. HONóRIO MONTEIRO -
Sr. Preside>nte, Srs. Representantes, 
o § 2.0 do art. 15 do projeto em dis
cussão está assim redigido: 

"A tributação de que trata o 
inciso III terá a forma de im
pôsto único, que incidirá sôbre 
cada espécie de produto. Da ren
da resultante. caberá aos Estados, 
ao Distrito Federal e aos Municí
olos, uma cota-parte proporcio
nal à superfície, população e ao 
consumo ou produção, nos têr
mos e para os fins consignados 
em lei federal". 

De acôrdo com a emenda cujo des
taque requeri, o preceito ficará assim 
redigido: 

"A tributação de que trata o in
ciso m terá a forma de impôs
to único, que incidirá sôbre cadd. 
espécie de produto. Da renda re
sultante caberá à União a cota 
parte correspondente a 403, sen
do Oll restantes 603 rateados en-

tre os Estados e o DistritÕ Federal. 
proporcionalmente ao respecti
vo consumo ou produção. Anual

. mente, os Estados entregarão aos 
Municípios, exceto aos das capi
tais. a. cota-parte que for estabe
lecida em lei". 

Esta é a redação resultante da 
combinação do preceito constante do 
projeto e da emenda cujo destaqu~ 

eollcitel. 
O Sr. Nestor Duarte - Por que ra

zão V. Ex." exclui do parágrafo enun
ciado pela redação de V. Ex.ª os Mu
nicípios? 

O SR. HONóRIO MONTEIRO -
Não exclui os Municípios. Ficou cla
ro na emenda : ' 

"anualmente os Estados entre
garão aos Mlinicípios, exceto aos 
dat capitais, a cota parte que for 
estabelecida em lei." 

E assim procedi por uma razão sim
ples: restabelece-se o que se ccntém 
na lei atual, regulando a matéria. Pela 
legislação vigente, a União entrega e.os 
Esta.do GO% e reserva para si.,40% des
ea arrecadação; e êsses 603 entTe
gues aos Estados têm que ser divtdi
dos com os Municípios. O projeto não 
estabelece a divisão da renda ou da 
arrecadação do tributo, deixando-'l 
para a lei ordinária . E' de tõda con
veniência, entretanto, que a C-Onstitut
ção fixe, desde logo, a cota ~'.IP. deve 
caber à União e aquela que dtve com
petir aos Estados, para que fiquem 
com uma parte e distribuam 2 outra 
aos n.unicípios. 

A razão é evidente. Os enc=trgos ro
doviário!. né.o pcdE.m ser satisfeitos 
sem despesas vultosas, que se não 
podem também preencher dentro de 
um mesmo orçamento. Faz-se, por 
isso. necessário, um plano nara sua 
realização. E' também preciso que os 
Estados saibam de antemão e bem 
assim os municípios, quais as cotas 
que lhes devam caber. 

A!iál', a divisão que proponho. de 
40% para a União e 60% para cs Es
tados, é exatamente a prevista no 
Decreto-lei n.0 8. 463, de 26-12-45. 

O Sr. Gercino de Pontes - Que or
ganizou o Departamento das Estradas 
de Rodagem. 

O SR. HONORIO MON'rEIRO 
Essa é, sem dúvida, a fórmuUi que 
$e deve adotar para a divisão das 
rendas entré os Estados e a União. 
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Aos Estados deve caber a maior par
te, não só porque em razão do siste
:Qla de tributo único os E&tados per
dem em relação a êsses produtos, 
aqueles impostos que lhes deveriam 
ca:ber privativamente, como também 
porque uma cota-parte do que cou-

. ber s.os Estados, devem, por SFú tur
no, ser entregue aos município'. 

Também me parece que a base par1 
a divisão dêsses tributos deve ser 
apenas a da produção e a do consu
mo. A da produção porque não se 
compreende que o Estado, tend,1 deter
minada produção anual, deixe de ser 
favorecido na divisão da renda arreca
dada. Da mesma forma não se com
preende que o Estado, tendo maior · 
consumo, não disponha de maior por
centagem da renda, pois que esta re
sulta do seu plano rodoviário mais 
desenvolvido e tem necessidade, con
seqüentemente, de conser\rar ê!'se pla
no. Aquilo que possa reduzir a p':lr
te correspondente ao Estado, que não 
tenha plano rodoviário desenvolvido, 
será compensado pelos serviços da 
União, pois, dos 40% que a esta ca- ' 
bem ela deve aplicar no grande plano 
rodoviário. 

O SR. JURANDIR PIRES - Há., 
na tese de V. Ex.'·, um aspecto muito 
bonito: aquêle que se refere ao de
senvolviment:i das estradas munici
pais. Mas existe também o plano 
rodoviário geral do Brasil. Todos sa
bemos que o Brasil, embora pais ter
ritorial, vive como um arquipélago. 
Suas ligações de transporte ~ão ver
dadeiramente de arquipélago, pre-. 
cisamente devido à falta de numerá
rio capaz de enfrentar ampla politi
ca de vias de comunicação. <Muito 
bem.~ Assim sendo, a emend9 loP.
ge de ter sentido benéfico, da mesma 
forma que o projeto, embor!l pare
cendo salvadores, na realidade s:io 
negativos. 

Além disso, o sentido facultativ'.J da 
báse da cobrança, ora sõbre o consu
mo, ora sôbre a produção, como se 
contém na emenda, faz com que o 
fundamento do dispositivo varie. No 
caso do combustível nacional,· por 
exemplo, a produção não atende ao 
consumo. Portanto, no Brasil, onde 
o combustível é importado, a emenda 
não resolve o caso. Ao contrário, tan
to emenda como projeto, agravam a 
situação. 

O Sr. Pau.lo Sar<JSate - Perfeita
mente. 

O SR. HONORIO MONTEIRO 
Não tem razão o nobre colega, por
que .a União reservando-se 41J3 da 
arrecadação do impõsto único, ira. 
aplicá-los exatamente no plano rodo
viário, porque é determinação expres
sa da leeislação atual, que a União 
aplique essa renda nesse serviço. Con
seguintemente, o plano rodovit\rio que 
a União, sem dúvida, deseP.volverâ, !lá 
de aproveitar a todos os Estaaos e 
!'lãO poderá aeixar de beneficiar aquê
les que tenham réde rodoviária de
!'iciente. 

Sr. Galena Paranhos - A emenda 
d.e V. Ex.ª comete grande injustiça: 
desp1·esa o requisito da superfície e 
são exatamente os grandes Estado.s 
:iue mais precisam de estradas. 

O SR. HONORIO 'MONTEIRO 
Sem dúvida, a intenção do projeto, 
quandc se refere à superficit:: e à 
população foi atender às bases para 
a divisão da parte que cabe aos muni
c!pios e não para a divisão entre os 
Estados e a União. O fundamento 
para a divisão entre os Estados e a 
União deve ser o da produção e t:o-m
bém o cto consumo; o da orodução 
- repito - porque, sem dúYlda, os 
Estados que têm maior produçãc• mi
neral devem receber cotas matares na 
arrecadação do impôsto. Por ou•ro 
lado, o consumo, porque não se com
preende que os Estados onde êle seja 
maior tenham arrecadação mencr do 
tributo. qu3 ndo possuem ;êde •·oc!o
viària mais desenvolvida e melhcr 
crmservação. 

O Sr. Galeno Paranhos - Crité
rio muito justo. 

O Sr. Ivo d' A, quino - Acho .-\efeitos 
tanto na. emende de V. Ex.ª como 
no text-0 do Projt:to. Devia h~ve!' ai 
a conjunção e e não a alternativa ou. 

O Sr. Aliomar Baleeiro. - O cri
tério do projeto, composto áe quatro 
elementos, inclusive a superfície, é 
mais justo qut! o da emenda de V. Ex.ª. 
que leva em conta apenas o c::msumo 
e a produção, pois Iavorecerá os Es
tados de vasta extensão territorial e 
pequena densidade demográfica, pre
cisamente os mais necessitados de 
aparelhar as suas rodovias, como con
dição fundamental de seu progresso, 
sem prejuízo para os Estados ma.is po
pulosos e prósperos, cujos interêsses 
estão amparados pelo elemento con
sumo, também contemplado no pro
jeto. 
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O SR. HONóRIO MONTEIRO - A 
emenda visa dar 40% para União e 
60% para os Estados, afim de que 
êstes, por sua vez, a dividam com os 
municípios. E a base dessa divisão 
deve ser a da produção e do consumo. 
(Muito bem. Palmas.! 

O SR. PAULO SARASATE - Sr. 
Presidente, o dispositivo do Projeto 
revisto pf:la Comissão da Constituição 
é o seguinte : 

"A tributação de que trata o 
inciso 3, § 2.0 do art. 15 terá a 
forma de impôsto único, que in
cidirá sôbrc cada especie de pro
duto. Da renda resultante· caberá 
aos Estados, municípios e ao 
Distrito Federal, uma cota pro
porcional à superfície, população e 
conswno ou produção, nos têrmos 
e para os fins consignados em lei 

- federal". 

Que deseja a redação? Que, con
forme a natureza do produto, se aten
dam a êsses diversos elementos : -
superfície, população, conswno e pro
dução. 

O Sr. Honório Monteiro - Queria 
que V. Ex.ª explicasse como se fazer 
a divisão proporcionalmente à popu
lação. 

Acredita V. Ex.ª na possibilidade de 
fazet-se recenseamento todos os anos? 

O SR. PAULO SARASATE - Só re
cebo o aparte do nobre colega devido 
ao muito que me n.erece, porque, se 
bem meditasse s. Ex.ª, não mo daria. 
Evidentemente, a população que se to
ma por base para qualquer calculo ofi
cial é a do recenseamento em vig-or; se
não terfamos de fazer um recensea
mento cada ano. Não parece à altura 
do ilustre Deputado, a observação com 
que me honrou. Deve V. Ex.ª 
ter outros argumentos ponderáveis 
para contrapôr ao meu ponto de vista; 
mas êste, evidentemente, não pode ser 
tomado em consideração. 

O Sr. Honório Monteiro - A base 
deve ser real e a da população ja
n1ais o será. 

O SR. PAULO SARASATE - A po
pulação é i·eal em t<lda parte do 
mundo. E' questão de mais ou de 
menos, aproximadamente; e o recen
seamento é que o esclarece. 

O Sr. Clemente Mariani _:__ Dese
jaria que V. Ex.ª ex.plicasse à Casa 
como esta cota pode ser proporcional 
a quatro elementos tão divergentes 

como sejam, produção, consumo, su-
perfície e população. · 
,o SR. PAULO SARASA'rE - Se

gundo o Projeto, a lei federal é que 
resolverá a matéria, atendendo os le
gisladores a esses quatro elementos, 
conforme os casos e necessidades. Sã<> 
quatro elementos que a lei federal exa
minará em conjunto, conforme a n:i
tureza do produto e outras circuns
tâncias. 

o Sr. Clemente Mariani - Seriam 
então quatro cotas, e não uma. . 

O sr. Guilherme Xavier de A!meida 
- Há evidentemente, confusao da. 
parte dos oradores qu.e'. antes do atual, 
apreciaram o d1spos1t1vo do Projeto. 
f:ste dá as linhas mestras segun~o 
as quais a lei ordinária fará a distri
buição do fundo rodoviário. 

O SR. PAULO SARASATE - Vos
sa Ex.ª vem em abono das minhas 
consideraçõe:>. O caso concreto será 
examinado pelo legislador, q:ie lhe 
dará a solução conveniente. Nao po
demos legislar ordin.àriamente sem 
entrar nos detalhes, sem estarmos na 
anâlis.e de cada caso po:,itivo. Por iss<> 
advogo a redação ao destaque que 
atende aos diversos fatores em equa
ção. Meu destaque tem abscluta ra
zão de ser. Aproveita a emenda do 
Sr. Honório Monteiro, apenas, quanto 
à fixação da cota. 

o Sr. Prado Kelly - A cota devf" 
ser f'.xada logo. 

o SR. PAULO SARASATE - como 
diz o nobre Deputado Prado Kelly, é 
nec~ssário, como medida preventiva 
em favor dos Estados e município.;, 
que se deixe conl;ignada logo a per
centagem a que i:e refere o disposi
tivo. Nesse ponto e somente nesse 
estou de inteiro acôrdo com o ilustra 
Deputado bandeirante, Sr. Honório 
Monteiro, e é por isso que a m:.nha 
redr.ção aproveitando o inciso da Co
missão da Constituição, isto é, o pa
rágrafo 2.0 do art. 15 do Proj.eto revis
to, aeeita a emenda do Deputado 
Honório Monteiro no que tange à cota 
de 60 por cent0. Estabelecida a cota 
em aprêço, ficará o texto, de acôrdo 
com a redação por mim proposta para 
o inc'.so, nos seguintes têrmos: 

"A tributação de que trata o in
ciso 3.º terá a forma dre impôs
to únlco, que incidirá sõbre cada 
espécie de produto ... " 

Se se estabelece, "cada espécie de' 
produto ... " 
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Se se estabelece: "cada espécie de 
produto", só nos casos concretos aten
deremos às modalidades previstas no 
inciso const:tucional. 
-U Sr. Tavares D'Amaral - Qual o 

critério para a distribuição ? Será fei
ta ~m relação, concomitantemente, à 
superfície, população, consumo e pro
dução? 

O Sr. Aliomar Baleeiro - 'Conforme 
a natureza do produto. 

O Sr. Tavares D'Amaral - Não é o 
que diz o Projeto. 

O SR. PAULO SARASATE - Con
forme a espécie do produto. 

o Sr. Aliomar Baleeiro - E' disso 
que todos se esquecem. 

O SR. PAULO SA'itASATE - Vos
sa Ex." está absoluta.mente de acôrdo 
comigo, porque a d.stribulção se fará 
conforme a natureza do produto. Nem 
pode deixar de ser assim. Está ex
presso no dispositivo qu.e o impõsto 
incidirá sôbre cada espécie de produto, 
e será à vista. de cada espécie de pro
duto que poderá o legisla<io1· analisar 
os diversos elementos previstos: área, 
população, consumo ou produção. 

O Sr. Ivo D' Aquino - Quero que 
V. Ex.ª medite sôbre o seguinte: se 
empregada a conjunção ou - "con
sumo ou produção" - como proceder 
quando o Estado fõr ao mesmo tempo 
produtor ~ consumidor? Se Vossa 
Excelência admite o "ou", teremos o 
consum1 do Estado ou teremos a pro
dução? 

Pergunto a V. Ex.ª: um crítério ex
clui o out:.o 'l Justo seria que fossem 
adotados 05 dois critérios - da produ
ção e do consumo. 

o SR. PAUT~o SARASATE - No 
dispositivo do Projeto, em vez de e, 
temos ou, o que se dá também com a 
nossa redação. 

Da renda resultante, - diz a minha 
emer.da - 60 por cento, no mínimo 
caberão aos Estados e municípios para 
que a TJnião não fique com a pa.rte 
do leão. E acrescenta que a cota será 
dividida e·ntre os Estados e municípios, 
proporcionalIIlente, à superfície, con
sumo, produção ou população, nos têr
mos consignados em lei. 
- O Sr. Galena Paranhos - Critério 
justíssimo o que V. Ex.ª defende. 

O SR. PAULO SARASATE - Jus
tíssimo - como diz o nobre Deputado 
Galena Paranhos. Nem pode deixar 

de ser assim, porque o que visamos 
amparar, preci11tlamente, é o progrei,
so nacional, (muito bem), devendo 
dirigir nossas vistas para os Estados 
menos adiantados ... 

O Sr. Rui Almeida - Aos pequenos 
Estados, até hoje esquecidos. 

O Sr. Galena Paranhos - Que não 
têm estradas. 

O SR. PAULO SARASATE - Per
feitamente. Que não possuem rodo
vias suficientes. i!:sses é que devem ser 
beneficiados com o impôsto resultante 
do consumo de combustíveis. Defen
dendo, no caso os interêsses de meu 
Estado, não defendo apenas o Ceará, 
mas os interêssas gerais do Brasil. 
(Palmas.) 

O Sr. Honório Monteiro - V. Ex.ª, 
adotando quatro uitérios, o da pro
dução, o do consumo, o da su,perficie 
e o da população, como concilia os in
terêsses? 

O SR, PAULO SARIASA'l'E - :ll:sses 
fatores serão levados em conta somen
te pela lei ordinária, que poderá ba
lancear, em cada caso, a preponderân
cia dos vários elementos. Nada 1r.ais 
claro, salvo se houvesse o 1nterêsse, 
que não vislumbro nos nobres colegas 
de s. Paulo, de desejarem fazer pre
valecer e.penas um desses critérios sõ
bre os outros, em detrimento da maio
ria dos Estados do Brasil. 

O Sr. Daniel Faraco - E' questão 
de cada um ceder um pouco. 

O Sr. Prado Kclly - E' i;>reciso ateu
tar que será o J.egislador ordinário que 
terá em vista estes diferentes critérios, 
e cada mn dêles conforme a espécie, 
para determinar o fim da aplicação. 

O SR. PAULO SARASA'.DE - Na
turalmente, os casos serão regul'ldos 
convenientemente. 1''1guremos o Estado 
de São Paulo, por exemplo, que é o 
maior consumidor de combustíveis, mas 
que não deve ser o gr1:1nde beneficiado 
pelo inciso constitucional, porque está 
suficientemente aparelhado de rodo
vias. Ceará, Goiás, Piauí, no àngulo 
opôsto, não se acham nas mesmas 
condições e terão que receber cota 
maior que aquele que Já possue vgsto 
sistema rodoviário. Essa a conclusão 
lógica, encarando o problema sem re
gionalismo de qualquer espécie para. 
visar aos supremos interêsses do Bra
sil. 

O Sr. Daniel Faraco - V. Ex.ª con
serva a expressão "consumo ou pro
dução"? 
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O SR. PAULO SARASiATE - Não 
considero capital êsse aspect-O da ques
tão. 

O Sr. Daniel Faraco - o critério 
de consumo exclúe o de produção. 

O SR. PAULO SARASATE - A lei 
ordinária atenderá aos casos especiais. 
Em relação ao d.etalhe das conjunções 
"e" e "ou", a Comissão de Redação 
dará a palavra final, na minha opi
nião. Eu fico com o dispositivo .do pro
jeto, tal tomo está, com o acréscimo 
da oota de 60%. Voto de acôrdo com o 
destaque que ofereci e que tem r, apôio 
de diversos srs. Representantes. Olho 
o panorama sob o ponto de vista não 
do interêsse desta ou daquela região, 
mas do interêsse do Brasil. (Muito 
bem. Palnias.) 

O Sr. Honório Monteiro - Para es
clarecer meu pensamento, devo dizer 
que aceito a sugestão; somente em 
vez de dízer "produção ou consumo", 
diria "produção e consumo". 

O SR. PRESIDENTE - O nobre 
Representante Sr. Paulo Sarasate 
aceita a substituição? 

O SR. PAULO SARASATE - Pedi
ria a V. Ex.ª que fizesse ouvir, para 
esclarecimento da Assembléia, a pala
vra do relator da subcor.lissão. Sr. 
Aliomar Baleeiro, para, então, depois 
eu dizer se coneordo com "e", ou en
tão com "ou". 

OSR. ALIOMAR BALEEIRO (") 
Sr. Presidente, co::no V. Exª., 

tambénJ. sou advogado. Embora não 
tenha a experiêucia de V. Ex". mui
tas vêzes vi inventários de familii.i.S 
unidas correrem tranquilamente no 
começo: declan:ção, avaliação. O mo
mento difícil é o da Partilha: um quer 
as melhores. terras; mas acontece ql!e 
outro também as quer; um deseja o 
boi mais gordo; outro 11 casa da ci
dade. E' o quadro que 1,c.mos din.nte 
dos olhos. E como esta.mos em fa
milia, comú j;ôda a familia brasileira 
está aqui reunida, falemos a coisa 
francamente: o:; Estados pequ.:.r.os -
e no Brasil há Estados com 20 e 21 
xnil quilômetros quadrados com0 Sel'
gipe e Alagoa.s - não querem o cri
tério de superfície; os Estados despo
voados, como Mato Grosso, Pará e 
.Ama.Zonas, não aceitam o criterio de 
população; os Estados que não têm 
petróleo são contrários ao critério de 
consumo; os Estados que não produ
zem minérios . nem combustívels, que 

("') Não foi revisto pelo orador. 

são vários, não optam pelo critério ria 
produção. E' por isso que todos ês~es 
quatro crHérios devem figurar. E' 
o meio de concillar os lnterésses an
tagônicos para que prepondere o in
terésse da nação. 

Tôdas essas emendas levariam à 
confussão, se fizéssemos prevalecer o 
crltér10 favorável a determinada re
gião. Façamos cada um de nós o 
exame de consciência e vejamos se 
não é isso que está na nossa vontade, 
pelo menos no nosso subeonsciente. 
Se fôr resolvido o ponto de vista pe
culiar à Bahia, meu· E.~tado, claJ'O é 
que preferiria o crl.tério de superfi

.cíe e população, porque a Bahia é o 
terceiro Estado do Brasil em popula
ção, 4. 600. 000 habitantes com super
fície de 530 mil quilômetros quadra
dos. 

O Sr. Honório l..fonteiro - V. Exª. 
esquece~se de que a "Bahia é produ
tora de petróleo. 

O SR. ALIO MAR BALEEIRO -
O petróleo da B~1hia só poderá ser
vir em tem;:>o de guerra, como recurso 
extremo. Fora disso, é um dos mitos 
do Estado li.ovo, dizendo cxis'.;!r pe
t1·ólen. Milhares de contos foram in
vertidos na sua extiloração; e, llO en
tanto, tivemos que recorrer a.:i áicool 
combustivel. como muito bem disse 
o nobre Con~.tituinte Sr. Clerr.er.ta 
Martani. Não v9.mos, agora, •m::>.gi
nar que o petróleo da Bahla é que 
estâ inspirando nossa atitude. 

O Sr. Clemente Mariani - Todo 
o petréleo da Bahia é de proµficd~.de 
do govêrno federal. 

O SR. .ALI OMAR BALEEIRO -
Perfeitamente. Ora, o .rc,;;ime de tri
butação única, envolve, hoje, não 
apenas os lubrificantes e comb;;i;tíveis, 
mas também todos os minerais e, 
mais ainda, todo o consu~o Jc ener
gia elétrica. E não só os co;:;.1b:xstf
veis, mas também os gasosos, no casa 
ds. Bahia., apresentam lnterêsse. Nos, 
eltidentemente, não podemos ~stuüar 
ufft regime tributário único para. 
todos êsses produtos. 

O Sr. Paulo Sarasate - Para maior 
elucidação da Casa e daqueles que 
não conhecem a fundo a questão, 
devo dizer que a lei ordinária regu
lará a matéria, de conformidade com 
os pesos, como no caso Ja ensino se
cundário. 

O SR. ALIOMAR BALEEIRO -
E' a média ponderável. 

O Si, Nestor Duarte - Existem 
quatro elementos para um critério 
único. 
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O SR. ALI OMAR BALEEIF.O -
Se os nobres Representantes t,ivessem 
refletido no elemento ht.5tórico, e se 
leuibrado do resultado da emenda 
constitucional n. 0 4, teriam c'llhpre
endido o problema que está diante 
das olbos de todos nós. 

Não se pretende juntar a renda de 
tudo isso, fazer um todo e dividir 
pelos Estados, por uma fórmula mais 
ou menos complexa. O próprio pro
jeto explica: "A tributação de que 
trata o inciso III terá a forma de im -
pôsto único, que incidirá sóbre cada 
espécie de produto. 

A espécie do produto corn.ii.:.ior.ará 
a modalidade tributária mais ade
quada a cada caso concreto. E11íden
temente, se fôr gasolina, .~everá · ser 
tributada no momento da entrltda 
no pais, com direitos alfandeg,i.rios; 
se se tratar de carvão mineral de 
Santa Catarina, evidentem<:nte uma 
modalidade de exportaçáü, o impôsto 
de ptodução, cobrado no bôca da 
mina, será. a forma maia indicada: e, 
se se tratar de energia elétrica, ciaro 
que será o irnpõsto de co1isumo. As
sim, será aplicada a ca.da uma ·das 
hipóteses aqui previ.:> tas. 

Por isso mesmo QUt: a matéria é 
de extrema comple:d~.i.dt:, e os cál
culos teriam que variar em ftmção 
de caaa produto, foi que a Comissão 
deferiu a forma de µartilha a uma 
lei que, como no proji'to, e;;tá ex
pressa na cláusula nos termc.s e po.ra 
oe fins consignados na Lei federal.'' 

Voltando ao elemento histórico, 
d~vo dizer que a emenda n." 4 man
dava aplicar o produto da tributa
ção única ao sistema rodoviario do 
paJs. Mas, se ai se incluíam mine
rais, energia elétrica e gases, embura 
êstes ainda não tenham aplicaçã0 
em motores, no Brasil. e claro que o 
produto daquela tributação não podia 
aplicar-se excltisivamente ao .;iste
ma rodoviário. Por outro lado, o pró
prio problema rodoviário ooúe estar 
dependendo do ferroviário, ou da na
vegação marítima e lacustre. f. gran
de verdade é que. muitas véz:'!s, uma 
rêde rodoviária não pode produzir 
todos os seus efeitos, por fa!t::i. de 
um trecho ferroviário. Estive domin
go em Goiás e - cois.l cur·osa - de
pois de um esfôrço ir><enso daquele 
povo, que construiu uma cidade em 
plena mata do Planalto Central do 
Brasil, até hoje, decorrid'Js 10 anos, 
a 'P'nião ainda não f~z a ligação de 
um pequeno trecho Je 30 quilômetros, 
de .Anápolis a Goiânia. 

No momento, que valerão tõdas as 
rodovias se, por acaso, 11áo restaurar~ 
mos nossa frota mercante liquida.da 
pelP, guerra? 

Isto mostra que a lei federal, de 
acôrdo cem o produto e c!'m as cir
cunstâncias do momenLo, indicará o 
critério mais adequado cLi. pa!'tillla. 

Se introduzimos o crilt:fio dos qua
tro elementos, o f!zemu;, sobretudo 
atendendo a várias emc.;d::.s dos Se
nhores Representantes, i:'ntre os quais 
posso lembrar os Srs. Dsrio Cardar.o, 
de Goiás, Amaral Peixoto, elo r:;;tado 
do Rio de Janeiro, e vários outros, 
pois são ern número de oit..i ou dez 
as emendas, que mandavam con
templar o tríplice critério - popula
ção, superfície e consumo - cl.:; acór
do, aliás, com interessa1~tíssima ex
posição feita pelo Conselho Rudcviá
rio do Brasil. 

Isto foi publicado no Diário da Ls
sembléia, bem come no avulso e é 
material que eschuece p1:>ri'eitamente 
as intenções, os fin::.. os objetivos al- . 
vejados, através dessa tribut.ação 
única. 

Admitimos, além do consur.·,o, da 
população 1:: 'tia superfície, o critério 
da prcdução, visando atender a si
tuação do Estado cl.e Santa C.i.tari
na, quase único produtor cte carvão 
mineral no Brasil. No caso de Mi.nas 
Gerai&, Bahia e Goiás, intert:~sados 

na produção de minérios. evidente
mente não seria o critério d•! popu
lação, constlillo ou superfície que in
dicaria a maneira de divic!tr os im
postos por acaso coletados sôbre a ex
portaçih de minérios. A população, 
a superfície e o consumo não .rifluem, 
absolutamente, na partilha !los im
po.<;tos :sôbre minérios. Ter-st.-á que 
atender, em relação a êsse µ:·oduto, 
ao critério da produção; em refe
rência à gasolina, ao criiério da su
perfície e da população; e assim p:ir 
diante. 

C;,m isso creio que esclareci. õanto 
quanto possível, o assW1tO. 

Quero. entretanto, ponderar à. As
sembléia, que a fórmula menos erra
da, no caso, e mais próxima de uma 
solução feliz, será manter ,o proje
to, aproveitando-se da emenda do 
Sr. Honório Monteiro, ou cic quem 
fôr, o critério percentual de 40% 
para a União e 60% para os Estados. 
Neste sentido, Sr. Presidente, eu me 
permito pedir a V. Exª. preferên
cia, ou destaque, ou outro processo 
regimental maJs adequado, para que 
se aproveite da emenda aquele c1'i
tério de 40% . para a União e 60% 



-- 172 -

para os Estados, persistindo o resto 
do texto do pn .. jeto. (Muito bc:m. 
Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE - O Sr. 
Deputado Paulo Sarasa<te apresentou 
um!f emenda, substitu>tlva da outra, 
n. 0 1. 937, e o seguinte requerimento de 
destaque: 

Art. 15 § 2. 0 do Projeto Revisto. 
Requeiro destaque das seguintes pa

lavras da 2. ª parte da emenda nú
mero 1.937 (D. A. de 22 de Jwlho de 
1946, págs. 2.879): 

"sendo sessenta Por cento dela no 
mínimo entregue aos Estados, Ten1.
tórloo e Distrito Fed~ral, proporcional
mente aos respectlvos consumos, su
perfícies e populações", de modo que, 
combinados êsses têrmos com o texto 
do projeto, o § 2. 0 tenha a segutn te 
redação: 

"A trtbutação de que trata o 1ndso 
m terá a forma de 1mpôsto úmco, que 
incidirá sôbre cada espéde de produ
to. Da renda resultante, sessenta par 
cento, no minimo, serão entregues aos 
Este.doo, ao Dlstlito Federal e aoo mu
nicipioo, proporcionalmente à "su
perfície, população, consumo e pro
dução, nos têrmos e para os fins con
signfl.d<>S em lei federal". 

Sala das Sessões, em 13 de agõsto de 
1946. - Paulo Sarasate. 

As emendas se decalcam num.a. par
te e diferem noutra. O nobre relator 
Sr. Aliomar Baleeiro acaba de pedir 
que da.5 emenda.5 apenas se aprovei
tem as quotas de 40 % para a União 
e 60 % para os E.stãdos. 

Não é fácil à. Mesa, por falta de um 
elemento concreto, su~eitar à votação 
o critério sugerido por S. Ex."', salvo 
se os Srs. Representantes vowem 
contra :is emendas e manitive:rem o 
critério da percentagem, ficando o 
resto do projeto conit> está, áe confor
midade com o alvitre do Sr. nelator. 

O SR. NESTOR DUAR'I1E (Pela 
ordem) - Sr. Presidente, sou autor 
da emenda, por fôrça da qual ae in
cluiu no teno do projeto, ora em 
discussão, a expressão "prod~ão". 

Aprovada minha emenda, o empr~o, 
entretanto, d·a conjUDÇão "011" torna 
equivoco o pensamento, quando êle era 
a.bsolutamente claro no texto da emen
da mesma. As.sim, c::n vez da conjun
ção "ou", empregue-se "e", isto é, 
consumo e produção. . 

O -Sr. Altomar Baleeiro - V. Ex. & 

me permite um ap~? 
O SR. NESTOR DUARTE - Pois 

nA.ol 

O Sr. Aliomar Baleeiro - A emenda. 
fo1 de V. Ex.ª e nos impressionou, a 
nós da Comissão, como já disse ainda 
há pouco, a situação, sobretudo dos 
Estados produtore·s de minérios, ou, 
mais especificadamente, Bahia, Goiás 
e Santa Ca·tarina. 

O SR. NESTOR DUARTE - Não 
estou discutindo 1.sso, mas sim o ew,. 
prego da conjunção "OU". 

o Sr. Aliomar Baleeiro - Um mo
mento! Desejo deixar material para. 
interpretação, já que tão confuso está 
o debate. A le1. federal, entã.o, deter
minaria, no ca.so dêsses minérios, que 
são destinados à expartação, na sua 
quasi totalida.de, que prevalecesse o 
critério da produção, excluí.do, eviden
temente, o de consumo. 

O SR. NESTOR DUAH-TE - En
tão, vamos deixar para a lei ord1ná.ria 
uma expressão equivoca, quando po
demos fa?er de outra forma, para evi
tar dúvidas futuras? 

De acõrdo mesmo com a sustentação 
de V. Ex.ª, se aquêles qua.tro elemen
tos devem permanecer obrigatória
mente, para a formação do critério, 
não é a conjunção "ou", que pode ser 
disjuntiva, que se deve empregar na 
.redação do texto, mas, sim, a conjun
ção copulativa "e". 

O Sr. Alíomar Baleeiro - Se o meu 
colega tivesse a paciência de me ouvir 
até o fim . . . Nêste caso, desi.o;to de 
falar. 

O SR. NESTOR DUARTE - Não 
estou àiscutindo o mérito da emenda, 
mas, sim, questão da redação. Não 
sou cor.trá.rio ao ponto de vista de V. 
Ex.ª. 

O SR. CARLOS MARIGHELA -
(Pela ordem.) - sr. Presl<!ente, ped1 
a palavra pela ordem p6.ra requerer 
a V. Ex.ª que submetesse a voto a. 
emenda n. 0 1. 93'7 do nobre deputa.de. 
Honório Mon·teiro com a ressalva do 
ilustre deputado Paulo Sarasate. 
<Mitito bJm; muito bem.> 

O SR. PAULO SARASATE !Pela 
ordem.) - Sr. Presidente, minha reda
çlto atende paríeit~mente à11 duas mo
dalidades e atende à percentagem fi
xada pelo Sr. Honório Monteiro; por 
isso tem preferência. 

O SR. ALIOMAR BALEEIRO <Pe
la ordem.) - Sr. Presidente, desejava. 
um esclarecimento de V. Ex.ª. A 
emenda do Sr. Deputado Paulo Sara
sate quanto aos objetivos .e alcance 
prático coincide exata.mente com o 
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ponto de vista que d·efendia ainda 
há pouco. E' o próprio texto do Pro
jeto, nêle introduzido o percentuai de 
60% para o Estado e Muri.icipio e 40%' 
para a União, também pleiteado pelo 
nobre Deputooo Honório Monteiro. 
Não há, portanto, inconveniente em 
zs.ceitar-st: a emenda do Sr. Paulo 
Sarasate. <Muito bem.> 

ó SR. PRESIDENTE - o nobre 
Relator, como vir&.m, opina, em su
ma, pela emenda do ST. Paulo Sara
sate qüe diz: 

"A tributação de que trata o 
inciso terceiro terá a fonTLa de 
impôsto único que incidirá sõbre 
cada espécie de produto. Da renóa. 
resultante, 60%, no mínimo se
rão entregues aos Estados, ao Dis
trito Federal e aos Munidpios, 
proporcionalmente á sua supe.rfi
cie, população, consumo ou pro
dução, nos têrmos e para os fins 
consignados em lei federal." 

O SR. NEREU RAMOS (Pela or
dem.) - Sr. Presidente, requeiro a V. 
Ex." que a emenda seja suometidn. em 
àua.s partes: em primeiro lugar, o 
acréscimo ao texto da porcentagem 
de 40% para a União e 60% para os 
Estio:dos e Municipios, que é a inova
ção que essa emenda consagra no tex
to; em segundo lugar, que decide, se 
deve ser "consureo ou produção", ou 
se "consumo e produção". (Mutto 
bem.> 

O SR. PRESIDENTE - Vamos pro
ceder à. votação, S. Ex ... o Sr. Se
nador Nereu Rar.los pede que se ra
c;a a votação bl~partida, primeiro de
verá ser submetida a emenda man
dando dar as percentagens de 503 e 
40%. 

O SR. PAULO SARASATE <Pela 
ordem.) - Sr. Presidente, concordo 
que eni vez de "ou" s<:ja "e", isto é, 
em que !!e diga "superficie, papulação, 
consumo e produção. " 

O SR. COSTA NETO (Pela oriü.m.) 
(•) - Sr. Presidente. existem duas 
proposições diferentes da foo-ma pela 
qual o texto do Projeto. esú redigido. 
A primeira, se refere à porcentagem; 
a segunda, ao número de elementos 
que entram no critério da distribuição. 
A porcentagem se concede não só pela 
emenda do nobre Deputado Honório 
Mon.tefrQ como também pela modifica
tiva do Ilustre Deputa.do Paulo Sara-

(*) Não foi revisto pelo orador. 

sate. Ocorre, porém, o seguinte: o Sr. 
Honório Monteiro propõe dois elemen
tos somente: - produção e consu
mo - ·ao passo que o Sr. Paulo Sa
ra.sate, além dêsse;:; dois elementos, su
gere mais outios dois - SU1Per:ficie e 
população. 

Existe, portanto, divergência, nesta. 
·segunda parte, entre as duas emendas. 
(Muito bem;· muito bem.> 

O SR. PRESIDENTE ·- Só nesta 
parte é que há divergência. A pri
meira parte é coincidente. 

Então, vamos encaminhar por par
tes a votação, de acôrdo com a suges
tão do Sr. Senaidor Nereu Ramos. 

Os Srs. que _a.provam a primeira Plf4"-. 
te da emenda, queiram Levantar-se 
<Pausa) .. 

Está. aprova.da. 
Quanto à segunda parte, a. emenda 

do nobre Deputa.do Honório Monteiro 
dá como elementos do critério de d!.s
trlbuição o consumo e a :)roduç&.o. A 
emenda do Sr. Paulo Sarasa.te esta
belece, além disso, super:ficie e pop11-
lação. Voú submeter a votos a emen
da do Sr. Paulo Sarasate.; porque, se 
ela fõr aprovada, a outra. também o 
estará, visto se achar nela compreen
dida. 

Os Srs. que aprovam a emenda do 
Sr. Paulo Sarasa.te queiram leva.ntar
se. (Pausa.> 

Está. aprova.da. ~Palmas.) ' 
, Há. outro requerimento, alusivo à 

emenda que é de número 2.905, do 
Sr. Deputado Clemente Mariani, nos 
seguintes têrmos: 

Emenda n.0 2.902 - Ao art. 128, nú-
:znero III. · 

Ti-ansfirr.-st: para o n.0 V do art~go 
127, sob a segui:r;te redação: "d) sõbre 
a produção, o comércio, a. distribuição 
e o consumo de lubrificantes e com
bustiveis produzidos no pais". 

Justificação 

O Brasil é, sabidamente, um pais 
paupérrimo de combustivels. Para 
estimular a sua produção, o meio 
aconselhável é ev!dentemente isen
tá-los de impostos e não atribuir e. 
competência tTibutária neles lncl.de-nte 
à. União. Foi o que fêz a Constituição 
de 1934, a.rt. 17 inc. VIll e do que, 
incompreensivelmente se afastou o 
Projeto. Não há motivo para trans
ferir para. a União o imposto de ex- · 
portaçiio, sobretudo se, como em outra. 
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emenda propomos, fôr mantido o sis
tema da proibição de impostos inte
restaduais de exportação. -- Clemen
te Mariani. - Alberico Fraga. 

O SR·. CLEMENTE MARIANI (Pela 
ordem) (') - Com a IlV'sma lealdade 
com que reconheci que minha primei
ra emenda estava prejudicadz. pela 
votação da últ'.ma sôbre a qual deli
beramos. peço a atenção de Vossa 
Ex.ª, Sr. President;e, para o fato de 
que esta não se encontra na. mesma 
hipótese. , 

Realmente. o que votamos foi a dis
tribuição do impõsto único resultante 
da taxação dos combustíveis, mas lsso 
não se resolveu ainda, ao contrário do 
qu.e eu havia requerido quando pedi a 
preferência. Chamei a atenção de 
V. Ex.ª sôbre se deverão ser taxados 
também os combustíveis de .;Jrodução 
nac:onaL E o assunto me parece da 
maior relevância, porquanto, neste 
particular, a Constituição d.e 1934 ha
via adotado justamente a orientação 
que neste momento propugno: a de 
se isentar de impostos os combustí
veis de produção nacional. para fazer 
recair êste impôsto ún1co, que agora 
se pre\.ende cobrar e distribui'l' J>~los 

Estados. apenas sôbre os combustíveis 
de or'.gem estrangeira .. 

E o fim proposto pela emenda. Se
nhor Presidente - já eu havia aqui 
salientado - é justamente procurar, 
tanto quanto possível, estimular a pro
dução dêsses combustíveis, que são 
uma das maiores deficiências de que 
se ressi;nte o Brasil. 

O Sr. Gabriel Passos - A -lei ordi
nária não poderá regular 0 a::sunto ·~ 

O SR. CLEMENTE MARIANI -
A Lei ordinár:a, naturalmente, poderá 
regular o assunto, com0 todos os de 
que cogitamos he;:;ta Constituição. 

O Sr. G:ibriel Passos - Em deter
minadas circunstância&, convém tribu
tar e ·em outras não convém. Se ago
ra não convém, mak tardé pode 
convir. E a lei ordinria é mais elás
tica. 

O SR. CLEMENTE MARIANI -
· Naturalmente que a lei ord'nária po

derá tratar do assunto. 
O Sr. Nereu Ramos - Ma::; fala-se 

aqui em produção e, falando-se em 
produção, evidentemente não pode ser 
senão a produção nacional. 

(•) - Não foi revisto pelo ora.dor. 

O SR. CLEMENTE··.MARIANI. 
Em qual ? Na emenda que acaba da 
ser aprovada ? 

O Sr. Nereu Ramos - O art. 15 
diz: "Comércio", distribuição e con· 
sumo, e, bem assim, importação e ex
portação de lubrificantes". E depois 
reza: "A tributação de que trata o 
inciso 3.• ... " Se se fala em produção, 
evidentemente é a nacional. A emen
da de V·' Ex.ª está prejudicada. 

O SR. CLEMENTE MARIANI -
De fato, Sr. Presidente. Aceito o 
esclarecimento do nobre lider da. 
maioria, Sr. Nereu Ramos, e veri
fico que a emenda se acha preju
dicada pela que acaba de ser vo-
t.sda. · 

O Sr. Nereu Ramos - Agora, na 
legislaçiio ordinária, quando se tl\·er 
àe iesulver sôbre a matéria, :i.inda se 
poderá. verificar o caso que V. Ex.ª 
alega, cabeudo ao Cõngresso decidir 
que tais o.rtlflOS não devem ser ta-
xados. · 

O SR. CLEMENTE MARIANI -
Sr. Presidente, em face· dos esclare
cimentos - repito - que acabam de 
ser prestados pelo nobre líder da 
nialoria, Sr. Nereu Ramos, reconheço 
qut de fato, me havia escapado um 
dis;:..ositivo da emenda que acaba de 
ser dprovada, que prejudica a emenda. 
que V. Ex." submete agora. 

Requeiro, portanto, sua retirada. 
<.Muito bem; muito l.Jem) . 

O SR. PRESIDENTE ·- Defiro o 
requerimento de V. Ex.ª. 

O Sr. Deputado Aliomar Baleeiro 
apresentou o seguinte requerimento: 

Requeremos destaque do art. 24 
do 2.º Pr0j2to <Revisto), para rejei
ção, eomo evtàentementc supertluo, 
ex-vi do art. 18 e § 1.0 do mesmo 
Projeto. 

Palácio Tiradentes, 13 de agõsto 
de 1!146. - Aliomar Baleeiro. 

O SR. PRESIDENTE - Com muito 
pesar meu, não concedi o destaque 
solicitado por S. Ex.ª, porque, evi
de!ltemente, é questão afeta à. Co
mi.s.:,:',o de nedação. 

Há out:-o r"quer~~1;e;lt::i do Or. Depu
~.ado Atallba Nogueira, do ser,1ünte 
teor: 

Requeiro destaque dêste artig(l do 
último projeto, a fim d2 ser supresso. 

A sua supressão resultará na re
jeição .da emenda que o motivou, pois 
foi ela aceit:i pela Comissão Consti
tucional. 
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Sala das SessõesJ em l;) de agôsto 
de 1940. - Atalioa Nogueira. 

o SR. PHESIDENTE - E' igual
mente questão de redação, de que 
cuidará aquela Comissão. 

Tenho ainda um requerim~nto elo 
Sr. Góis Monteiro, do seguinte teor: 

Requeiro destaqne para a emenda 
que tomou o n.0 2. 930, do anteprojeto, 
ao art. 130, § 2.0 da Constituição e 
que no projeto cm discussão se re
fe.re ao art. 19, § 2.0 • 

O pedido de destaque se justifica 
porque atribuir ao Estado em que se 
verifica o óbito, o direito ao tribu
to de sucessão, é grave Injustiça que 
fere os· direitos dos Estados em que 
se acha a sede da fortuna cuja trans
missão se grava . 

E, como o ilustre relator declara 
que par_çce r.aver êrro de impressão 
llª emenda que não está suficiente
mente clara, reproduzo a redação 
atual e a redação . proposta: 

Redação atual: 

"O impôsto sôbre transmissão 
causa-mortis de bens Incorpóreos, in
clusive títulos e créditos, cabe ao Es
tado onde se tiver aberto a suces
sãc. Quando esta se haja aberto no 
exterior, o impôsto será devido ao 
Estado em cujo território os valores 
da herança forem liquidados, ou 
transferidos aos herdeiros". 

Redação proposta: 
"O 1mpõsto sôbre transmissão 

causa-mortts de bens h1corpóreos, in
clusive títulos e créditos. cabe ao F.s
tado onde se tiver eberto a suces
são. Quando esta se haja aberto em 
outro Estado, ou no exterior, o im
pôsto será devido ao Estado em cnjo 
território os valores da herança fo
:-am liquidados, ou transferidos (l.OS 
herdeiros". 

Sala das Ses~õcs, 13 de agôsto· 
de 1946. - Góes Monteiro. 

A redação atual é o. seguint.e: 

"O impôsto sô:>re transmissão 
causa mortis de bens incorpóreos, 
inclusive títulos de créditos, cabe 
ao Estado onde se tiver aberLo a 
sucess.ão. Quando esta se haja 
aberto no exterior, o impôsto Gerá / 
devido ao Estado em cujo· terri
tório os valores da herança forem 
llquidado!j, ou transferid0:s ao0s. 
herdeiros". 

S. Ex.Q pede destaque da emenda. 
para a seguinte redação, que propõe: 

"0 impôsto sôbrc transmissão 
causa mortis de bens incorpóreos, 
inclusive títulos e créditos, cate 
ao Estado onde se tiver aberto a 
sucessão." 

Até aqui é um decalque perfeito. 
"Quando esta se haj:J. ab'!rto 

em outro estado ou no exte
rior, o lmpôsto será devido ac 
Estado em cujo território os valo
res da herança forem liquidados 
ou transferidos aos herdeiros". 

Tem a palavra o Sr. Góis Montei
ro. 

O SR. GóIS MONTEIRO (•) -
Sr. Presidente, a Sub-Comissão man
teve o dispositivo porque a cláusula 
se refere no local do inventário, que, 
em regra, é o do rlomlcllio do de 
cujus, ficando a.ssim prejudicada a 
emenda. 

Ora, Sr. Presidente, na realidade, a 
regra é a do domicilio do de cujus, 
mas para os pobres, e para êstes não 
interessa o imoósto causa nnrtis. 

Segundo o dispositivo constante do 
projeto, quando o de cujus de\xa bel1S 
incorpóreos em estado diverso do es
tado do falecimento, o impõsto de 
transmissão caberá àquele em que o 
falecimento tiver ocorrido. A emenda. 
v1sa restabelecer a vigência do atual 
dispositivo da Carta de 37, segundo 
a qual e impósto de transmissão 
"causa mortis" compete ao Estado em 
cujo território os valores da heran
ça forem liquidarlos ou transfer;dos 
aos herdeiros. na hipótese em ilde. 

Na realidade, não são poucas as 
pessoas que fazem fortuna em esta
dos !)equenos e cidades do !nterinr, 
investindo seu:; haveres em ~ocleda

des mercantis 011 industriais. Com 'L 
aproximação da ·velhice, buscam o 
confôrt.o drs grandes centros, onde a 
morte geralmente as vem surpreen
der. Ainda mais: muita;; delas fazem 
fortuna, deixam prepostos e vão <'m 
busca dos grandPs crntros; outrns, 
com a aproximação da doença. bus
cam êsses centros. ein qne a medici
na e a cirurf]'ia e.~tão adiantadas e 
onde a mort~ as V('tn colher. 

Atrlbu!r ao estado, em quf' se v1:rí
flca o óbito. o direito ao tributo de 
sucessão, é g-rave Injustiça. que ferP. 
os direitos dos e~taúos Pm que se .51-
tuam os estabelecimentos comerciais, 

( •) Não foi revisto pelo orador. 
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ou industriais em que se acha, em 
suma, a sede da fortuna cuja trans
missão se grava. 

O objetivo foi o de melhor repar
tir a arrecadação do impôsto de 
transmissão "causa mortis" entre os 
diversos e:::tados. evitando que a ado
ção da regra da unidade de liquida
ção sucessória, consagrada pelo Di
reito Civil, result::.sse em tniqüldade 
para as unidades da Federação inte
ressadas Jla renda proveniente do dito 
impôsto. Seriam justamente os peque
nos estados, ou, para generalizar, to
dos os estados, ,.exceção de São Paulo 
e Distrito Federal, os mais prejudi
cados com o principio adotado no 
projeto. E para sanar a injustiça, 
com a prevalência de norma inspira
da em principias de eqüidade, é que 
sugerimos a emenda em questão. 

O Sr. Nestor Duarte - Muito jus
ta, a meu ver, a emenda. de V. Ex.ª, 
mas não concordo com a redação na 
parte final, pois afirma que deverá 
ser pago o impôsto em cujo t.errttó· 
rio os valores da herança forem li
quidados. Ora, no comum dos casos, a 
herança é liquidada nos juizos do in
ventário, onde se faz a transferên
cia. A redação proposta, talvez resul
te em disposição contrária à inten
ção do nobre senador. Dever-se-à, pe-
1,o menos, corrigir a redação. 

O Sr. Ivo D' Aqui1w - Note-se que 
a proposta alude a bens incorpóreos. 

O SR. GôIS MONTEIRO - Es
clareço meu pensamento com o exem
plo das sociedades anônimas. 

O Sr. Nestor Duarte -· A 1i:-;uida
ção é feita na sede em que estãri l:i
tuadas. 

O SR. GôIS MONTEIRO - Des
de que está compree;id.fda minha in
tenção ... 

O Sr. João Botelho - Aliás salu
tar. diga-se de passagem. 

O SR. GôIS MONTEIRO - Obri
gado ao uobre colega. . . solicito a 
V. Ex.ª. Sr. Presidente, que apresen·· 
te., dentro df• m1nh:a solicitação, a 
redação final à Comissão de Redação. 
(M?Lito bem. Muito bem.) 

O SR. COSTA NETO (*) 
Sr. Presidente, o nobre Senador Góis 
l.ionteiro acaba de exipor com muita 
c1a:·eza a sua intenção, de modo que 
a Comissão die Redação, se l>Ol'iVentu
ra o requerlmento fór ELprovado, agi
ri OOllSOalilte o pellBamento de S. Ex.' . 

(•) Não foi r~vistc ;pelo orador. 

Reãigida a emenda, voltará. ao ,plená.
ri-0 para ser discutida e vot11.da. 
~ Sr. Presidente, a prqposta que 

faço, esperando que oom ela V. Ex.ª, 
esteja de a<:õrdo. <Muito bem; muito 
bem). 

O SR. PRESIDENTE - Vou, 1 As, 
submeter a emenda a votos, salvo a 
redação. 

O SR. PRADO KELLY (•) 
<Pela ordem) - Não comipreendl, Sr. 
Presidente, a proposta que a.caba de 
ser feita a V. Ex.•. - Não sei mes
mo como em têrmos regll:nenta:Ls, se 
,possa a.provar a substância de uma 
emenda ou determ.lnadia idéia que fi
que dependente de redação ultetior. 

Tenho à vista a emenda do ilustre 
Senador Góis Monteiro. S. Ex.ª .. pre
t>en-de, na primeira parte, repetir o 
projeto: 

"O impôsto sóbre transmissão 
causa-mortis de bens incorpóreos, 
inclusive titulos de crédlto, cabe 
ao Estado onde se tenha aberto a 
sucessão." 

É o que está. no parágra.fo 2.0
• Mas, 

se S. Ex.". aceita êste prlndplo, não 
pede propõr emenda à segunda parte, 
porque ent.rará. em contra.d.içá<> com e. 
primelra. 

É esta a situação. Esclareçamos 
melhor: o fôro do inventá.rio 1pode ser 
aquêle do fr.lecimento do de cujus, 
pod:e s·er o d0 domicíllo, mui~ vezes 
d!ifer.ente do ... a residência. e [p-Ode de
correr dos valores .fla.l'fl, a liquidação. 
Quanto ao.s bens imóveis, é o foro ru. 
situação da coisa, o faro ret sitae. 
Quanto a isto n<io há dúvida. Ma.a, 
aqui, se está tratando de bens cor
ipóreos. Esta,belooe-se qual é o foro 
no pa!s. É o que consta d<>, pnroeira. 
.parte do § 1.0 • O foro - 11.tribUi o pro
jeto - é o do Estado onde se tenha 
a.be rto a sucessão. Pretende S. Ex-•. , 
ao contrátlo, que não seja o Estado 
onde ~e tetlhe. aberto a sueessio, mas. 
sim, o do Estado em cujo tf>rritório o.s 
valores da herança .sej.a.in l:iquida.doo 
ou transferidos a.o.s herd€iros. Neste 
c:i.so, porém, a e111enda. devi& ser à 
primeira par.te do § 2- 0 • 

o Sr. Segadas Viana - Aliás, o 
projeto adota a nl:eSma redação da 
Constituinte de 1934, que me parece 
perfeita. 

o Sr. Nestor Duarte Fala-se 
rupenas em bens corpóreoe. 

O SR. PRADO KELLY - O equi
voco do ilustre senador deoorre da 
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có,pía que S. Ex.ª. pretende fazer da 
ea.rt-a. de 1937, que, como é sabido, não 
me merece muitos encõm.ioo. 

O Sr. Nestor Duarte - O projeto 
aitua.l diz: "Os impostos sôbre trains
missão de bens corpóreos" ... 

O SR. PRADO KELLY - t: sôbre 
bens incoJ1)óreos. 

O Sr. Ne,stor Duarte - Estou lendo 
"corpóreoo". 

O SR. PRADO KELLY - De forma 
que, a se apeita.r a. primeira parte, de
ve-se aceita.r a segunda., porque, na 
segunda, se prevê a hipótese da. he
:r.a.nça a.beTta no estria.ngeilro, de vez 
que aí não há Estado onde se tenha 
aberto a. sucessão. 

Não vejo maneira. de se resolver o 
a.'SSunto, a não ser que S. Ex.ª. pre
ten{la destaoa.r. para a primeira. parte 
.a. matéria que o nobre Seniaidor su
gere quanto à segunda. 
Ma~ depara-se-me uma emenda téc

nicaimente imperfeita. - digo-o com 
profundo peza1". 

O Sr. Góis Monteiro Dejeso 
esclarecer que há caso concreto em 
Alagcas. Suponha-se que a sucesszo 
tenha sido aberta em 'Pernambucr·. 
mas que os bens sejam de Ala
goas. 

O Sir. Agamemncn Magalhõ,es -
OS ti tu.los . 

O Sr. G6ts Monteiro - Admita-~ 
que os bens corpóreos tenham sid) 
transferidos .: liquidados em Ala
goas ... 

O S.r. Agamemnon Magalhães 
A herança vagou-se em Pernambuco>, 
de acõrdo com a IJonstituição. 

O Sr. Góis Monteiro - . . . mas 
que <08 impostos sejam pagos em 
Pernambuco. 

O Sr. Agamemnon Magalhães -
Se V. Ex.ª quiser evitá-lo, terá de 
suprimir o dispositivo. 

O SR. PRA:DO KELL Y - A pri
meira pa.rte, s..obretudo, como estou 
dizendo. Mao>, assim mesmo - per
doe-me o nobre Senador - terâ. ha
vido equivoco. A emenda não resol
veria o. assunto, porque entra em 
contradição com a primeira parte d~> 

dispositivo. S. Ex.ª deveria propõr a 
supressão da prime1'I·a parte. 

O Sr. Góis Monteiro - Seja então 
suprimida. 

O SR. PRADO KELLY - Mas 
antão. restaria aperu.s rt segunda: 

"quando esta se abrir no es
trangeiro, o impôsto será devidl' 
ao Estado em cujo território o:. 
valores da herança forem liqu!· 

dados ou transfe.ridos aos her
deiros". 

O Sr. Góis Monteiro - Dê-s~, 
então, outra redação. 

O Sr. Nestor Duarte - O nobrE' 
Senaidor Góis Monteiro pretende in
cluir na regra do § 1. º 0 preceito 
do § 2.0 • , 

O SR. PH.ADO KELL Y - E' o 
que estou dizendo. Não é possível 
d~ferir-se o destaque como toi re
querido. Só nos restaria rejeitar 'l 
emenda do nobre Representant.e, 
porque contém contradição irremoví·· 
vel. Entretanto, se V. Ex.ª. Serihor 
Presid-ente, quiser ouvir o plenário 
sõb· e a substância do pensamen+o 
de S. Ex.ª. a única fórmula possívf.. 
seria a seguinte: destacarem-se d":l. 
emenda de S. Ex.ª as palavras fi
nais, a fim de ~rem transferid':!S 
para o começo, dizendo: 

"0 impôsto zõbre transmissão 
causa-mortis de bens incorpó
reos, inclusive titulos e créditos, 
cabe ao Estado em cujo territó·· 
rio os valores da herança forem 
liquidados ou transferidos aos 
herdeiros". 

O Sr. Nestor Duarte - O Senho• 
Senador Gõrs Monteiro quer o con
trário. Já conveio S. Ex.ª em que 
houve engano na redação. 

O Sr. Góis Monteiro - Pairece· 
me que já agora se trata de matéria 
vencida. porque ficou estabelecido 
foose a redação dada pela Comissão 
da Constituição. A redti.çác final 
contemulari·a " pensamento a ser 
submetido agora à votação. 

O SR. PRADO KELLY - Era o 
que tinha a dizer. <Muito bem.) 

O SR. COSTA l\~ íPela 
ordem) - Sr. Preslde11te, como ;i. 
apre<:!ação dob destaques relativos ao 
Capítulo I não dt:terminairá hoje e, 
provàvelmente, ainda teremos de dis
cutir amanhã matéria referente a 
discriminação de rendas, pediria a 
V. Ex.ª adiasse a votação do desta· 
que requerido pelo nobre Senado'" 
Góis Monteiro. a fim de que Sua 
Excelência elaboraS>Se redação mai.; 
clara que pudesse ser submetioo a 
discussão, até mesmo em seu mereci
mento. (Muito bem..) 

O SR. PRESIDENTE -· Indago 
do nobre auto: do requerimento s~ 
concorda com o requerimento. 

O Sr. Góis Monteiro De pleno 
acôrdo. 

o SR. PREJSIIDENTE - Fica, en
tão, adiada a votação da emenda 
para a sessão de amanhã. 
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Segue-se requerimento de destaque 
!.eito pelo Sr. Representante Gast9.o 
Englert: 

"Requeremos destaque da 
emenda n. 0 2. 938, para ser aprn · 
vada com a conseqüente supres· 
são do art. 19, § 1.0 do Pro
jeto". 

Trata-se ,de emenda sintética, me..
ram.mte supresslva. Pretende a su · 
prHsão do art. 130, n. 0 1, do pro
jeto primitivo e importa na supressãc 
d-0 i1;1pôsto territorial. 

Embora muito a contr agôsto, nãv 
deferi o requerimento de dest,aqüe. 
A emenda contraria, visceralmente. 
os fundamentos do projeto da Cons
tituição, quanto a importantissimo 
impôsto, enquadrado no Capitulo e'.\ 
discriminação de rendas. 

O SR. GASTON ENOLERT - (Pe-
la ordem> - Quero esclarecer, Sr. 
Presidente, que minha emenda sugere 
a supressão do impôsw territorial co
brado pelos Estados, a fim de transfe
rir essa cobrança par&. os municip1os, ' 
pedindo destaque paira outra emenda 
que institua e impôsto aos munlcipios. 
Não se trata ele uma · supressão pura 
e simples; trata-se sim, de mais outras 
duas emendas e de ums. nova distrlbul
~ão de rendas, de novo sistema, porque 
ex1tendo que o sistema, adotado pelo 
Projeto, visando prlDcipalmente bene
ficiar os município5, não atinge o ob
jetivo visado; e, desde que nào fôr1 
honrado pelo destaque pedidc. na ex
posição que terei oportunidade de fa
zer, demonstrarei a TJece.ss!dade de 
modificação no sistema. 

Analisando o Projeto à luz dos alga
rismos, o que se veri!ic9 no meu Esta
do é uma desorganização das finanças 
e distribuição injusta entre :is rnunici
Pios. O destaque que pedi para o ar
tigo. se :-ecusado, automàticamente, 
:me inibe de fa.lar sôbre os demais. por
que se trata de novo sistema que dese
jaria sugerir, com pequenas emendas. 

O SR. PRESIDENTE - O nobre 
Representante não fica prejudi<'ado. 
A !.lesa, não tendo podido examinar 
outras sugestões de S. Ex.': mas, 1mte 
a explicação Que aca':ln de ouvir, desde 
já se compromete a não repdir os 
demais pedidos de destaque. 

O SR. GASTON ENOLERT - Pe
dlrla então a V. Ex.11 Sr. Presidente, 
que adiasse o pronunciamento cr.m 
relação a esta. emenda, a !im de .!'er 
apreciada eú1 conjm1to com as de·
.mais. 

O SR. PRESIDENTE - Fa-lo-e1. 
Como disse, entre as emPndas que pro
curei examinar, não encontrei as ou
tras a que se refere o nol.Jre Represen
tante, parecP.fldo-me que estro,· cujo 
destaque pedia, feria int:iiramente o 
sistema do Projeto, alterando proiú11-
_damente a situação de multos F.:stados, 
en.tre oo quais Minas Gerais, que bem 
conh~o e onde o lmoô3to em causa. 
lhe pertence, atingindo ''f'rbai, ttltas. 
Nessas condições, !l.2'll9.rdarei o exame 
das outras emendas, que provàvelmen
te será amanhã, para incluir a. que se 
encontra sôbre a Mesa. 

O SR. GASTON ENGLERT - Mui
to obrigado a V. Ex."; Sr. Presldente. 

O SR. PRESIDENTE -· O Senhor 
Deputado Benedito Valadares reque
rtil ·o destaquP. para a emendr., 586 ao 
parágrafo 1.º do artigo 15. Foi con
cedida-. O dispositivo 'JS~abelece: 

"São isentos do impôsto de con
sumo os artigos f}UP- a lei classifi
car como o mínimo indispensável à 
ha;bitação, vestuárto, !l.limentação e 
tratamento médico .:!as pesos11.s de 
restrita capacidade ec0nómlca". 

O Sr. Paulo Sarasate. - - Há uma 
emenda supressiva, em que se baseou 
o requerimento de destaque. 

O SR. PRESIDENTE -- A emenda 
é supresslva. Em votaçã'.). · 

O SR. ALIOMAR BALEEIRO 
Sr. Presidente, con~u!w a V. Ex.ª sô
bre se o autor da emenda poderia jus
tificá-la, pois o Reglm.mt0 só permi
te q1.1c o relator fB.le depois dele. 

O SR. PRESIDEN'l'E - O relatcr 
pode falar ~empre, pmque não há ur
dem contril.:ia. 

C Sr. ,1 !iw:>ar Baleeir~ ·- A razão 
de minha p;r;{unta é qu~ não j.lOSS':> 
discutir a emenda sem q•Je o au~ ex
pliqUe os motivos oue o inspiraram. 

O SR. PRESIDENTE - A justifica
tiva const<i. do impresso. 

O destaque foi solicitado pelo Se
nhor Souza Costa; entretanto, o au
tor da emenda nf..o foi S. Ex.•. 

O Sr. Souza Costa - Efetivamente, 
fui eu quem o solicitou, mas o Regi
mento r.1~ lmpede de def<'nd.er a emen
da, visto que nã.o sou o ~.eu primeiro 
signatário. O Sr. Benedito Valada
res comprometeu-se a designar outro 
subscritor da emenda para dcfendê
la. creio que o Sr. Deputado Alfredo 
Sá. 

O Sr. José Bonifácio - Tão rea
cionaria é a emenda que o Sr. Bene-
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dito Valadares não teve coragem de 
defendê-la! 

O Sr. Souza Costa - Realmente, 
não é simpática a defesa. O disposi
tivo constitucional é tipicamente dz
magógico. Lastimo entretanto não po
der falar, proque o Regimento me im
pede. Solicito ao ilustre relator geral 
que discorra sóbre o assunto eis que 
estou regimcntalmente impedido de 
fazê-lo. 

O Sr. Segadas Viana - Atender à 
pobreza não é demagogia. 

O Sr. Souza Costa - Sr. Presiden
te, o Sr. Deputado BeI1€d1to Valada
res acede em que eu fale P.or S. Ex.ª. 

O SR. PRESIDENTE - Tem a pa.
la vra CI Sr. Souza Costa. 

O SR. SOUZA COSTA (*) - Sr. 
Presidente, o dispositivo determina que 
sejam isentos do impôsto de consumo 
os produtos que constituam o mínimo 
1ndí51Jensável à habitação, vestuário, 
allmentação e tratamento médico, 
quando consumidos por pessoas de 
"restrita capacidade econômiCll". Es
tas duas circunstâncias parece tor
narem difícil a execução do disposi
tivo. 

O Sr. Barreto Pinto - A lei o dirá. 
O dispositivo terá de ser regulamen
tado. 

O SR. SOlíZA COSTA - Tôda ori
entação por mim imprimida em ma
téria tributária sempre 6bedeceu ao 
propósito de reduzir a injustiça do 
tributo. Ainda a última reforma do 
impôsto de consumo foi orientada nês
se sentido. O que se me afigura di
ficil, pela grande facilidade à. iraude 
que oferece, é estabelecer tal condi
ção na Constituição. 

O Sr. Segada.s Viana - V. Ex.ª 
permite um pequeno aparte? 

Se a lei obriga os industriais, os pro
prietários de tecidos a fazerem o cha
mado tecido popular para a tender às 
classes po~res, se é n~essário êsse sa
crifício do ca.pitalista, justifica-se tam-
1bém o sacrifício do Estado, perdendo 
êsse impôsto em benefício das clas
ses pobres. 

O SR.. SOUZA COCTA - Estou 
de acôrdo com V. Ex.ª. 

Quero dedarar que acho possível 
estabelecer uma graduação de maneira 
tão justa quanto permita a própria 
natll!"eza do impôsto de consumo, que 

(•) Não foi revista pelo orador. 

é indireto e, por isso mesmo, nada 
pessoal. Mas, mesmo assim, o critério 
ad valorem, est.abelecido na última 
l.ei do impôsto de consumo, permite, 
de certo modo, fazer com que '" pru
dutos de menor preço paguem um im
pôsto mínimo. 

Repito que não sou contrário ao 
principio aqui enunciado, mas enten
do de impossível execução estabe
lecer-se num dispositivo constitucio
nal a isenção do impôsto de consumo 
obrrlP.cendo-se às duas finalidades, 
cr,ndi\·ões determinadas no Inciso. Este 
m.;u ponto de vista que .. com tôda a 
lealdade, desejava fazer sentir à As
sembléia. 

O Sr. Hermes Lima - Parece que 
não é impossível a )ratica, por estar 
na Constituição, porque V. Ex.ª mes
mo está dizendo que tem sido prati
cado. 

o SR. SOUZA COSTA - Mas nun
ca de modo a atender integralmente 
com essa rigidez, por exemplo em re
lação aos medicamentos. O dispositivo 
é claro: o mínimo indispensável à ha
bitação, vestuário, alimentação e tra
tamento médico. 

Como é possível estabelecer, qual o 
mínimo para habitaçiio e vestuário? 

O Sr. Segadas Viana - A legislação 
do trabalho estabelece -?sses mínimos. 

O SR. SOUZA COS'TA - Sei que 
minha tese não é simpática, me.s em 
tõda minha vldi;. sempre soube afron
tar as antipatias, e jamais me pre
ocupei com a poptliar!dade. Sustento 
e defendo o que convém a0s interêsses 
de meu país. 

O Sr. Nestor Duarte - Prove Vcssa 
Ex.ª que é razoável e não será ant!
pátlco. 

O Sr. Prado Kelly - Permita-me 
V. Ex.ª um apart.'!, Desejo record9.r. 
que na Comissão da Constituição votei 
contra a expressão medtcamento ou 
tratamento médico, porque realmente 
não compreendo como· possa haver 
dietinção ai em função de modalidade 
econômica. Quando aos demais pon
tos, entendo que é possfvel o legis
lador est~belecer êsse mlnimo; mas 
em relação aos medicamentos não. 

O SR. SOUZA COSTA - Em re
sumo o meu ponto de vista é Cille o 
disposiMvo que tão nobremente sedur.: 
aos ilustres constituintes, no desejo 
de auxiliar as classes pobres, será ape
nas elemento para beneficiar os in
termediários em fraudes ao Tesouro 
Na.cionaL <Não aPotaàos. Palmas.) 
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O SR. CARLOS MARIGHELA -
(Pela ordem> < • J - Sr. Presidente, 
conforme o nobre deputado Sr. Souza 
Costa afirmou, não se pode realmetüe 
estabelecer o mínimo a que se refere 
o dispositivo, principalmente quando 
na sua parte final fala em pessoas de 
restrita capacidade econômica. Real
mente, o dispositivo tal como se en
contra no projeto revisto é contra
senso é ai níi.o poderia figurar . Tra
tando-se de emenda supressiva, como 
a apresentou o nobre deputado Senhor 
Benedito Valadares, V. Ex." deveria, 
pelo regimento, submetê-la a votos. 
Mas surge outro ponto de real impor
tâncla: niio se pode isentar do Imposto 
de conswno cert&.s mercadorias . Os 
objetos de luxo não padem ficar fora 
dêsse impôsto. Retirar êsse disposi
tivo da nossa Const1tUição - e chamo 
a atenção do plenário para êsse ponto 
- também seria contra-senso. A :Mesa 
deve orientar, os trabalhos de a.côrdo 
com o Regimento Interno aue traça o 
critério para se conseguir boa norma 
de votação. O artigo do Regimcn~o 
que se refere a êsse ponto diz que () 
presidente, além de decidir conclu~i
vamentc ijôbre os destaques, deverá ou 
pOlierá e5tabclecer as preferências que 
sirvam para a boa norma dos traba
Llios e das votações . 

E' sôbre êsse ponto que chamo a 
esclarecida atenção da presidência, so
licitando, d.ata venia, preferência em 
favor da emenda para a qual Já pedi
mos destaque, de número 2.893, e que 
vem realmente atender a essa neee1:>
sidade. Se é necessário estabelecer-se o 
impôsto de consumo para certas mer
cadorias e se nãu é possível retirá-lo. 

_,.do di~posltivo, e se também é preciso 
adotar o critério para ver o que é mals 
importante e o que melhor atende ã.s 
nossas ccmven!ênolas, então V. Exª 
tem todos os poderes para fazer com 
que nossa emenda, apesar de não ser 
supressiva. seja destacada, porque está 
mais de acõrdo com a realidade e é 
mais sensata. A simples leitura faria 
-ver a tõda a Asernbléia que o que es
tou dizendo tem todo o cabimento e, 
assim, deveria figurar no projeto de 
Constituição, a transformar-se na 
nossa Carta Magna. 

E' a seguinte a emenda para a qual 
.solicitamos preferência: 

"São isentos do impõsto de 1;on.
sumo oo artigos que a lei cl:ls.si
ficar como indispensáveis à habi
tação, vestuário, alimentação e 
tratamento médioo." 

(*) Não fo1 revisto pelo orador. 

Esta, na realidade, é a emenda que 
deveria ser acolhida. O problema não 
é de pessoas, é de mercadorias indis
pensáveis à alimentação, habitaçli.o 
vestuário, tratamento médico. O que 
não podemos admitir é que se sobre
carreguem gêneros de grande necessi
dade, como açúcar, feijão, café, fóe
foros, indispensáveis à vida, q1;c a 
gente pobre consome, de q11e o povo 
tem necessidade diária, principalm~nte 
i;m épocas de carestia, com os preços 
da iorma por que estão. 

O Sr. Ruí Alm.etd<i - Quando tudo 
!alta. · 

O SR. CARI..OS :MARIGHELA -
ltles já estão tremendamente oner&.
do.s e é sôbre isso que precisamos me
ditar seriamente. 

Peço a V. Ex.ª, Sr. Presidente, defira 
a emenda que apresentamos, dando
lhe preferência na votaç!fo. <Muito 
bem; muito bem.) 

O SR. ALIOMAE BALEEIRO -
Peço a palavra, pela ordem. 

o SR. PRESIDENTE - Tem a pa. 
lavra o Sr. Representante Aliomar Ba
leeiro . 

O SR. ALI OMAR BALEEIRO 
(Pela ordem.) -· Sr. Presidente, não 
é meu propósito dlscutir a questão 1e 
ordem levantada pelo nobre colega 
Sr. Carlos Marighels., porque, refu. 
tando, como desejo reft:.tar, o ponto tie 
vista. sustentado pé.lo ilustre Rt!pTe
sentante Sr. Souza Costa, eviden"':e
mente cairá por terra tôda a are,u. 
mentação desenvolvida pelo nobre 
Deputado comunista. 

Tinha apelado insistentemente para 
o Sr. Deputado Souza coste., no sen
tido d€ que não preservasse no pe ... ido 
dêsse destaque. E' que eu não queria 
viclentar meu cai.ação, fazendo r?.ps
ros um tanto severos à legislação que 
teve a assinatura de S. Ex.ª pds o 
nosso convívio, na subcomissão dP dis;
crlminação de rendas nos aproximou 
amistc5amente, embora viéssemos de 
campo~ políticos opostos. 

o Sr. Nestor Duarte - Os economis
tas sempre se aprox!mam. 

O SR. ALIOMAR BALEEIRO - Se
nhor Presidente, ao Sr.'Deputado SJU
za costa responde o Ministro da Fa
zenda Souza Costa, quanto à possibi
lidade técnica de se conceder isenção 
de impostos de consumo para vestuá
rio, alimentação, habitação, trata
mento médico aos miseráveis. 

O Sr. Deputado Sousa· Costa foi au
tor da lei do impôsto de consumo, nú-
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mero 7. 404, de 20 de março de 1945. 
Não ld obra de V. Ex."? 

O Sr. Sousa Costa - E' obra minha. 
O SR. ALIOMA.R BALEEIRO - Ai 

o Ministro Sousa Costa aplica três cri
térios de triutação: o imposto aà valo
rem; o impôsto pelo prêço tabelado; e, 
ainda, o impõsto em razão da quanti
dade ou de características técnicas. En
tão, o Ministro Sousa Costa, respon
dendo de antemão ao Deputado Souza 
Costa que hoje foje da antiga opinião, 
estabeleee uma série enorme de isen
ções, algumas desgraçadamente infe
lizes. Perdoe-me S. Ex.ª um pouco 
desta veemência . 

O Sr. Sousa Costa - Desejar;.a. que 
V. Ex.ª citasse algumas dessas isenções. 

O SR .• '\.LIOMAR BALEEIRO -
Quer? - Pois não. EmbOra se trate 
de impõsto tido como indireto, V. Ex.ª 
começa criando isenções de caráter pes
.i;oal. Digu pessoal no sentido técnico 
da palavra, em função do contribuinte 

. e não produto, personalizando um im
posto real. 

Quer V. Ex.ª ver? Aqui estão, no 
Capitulo II, art. a.0 

"Além das isenções especiais, 
consignadas nas alíneas das tabe
las anexas . . . " 

São mais de cem, algumas pare. ricos 
e vadios. 

Ainda es~ão isentos do imposto de 
consumo: "os objetob importados pelas 
administrações dos estabelecimentos de 
caridade e assistência hospitalar". 

Naturalmente remédios, o que foi 
justo e e..i peço para is'>o a a.tenção do 
Senador Nereu Ramos. 

"Os artigos fabricados em esta
hf:-leeimentos púl'llcos ou de cari
dade ... " 

O Sr. Sousa Costa - Mas pergunto 
a V. Ex.ª o que é que no assunto pode 
fazer alguem corai·. Será e fato de 
se ter concedido isenção do imposto de 
consumo para os remédios necessários 
aos estabelecimentos de caridade: 

O SR. ALI OMAR BALEEIRO - Isso 
prova que técnicamente é possível isen
tar e é pór essa razão que estou invo
cs.ndo tais exemplos. o que a Consti
tuição faz é apontar ao legislador or
dinário o dever se isentar do imposto 
de consumo os mi.seráveis, o que, a 
"contrário senso", significa não isen
t&.r artigos para os vadios, como V. Ex.ª 
infelismente, fez, e vou provar daqui a 
pauco. 

"Os produtos dos estabelecimen
tos particulares de ensino, os arti
gos que a fá·brica produzir e apli
car no próprio estabelecimento, as 
amostras de diminuto valor" ... 

São isenções gerais de caráter pessoal, 
e eu as invoco para provar que é téc
nicamente possível estabelecê-las em 
função da pequena capacidade do con
sumo. 

Vejamos, agora, as isençõee que o Sr. 
Sousa Costa fêz. 

V. Ex.ª isentou a manteiga? 
O Sr. Sousa Costa - Creio que sim. 

A manteiga nã<> é taxada no imposto 
de consumo. 

O SR. ALIO MAR BALEEIRO -
Porque a excluit~ da tabela? Qual foi o 
sentimento moral, humano ou politico 
que inspirou essa atitude de V. Ex.ª? 

O Sr. Souza Costa - Pergunto eu 
a V. Ex.ª qual a razão moral que en
contra para a manteiga tivesse de 
ser taxada? 

O SR. ALIOMAR BALEEIRO 
Porq·ue acho que a manteiga é ali
mento necessário às classes pobres. e, 
por isso, não deve ser tributado. Foi 
êsse mesmo o motiVC" que inspirou V. 
Ex.ª. 

Isso vem demonstrar que o Minis
tro Souza Costa está desmentindo o 
Deputado Souza Costa. O Sr. Souza 
Costa ministro, dá isenção de im
pôsto de consumo aos armazéns, far
mácias e dispensl!.rios de instit1llções 
de caridade, desde que funcionem nos 
respretivos estabelecimentos e se des
tinem à distribuição gratuita aos seus 
assistidos. Comba te, a gera, aqui. Isen
ção do impôsto de consumo para ali
mento, vestuário, casa e assistência de 
uma popuLl.ção de miseráveis, àe fs:l.
mintos; e, no en~anto, -::oncedia a mes
ma isenção do lmpôsto de c:msumo 
a vários produtos que os famintos não 
compram porque não têm com que 
o adquirir. Como, por exemplo, trans
formadores, dínamos, motores de ex
plosão, veículos de tôdo. espécle. 

O Sr. Gurgel do Amaral - N'ão é 
a pessoa do Deputado Souza Costa 
que está em jõgo. Estamos discutindo 
uma questão técnica . 

O SR. ALIOMAR BALEEIRO 
Não estou discutindo a sua pessoa, 
mas opondo o Deputado ao Ministro, 
porque nenhuma autoridade é maior 
para desmentir o Deputado Sr. Souza 
Costa do que êle quando foi Minis
tro. 
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Essas razões devem figurar n&. Cons
tituição, a fim de que outro Minis
tro nil.o incorra no grave êrro de con
tinuar a tributar iamancos, como se 
faz no Brasil cm virtude de Decreto 
a~sinado pelo nobre Deputado Senhor 
Souza Costa. · 

O Sr. Souza Costa - Não é a pri
meira vez que V. Ex." fala em ta
mancos ... 

O SR.· ALIOMAR BALEEIRO ~ 
Infelizmente V. Ex.ª, tributando ta
mancos, criou uma iniqilidade que 
•todos os dias me causa uma impres
são víoler,ta e vive a exigir de mim 
que concorra para acabar com e1n. 

O Sr. Souza Costa - Como V. Ex.• 
tem falado muito em tamancos, tive 
o cuidado de verificar qual a taxa -
ção que incide sôbre êsse artigo. 

O SR. ALI OMAR BALEEIRO 
E' de dez réis . 

O Sr. Souza Costa - V. Ex." está 
equtvocado; não são dez réis, mas, dez 
centavos ou sejam cem réis. Os ta
mancos estão na rúbrica de calça
dos e nela se adot.<m o critério pro
gressivo. Com o objetivo precisam~n
te de tornar mais justa a distrit uição 
do ônus tributário. V. Ex.ª sabe que 
sendo o impõsto de consumo um lm
põsto indireto, e incide indistintamen
te sôbre todos, o critério de cobrar 
as taxe.s de acôrdo com o valor é o 
que mais reduz êsse aspecto de in
justiça, que lhe é próprio. 

Com a adoção dêsse critério o ta
manco pagará os dez centavo& refe
ridos; se' o sel! preço r.ã.o exceder de 
5 cruzell'OS. V. Ex.ª tem a tabi;Ia em 
xnã.os e eu não disponho dela no 
momento; peço a fineza de: verificar. -

O SR. ALI OMAR BALEEIRO 
Um t!'manco dêsse preço paga efeti
vamente 10 centavos. 

D Sr. Souza Costa - Estou de acôr
do com a intenção de inciso ora em 
debate, e numa le! ordinária, tal cri
tério deve ser considerado, mas, jul
go-o impróprio de uma Constttvição. 
O caso do tamanco que tanto impres
sionou o nobre deputado Allom=.tr Ba
leeiro . e digo assim porque V. Ex.ª 
já cHou êsse exemplo na Subcomissão, 
na Comissão e agora no plenário, é 
fraco para convt!ncer da injustiça do 

'tributo tão insignificante. No caso 
-é o ônus apenas de dez centavos. 

O Sr. José Bonifácio - Mas suce"
tivel de aumento. 

O Sr. Souza Costa - 10 centavos cte 
impõsto. num tamanco de 5 cruzeiros, 
é uma taxa tão insignificante que 
não deveria Jamaiõ' ser invocada. 

O Sr. Caires dê Brito - Nl.io para 
quem ganha pouco. 

O Sr. Sousa Costa - V. Ex.• acha 
ql* é ônus allo, seja para quem fôr '! 
Precisa a Casa considerar que ao se 
estabelecerem as isenções reÍerldas 
no projeto não é o pobre que se au
xflia e sim o Jnterm.:diário, apenas o 
intermediário rep:to. Essa a razão 
porque combato veement,emente o dis
positivo. Quem ori'.)ntou a__ última lei 
do impõsto de Consumo dentro dêsse 
espírito d.~ justiça social, de que a 
maior defesa é a palavra do próprio 
Deputado Aliomar Baleeiro, ao ind'.
car as ise11çóes, sente-se perfeitamen
te à vontade na sua atitude de hoje. 
Ampliou essa, lei a aplicação do cri
tério ad valorem que foi extendido a 
quase todos os produtos. 

Os produtos que ainda não estão 
sujeitos a êsse critério são apenas o 
fumo, as bebidas. excetu a cerveja, 
que tem um reg'.me .especial - o fós
foro. o calçado, as perfumarias e os 
móveis. Apenas nes.ses ainda não 
se pôde aplk:ar o critério ad valorem. 
Os outros todcs já pagam de acõrdo 
com êsse critério e cream que não é 
fácil estab;Jeccr-se êssse crit,ério ad 
valorem no !mpl)Sto de consumo; exi
giu enorme trabalho i:,.or parte dos 
técnicos do Ministér:o da Fazenda o 
chegar-se a êstc aperfelçoamentü que 
tomou merecedor de elogios o regula
mento de 1943. Acho muito mais lógi
êa a emenda do Partido Comunista 
porque se enquadra dentro do l!!lsteffili 
do impôsto. Ela não atende apenas 
~ pessoas de restri~a capacida<l.e e.::0-
nõmit:a, n·.as tem caráter ~era!. E' 
inaceitável porque a.s condições do 
Tesouro não perm:tem tal liberalida
àe, mas, não ofende o princípio. 

O Sr. Caires de Brito - O indis
-J?E.nsáveL .. . 

O Sr. Sousa Costa - Mas como de-
termirutr o indispensável ? 

O SR. PRESIDENTE - O orador 
está reclamando o tempo de que di:5-
põe. 

O Sr. Sousa Costa - Sr. Presidente, 
vou sentar-me, puls, já declarei tudo 
quanto tinha a dizer. Falo com ardor 
porque conh:ço ·o problema de perto, 
e estou pedindo a aprovação da emen
da supre.ss!va certo que defendo .os !e-
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gitimos ínterêsses do meu país. <Pal
ma3.) 

O SR. ALIO MAR. BALEEIR.O -
Sr. Presidente, V. Ex.ª é testemunhe. 
de que o Deputado Sousa. Costa asse
verou já ter tido tudo quanto tinha & 

ponderar. Infelizmente o que Sua 
Ex.ª afirmou me provoca dizer ma~ 
~da. O Sr. Sow;a Costa que fa.z 
êste grande elogio ao seu critério de 
justiça, esqueceu-se, porém, de que 
presidiudo a reforma do impôsto de 
consumo, também tributou os sapa.tos 
ordinár:os de 20 e 30 cruzeiros, numa 
base mais elevada do que aquela fi
xada para os baralhos ! O jôgo mais 
protegido do que o sapato ao alcance 
da bo:sa dos miseráveis l 

Náo é só o jôgo que foi assim bene
ficiado pela ta:bela . de 1945; ainda 
mais, os salgados aperitivos, as subs
tâncias usadas no mesmo, tiveram 
benção, enquanto tr:uutou os artigos 
indispensáveis aos pobres. 

E' para que não se faça 12i como 
essa, que devemos escrever na Consti
tuição êsse principio que agora inclui
mos no Projetb, principio cuja idonei
dade demonstrei com a documenta
ção !ornecida pelo próprio D~·putado 
Sousa Costa. E que isso não é co'.sa 
estranha às Constituições, basta lem
brar a da Suíça que inscreveu no arti
go 29 tal matéria, não sendo conside
rada como demagógica tal Carta 
Magna. (Muito bem; muito bem. Pal
ma3.) 

o SR. f'RF.sIDENTE - Está finda 
a hora da sessão; vou levantá-la, de
signando para a de amanhã, a st-
guink.' · 

ORDEM DO DIA 

Continuação da vot1ção das emendas 
destacarias do Capítulo I - Titulo I; 
e mais v.:itação dos Cap1tulos II e III 
do mesmo Titulo) . 

Deixaram d.e comparecer 71 Se
nnores Representantes: 

Parttào Social Democrático 

Amazonas: 
Alvaro Maia. 
Va~demar Pedrosa. 
Leopoldo Peres. 

Maranhão: 

Cl-0domir· Cardoso. 
Odilon Soares. 

Ceará.: 
Frot.a Gentil. 
Almeida. Monte. 

Rio Grande do Nor~: 
José Varela. 
Valfrooo Gurgel. 

Para.1ba: 
Samuel Duarte. 

Pernambuco: 
Ja.rbas Maranhão. 
Oscar Carneiro. 
Costa Pôrto. 
Feqeira Lima . 
Pesspa Guerra. 

Sergipe: 

Graco Cardoso. 
Bahia: 

Pinto Aleixo. 
Aloíslo de Castro. 
Reg:is Pacheco. 
Negreiros Falcão. 

Espírito Santo: 
Asdrubal Soares. 

Distrito Federal: 
Jonas Correia. 

Rio de Janeiro: 
Brigido Tinoco. 

Minas Gerais: 
Joaquim Libãnio. 
Olinto i'onseca. 

Sã.o Paulo: 
Go!redo Teles. 
Cesar Costa. 
Lopes Ferraz. 
Sampaio Vida!. 
'Goiás: 

Pedro Ludovico. 
Dario Cardoso . 
Diogenes Magalhães. 
João d'Abreu. 
Calado Godói. 

Paraná: 
Roberto Glasser. 
Mu.Lhoz de Melo. 
Aramis Ata.ide. 

Santa ·Caatrina: 
Altamiro Guimarães. 
<>te.cílio Costa. 



Rio Grande do Sul: 
Getúlio Vargas. 
Ernesto Dorneles . 
.Adroaldo Costa. 
Brochado da Rocha. 
Bitencourt Azambuja. 
Herofilo Azambuja. 

União Democrática Nacional 

Coelho Rodrigues. 

Ceará: 
Beni Carvalho. 

Rio Grande do Norte: 
Ferreira de Sousa. 
Aluísio Alves. 

Pernambuco: 
Jo&.o Cleófas. 

Alagoas: 
Freitas Cavalcanti. 

Bahia.: 
Luis Viana. 

Minas Gerais: 
Lopes Cançs.do. 

São Paulo: 
Romeu Lourenção. 
Plínio Barreto. 

Goiás: 
Jales Machado. 
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Paraná: 
Erasto Gaenner. 

Partido Trabalhista Brasileiro 

Distrito Federal: 
Vargas Neto. 

Abelardo Mata. 
Minas ~rais: 

Leri Santos. 
Ezequiel Mendes. 

Sã.o Paulo: 

Marcondes Filho . 
Hugo Borghi. 
Guaraci Silveira. 

. 

Partido Comunista do Brasil 

Distrito Federal: 

João &mazonas. 

Partido Republicano 

Minas Gerais: 
Bernardes Filllo. 
Felipe Balbi. 
Artur Bernard~s. 

Partido Dem.ocrata Cristão 

São Paulo: 
Manuel Vitor'. 

Levanta-se a sessão às 24 horas 
e 30 minutos. 



128.ª Sessão, em 15 de Agôsto de 1946 

Presidêncf.a dos S~nhores. Melo Viana, Presidente, e Lauro Lopes, 2.º Se
cretário. 

As 14 horas comparecem o.s Senhores 

Partido Social Democrático 
Acre: 

Hugo Carneiro. 
Pará: 

Magalhães P.a.ra.ta. 
Alva.ro Adolfo. 
La.melra Bittencourt. 
Nélson Parijós. 
João Botelho. 
Rocha Rl:bas. 

Maranhão: 
Odilon Soares . 
José Neiva. 

Ceará: 
OsValdo Studa.rt. 

Pa.reJbit-: 

Jandui Carneiro. 
Sa.muel Duarte. 

Pernambuco: 

Etelvino Llns. . 
Agamemnon Magalhães. 
Gercino Pontes. 

Alagoas: 
Teixe-ira. de Vasconcelos. 
Lauro Mon·tenegro. 
José Maria. 
Afonso <!.e Carvalho. 

Sergipe: 
Leite Neto. 

Bahia: 
Altamira.ndo Requlão. 
Fróis da Mota.. 

Espirita Santo: 
Henrique de NovaIB. 
Ari Viana. 
Alvaro cãstelo. 
Asdirubal Soares. 

• Distrito Federal: 
José Romero. 

Rio de Janeiro: 
Ca.rlos Pinto. 
Heitor Collet. 
Bootos Tavares. 

Minas Gera.is: 

Levind-0 Coelho. 
Melo Viana. 
Duque de Mesquita.. 
Wellington Brandão. 
Augusto Viegas. 
Rodrigues Pereira. 
Milton Prates. 

São Paulo: 
Antônio Feliciano. 
César Costa. 
CQsta Neto. 
João Abdala. 
Alves Palma. 
:e:onórlo Monteiro. 

Goiás: 

Pedro Ludovico. 
Diogenes Magalhães. 
João d'Abreu. 

Paraná: 
Lauro Lopes. 

Santa Catarina: 
Ivo d'Aquin0. 
Aderbal Silva. 
otacilio Costa. 
Orlando Brasil. 



Rio Grande do Sul: 

Adroaldo Costa. 
· Teodomiro Fonseca. 
Daniel Faraco. 
Manuel Duarte. 
Sousa Costa. 
Nicolau Vergut"iro. 
Ba.ya.l'd Lima. 

União Democrática NacioMl 
P.ará: 

Epilogo Campoo.· 

Ma.ranhão: 
Antenor Bogéa. 

Piaui: 
Matia.6 01.)mpio. 
.i\..ntõnio Correia, 

Ceará.: 
Fernandes Távora. 
Paulo Sarasate. 
Egberto Rodriguel;-. 
Leão Sampaio. 

Ri-0 Gr.a.nde do Norte: 
José-Augooto. 

Paraíba: 
Vergniaud WanderleJ. 
Argemiro Figueiredo. 
João Agripino. 
Pllnio Lemos. 

. 
Sergipe: 

Vá.lter Franco. 
Leandro Maciel. 

Bahia: 
Juracl Magll.lhães. 
Dantas Júnio;o. 
Nestor Duarte. 
Alloma.r Baleeiro. 
João Mendes. 
.Alberico Fraga. 
Rui Santos. 

Distrito Fedéral: 
Euclides Figue!re<io. 
Jurandir Pires. 

Minas GeTais: 
Lopes Cançado. 

São Paulo: 
Mário Mascigão. 
Paulo Nogueira. 
Tote<io Piza. 
Aurel.ia.µo Leite. 
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Partido Trabalhista BrtJStlefro 

Distrito Federal: 

Rui Almeida. 
Gurgel do Amaral. 

Minas Gerais: 
Ezequiel Mendes. 

Sã.o Paulo: 
Pedroso Jú:alor. 
Eusébio Rocha. 

Rio Grande do Sul: 

Artur Fischer. 
Parttdo Comunista do Brasil 

Pernambuco: 
Gregório Bezerra . 

Bahia: 
Carlos Marighela. 

Distrito Federal: 

Carlos Prestes. 
João Amazonas. 
Maurício GrabGis. 
Batista Neto. 

Rio de Janeiro: 
' 

Cla.udino Silva . 
Akides Sabença. 
. São Paulo: 

Jooé Cri&pim. 
Jorge Amado . 

Rio Grande do Sul: 
Abilio Fernandes. 

Partido · Repubztcano 

Maranhão: 
:a:.ino Machado. 

Sergipe: 

Amando Fontes . 

Minas Gerais: 
Jaci Figueiredo. 
Daniel Carvalho. 
Felipe Balb1. 

São Paulo: 
AltJno Aran~. 

Paraná: 
Munhoz da Rocha. 

Partido Popular Sindicalista 

Pará: 

Deodoro Mendo.nça. 

/ 
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Partido ·Democrata Cristlio 

Pernambuco: 

Arruda Câmara. 

São Paulo: 

Manuel Vítor. 

Partido Republicano p-wogressiSta 

Rio Grande do Norte: 

Café Filho. 

São Paulll; 

Campos VergaJ. 

Partido Libertador 

Rio Grande do Sul: 

Raul Pila. 

O SR. PRESIDENTE - Achando
se presentes 115 Senhores Represen
tantes, declaro aberta a. sessão. 

Passa-se à leitura da ata da sessão 
anterior. 

O SR. RUI ALMEIDA {4.0 Se
cretário, servindo como 2.0 ) procede à 
leitura da ata. 

O SR. PRESIDENTE Em dis-
cussão a ata. 

o SR. PRESIDENTE Não ha-
vendo quem peça a palavra sôbre a. 
ata, encerro a sua discussão e vou 
submetê-la a votos. <Pausa). 

Está aprovada. 
Passa-se à Ieitll!'a. do expediente. 

. O SR.. LAURO LOPES( 2.0 Secre
tário, serv'ndo como 1.º) procede à 
!eit.ura do seguinte 

EXPEQIENTE 
INDICAÇÃO N.º 244, DE 1946 

Sugere a:u Poder Executivo a 
aquisição de exemplares eúJ livro 
"Monumentos da Cidade", para 
serem di.~tribuíd.os pelas esoolas do 
pais. 

Requeiro que a Mesa da Assembléia 
Nacior.al Constittúnte oficie ao Exce
lentíssimo Sr. Ministro da Justiça e 
Negocios Interiores, solicitando ao 
Exnio. Sr. Prefeito do Distrito Fe
deral a aquisição de exempiares do 
livro "Monumentos da Cidade" para 
distribtúção gratuita a escolas públi
cas oficiais e particulares do Rio de 
Janeiro, atendendo ao grande e ines
timável valor histórico dessa obra, 

única no gênero, publicada recente
mente pelo brilhante matutino "Diá
rio de Notícias". 

Sala das Sessões. 15 de agôsto de 
1946. - Ju::é Romero. 

INDICAÇÃO N.º 245, DE 1946 

.. Sugere ao Poder Executivo a 
cricr.ção de uma coletoria em Mis
sao Velha. Estado de Ceará. 

Requeiro à Mi!sa da Assembléia Na
cional Consti.tuinte- que se digne en
caminhar ao Sr. Ministro da Faz.en
da nma Et'g-estáo no sentido de ser 
criada, no Municipio de Missão Velha, 
do Estado do Ceará, uma Coletoria 
Federal. 

Sala das Sessões, em 14 de agõsto 
a·.) 1946. - Alencar Araripe. - Aten
da-se. 

Justificação 

O comércio, as classes produtoras, 
as autoridades, o povo, enfim, do Mu
nicipio de Missão Velha, do Estado 
rJo C<:!ará, ::-~.-lfim'!, i~s!~tentemente, 

há alguns anos, a criação, no mesmo, 
de l!m.a Coletoria Fede:?:"al. 

:.;; justa essa pretenção. para que os 
poderes pUblicos competentes devem 
voltar. quanto ant:~s. as suas vistas. 

Trata-se de um Municipio de gran
de relevo, si to a o sul do aludido Esta
c!o, e que participa da fertilíssima re
gião <.ia Car~n. 

Encravado à margem da Rede de 
Viação Ce.a1 ense, coni população, re
ceita e desen\'olvimento geral, que o 
colocam entr~ os Municípios ruais im
portantes daquela unid~de da Feàera
ção, Missão Velha impõe-se como se
de de uma repartição arrecadadora do 
!isco federal 

Não se compreende que cidade.s de 
muito meno:· que e::ta, quer pela sua 
receita, como pela sua expansão co
mercial e agrrnola, contem com 1'ac1-
lidades para o cumprimente de obri
gações fiscais por parU dos contri
buintes, e que, no entanto, os missão
velhenses continuem sujeitos à juris
diçã0 divers?., no tocante à maté:?:"ia. 

Urge uma $alutar provldência, em 
tal sentido, que esperamos sera deter
minada, em benefício mesmo do au
mento das rendas federais na aludida 
cfrcunscrição. - Alencar Araripe. 
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REQUERI.MENTO N.0 354, DE 1946 

"Requer ao Poder Executivo in
formcu,;ões sôbre ação de usuca
pião em que são partes Otoni de 
Sá Roriz e David Couto." 

Requeiro à Mesa da Assembléia Na
cional Constitmnte que ao Poder Exe
cutivl) sejam solicitadas informações 
sôbre o seguinte: 

a) se o pedido feito por Otoni de 
Sá Ror1z, residente na cidade de Jar
dim, do Estado do Ceará, para que 
lbe fôsse doado o sítio denominado 
"Pintos", ali encravado, acha-se ins
truído com as certidões das sentenças 
proferidas peio Juiz Municipal daque
le Têrmo e dos acórdãos proferidos 
pelo Tribunal de Apelação do Estado 
do Ceará, nas ações de usucapião e 
de imissão de posse, movidas, entre 
partes, de um lado, aquele solicitante, 
e do outro David Couto; 

b) se das decisões em apreço cons
ta que as aludidas autoridades judi
ciárias proclamaram o premenciona
do Otoni de Sá Roriz, possuidor de 
má fé e, por isso lhe negaram o di
reito de usucapião invocado em ação 
especial. 

Sala das Sessões, em 14 de agôsto 
de 1946. - Alencar Araripe. 

- Atenda-se. 

REQUERIMENTO N. o . 356, DE 19-!6 

Requer ao Poder Executtvo In
formações sôbre o orçamento dO 
Estado do Espírito Santo e verbas 
destinadas aos funcioná.rios. 

Requeiro que a Mesa da Assem
bléia, por intermédio do :Ministério da 
JustJ.ça, solicite do Govêmo do Esta
do do Espirita Santo as seguintes in
formações: 

a) Qual o montante do orçamento 
do Estado para -1946? 

b) Qual o valor total das despesas 
já empenhadas, até esta data, a qual-
quer titulo? · 

e) . Qual o valor total da verba or
çamentária destinada· ao pagamento 
do funcionalismo do Estado, inclusi
ve g!:atificações, ajudas de custo e 
outras quaisquer despesas? 

d) A quanto monta a verba desti
nada às despesas oriundas do aumen
to de vencimentos do funcionalismo? 

e) Se todos os funcionários do Es
tado foram atendidos no aumento de 
vencimentos, inclusive fiscais, contra
tados, operários, diaristas, etc.? 

!> Em que receita foi baseada o. 
abertura. do crédito pare. ocorrer às 
despesas com o awnento de venci
mentos do funcionalismo? 

g) Qunl o montante da despesa em
penhada até 31 de julho? 

S&la das Sessões, 15 de agôsto de 
1946. - Carlos Lindemberg. 

O SR. ALTINO ARANTES - Se
nhor Presidente, peço a palavra, para 
apresentar um requerimento. 

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

O SR. ALTINO ARANTES (Lê o 
seguinte discurso> · - Sr. Presidente, 
Sra. Represflutantes: Ocorre hoje o 
primeiro o•mtenário do na.scmiento 
de Franol!co Gllcério. Venho, por 
isso, apre11e11t.ar um requerlm-:lnto -
subscrito e pt'(;stigiado por Dumerosos 
e ilustre.a O.J1111Utuint~ - solicitando 
desta AMcmbléta que faça consignar 
na. ~to. da p1·e11ente sessão um voto de 
homena;em e de gratidão à memória 
do B'tande campineiro; dessa grande 
per11ona;,;m uaclonal, que nos evoca 

.. à lembranoa e à saudade a lição e o 
exemplo de uma vida que. tõda ela, 
se co1\!!11ml11, momento a momento, no 
scrvtco ela Pátria e da República. 

Francisco Gli~rio, que nunca teve 
p.• rgamlnhos, nem veneras, nem bra
zões a enfeitar-lhe o patronímico ple
beu, foi um dêsses pro-homens, para 
quem o Ideal constitu'.a o máximo 
estímulo e a suprema razão de viver. 

Amou, acima de tudo, a sua terra e 
a sua gente. Por isso, quer'.a a sua 
terra una, forte e próspera; e queria 
a sun M'!!ll te: definitivamente integrada 
na plrmltude de seus direitos e d.e suas 
liberdlldt-11. E por que êsses eram o 
aeu pellrmmento e a sua aspiraç&.o, 
e1-lo QUr, no fastlglo do poder mcmá.r
qulco, M~ !êz republ'.cano. ardoroso 
na llllll ré. Incansável e inexcedido r..:i 
seu 11poi.tolcdo. 

Da Propaganda - av lado ãêsses 
outro~ Jornalistas de inteligência e de 
llQdo, que se chamaram Prudent,e de 
Marota. C(lmpos Sales, Bernardino de 
Cr.mpu~ ~ Américo Bra.;il!ense, - ele 
tal o nll\lh e9trênuo lldador. A sua 
pnh111:a mlsstonár'.a, sempre eloqüen
tll, 11u1rr.~t1va e entusiástica. _ecõou 1>0r 
todo11 011 recantos da nossa província 
-- J1emca ncto "' fazendo florescer e 
lrutitlcnr neles êsses inúmeros c,;n
trCltl do proselit!.smo, que se tornaram 
outra11 t1rntas escolas de disciplina e 
do 11ollcla rlcdade para a prédica e 
p11.r11 a deresa dos princípios democrá-
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ticos e fed1:raliv-:.s. que .i9. t·:Jtfi.o s: 
inscreviam no pl'ogrnma do velho e 
glorioso Pflrtlclo Ftepúblicano de São 
Paulo. 

Nessa agremiação, de ine,stimáv."is 
e inesquedveis benemerênc'.as cívicas. 
o seu papel foi sem!Jre de notÃ.vel re
levo: o s.eu consf:lhc sempre acatado; 
e sua ação ubiqu:t, vig:Iante, ·e deste
merosa. 

Dai o segredo de sua Imensa popu
laridade. E que Jhe sobravam essas emi 
nentes qual!rtades de la!':cínio pessoal 
que atullm ~obre o sentimento Jas 
massas f' que t·ngendrllnl e caracteri
zam os autt!ntlcos condutores de ho
mens. 

"Pres«:nt1· rnm tóda parte !seja-me 
licito r1~p1·t Jr e.~Las páginas que alhures 
escrevlJ : despertando e estimulando as 
inicia Uvas: levantanno e confortando 
os desfalecimentos; 1·eanlmando as co
re.gens; galvanizando as vontades arre
gimentando ns resistências; comuni
cando a todos a sua fé inabalável, êle 
percorria vilas e r:ldades na faina in
cessante de catequisar, df) agremia!', 
de doutrinar. 

Mas quando afinal iw. resplendente 
jornada de 15 de Novembro de 1889, 
soou a hora decisiva da Repúbl!ca. Gli
cério - coerente C()m seus velhos pro
cessos e com suas consuetas atitudes dP. 
m<><iestla e despreendlme.nto - não se 
enfileirava entre aqueles poucos civis 
que, ao toque de clarins e ao rufar de 
tambores, marchavam gurbosos e ovan
tes na parada da vitória. Ao contrário, 
nesse momento, estavn êle batendo à 
porta do lar distar.te e silencioso, ondt! 
o velho Marrchal Deodor0, doente al
quebrado, dtspnel<.:o, 1 rpousava ·das 
grandes emoçôe• tlri dl;i, a fim de con
vencê-lo da necess!d;.de de clar Jme
dJata publlcldncle à 11u111eaç!\.o do Ml
ni.'ftério que. sob !I ch,•íi:1 suprem<.. do 
valoroso Sold11clo. drval rurmar o µrt
meiro Oovêrno da R.t·púbilca dos Es
tados Unidos do Brr.sll. 

A êste propósito. meu.~ Senhores, se
ja-me licito 1·ecordar que, neste mo
mento mesmo, ao pen~trar no recinto. 
li em brilhante artige>; publicado na 
edição de hoje do "Correio Paulis
tano", uma r:arta que o velho General 
Glicério escre~ía, a êsse tempo, ao seu 
grande amigo Júlio (ie Castílhos. E 
vou fazer a leltura dessa cnrta, como 
P.special homenagem aos distintos e 
heroicos pat.1it:los do Rlo Grande do 
SUl, sempre amigos e companbelr0s 
fiéis dos republicanos ele S. Paulo. 

Eis a carta, datada de 24 de Novem-
bro de Hl89: 

"Meu caro Júlio. 
Porto Alegre . 

Aceita um fraternal abraço nelo 
glorioso sucesso do dia 15, "que 
transmitirás aos nossos caros 
a.migas General Càmara, Ramiro, 
Ernesto, Assis, Cassal e outros, 
Venho prestar contas. perante os 
cl1efes republicanos do Rio Gran
de, da iniciativa e responsabilidade 
que tive na composição do govêrno 
provisório federal, indicando para 
representá-los ao noss0 amigo 
Demetrio Ribeiro. 
. Quando no dia 11, eu, Quintino e 
Aristides, por ordem de Deodorc, 
organizamos o minlstério atual, 
entendemos desde logo que o Rlo 
Grande devia ser nele represen
tado no mesmo pé de igualdade 
com S. Paulo. 

Puzemos deante de nós os se
guintes nomes: Câmara - Ramiro 
- Assis - Júlio - Demetrio e 
Ernesto. 

Pareceu-nos que o I.0 não de
via ser ministro sob a presldência 
de Deodoro, pn tente militar infe
rfor e chefe milltar do mesmo ~ 

lor moral; o 2 ° e o 4.0 • pareceu~ 

nos summamente inconveniente 
arredá-los da cap!tal na emer
gência que ia seguir~se; o 3. n pela 
mesma razão não devia deixar o 
seu posto no interior; restavam 
o 5.0 e o 6.0 e entre êst:!s optamos 
pelo Demetrio 

Tomei a iniciativa da indicação 
do Demetrio. atendendo á alta 
capa.cldade e autorída.ãe moral 
que vocês todos ai lhe reconhe- -
cíam. Creio que acertei, mas en
tendi que tf. devia e!.ta explica
ção. Você será juiz da reserva 
ou não desta carta. Por aqui 
vamos bem e creio que teremos na 
Constituinte e:omo represent.antes 
os antigos republicanos. 

Sóbre isso o que pensa o Rio 
Grande? 

Como vai a roda do Gas,par? 
Julga que êle disputará a df.Í'eção 
política na província? 

Adeus e até sempre. - Amo. 
- (a) Clyceric". 

Triuntava assim, Senhores, a revolu
ção e, com ela, implantava-se em 
nossa terra o regime republicano fe
derativo. Para. Gllcérlo, porém, êsse 
acontecimento capital representava so-
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mente um t'pisóctio intermédio da mag
na campanha. 

Urgia agora organizar a. vitória -
tarefa premente e relevante quasi sem
pre tão custam quanto a outra - a 
de pelej:< r e ganhar batalhas. 

O govêrno - a cv.ias mãos a re-
, volução acabri.va ele c:on1iar o poder 

político - c,ra, sem dúvida, a lf:gitima 
resultantie ele um movi1nento de opi
nião que. de longos anos, se vinha 
formando, crescendo e encapelando cm 
formidável maré montante de desi
lusões no passado, de inquietudes no 
presente e de esperanças no futuro. 
Impossível, evidentemente, opôr bar
reiras eficazes a essa impetuosa cor
rente de fôrças combinadas; mas era 
indispensável afeiçoá-la, ordená-la e 
encaminhá-la para realizações cons
trutivas que, sem violências e sem tu
multos, enquadrassem, o mais depres
:;;a possível, a nova ordem republicana 
dentro da ordem legal. 

E' então que, mais eloqüentes e mais 
persuasivos do que nunca, o conselho 
e a palavra de Francisco Glicério -
em estreita consonância com os de 
Benjamin Constant e Rui Barbosa -
rasgam amplos e iluminados horizon
tes para a nascente República e 
traçam as diretrizes predominantes 
do seu destino. 

A Repúblic.-., que se· acabava de 
fundar, não deveria ser, em verdade, 
uma república suspeitosa e agressiva, 
de combates e de ódios, de vincl1tas 
e de prevenções, ou, sequer, o apanágio 
e:.ccl1JSivo de uma cla~se ou de uma 
seita. Mas uma repúblje;a equanime, 
g1merosa e lihr:ral: vigilante sim, mas 
acolhedora fl.'-' tôd<ts as boas vontades 
que, ·lealmente.>. viessem alist.ar-se S')b 
sua bandeira para melhor defender e 
melhor sernr ao Brs.sll. 

A e~sa clarividente política de fra .. 
tema! tolcr~inl'ia é que devemos, com 
certeza., ter et.capado às divisões e aos 
llf·:-:l'l"Ll'é~ d" 111nFt tremend:-i guerra 
civil. .. 

Chamado, dois meses depois, aos con
selhos da alta administrr:.ção fc>deral, 
Glicério -- afastando-se pesfl roso de 
::.ua tern1 naLal. onde preferia con
tinuar a sua vida sim~1les e tranquila 
de "advogac1o da roça" -- assumiu a 
direç~i.o da pasta da Agricultura. Ali. 
à sua intieligência e à sua capacidade 
de trabalho deparou-se novo e vasto 
campo de expansão -- no estudo e na 
solução dos grandes problemas da eco
nomia nacional. 

Situa-se precisamente neste agitado 
período de sua vida um incidente 
doloroso, que bem merece ser relem
brado: Glicério - pagand'), a seu tur
no. o iníquo, indefectível tri!Jutú que 
a i11veja e a maledicência costumam 
impor, entre nós, a quantos passam 
pelos altos postos da pública admints
t.ração - foi vítima da calúnia que, 
rastejante e insidiosa, tentou tisnar
lhe a ilibada reputação. Mas o abne
gado pauli.;ta, que, na sua própria 
frase, ·•só via em tôrno de si o dever 
de ser forte e a necessidade de ser 
puro", sacudiu desde Jogo para bem 
longe a imunda peçonha, revidando 
sobranceiramente aos seus pérfidos de
tratores: "Sou apenas um patriota sem 
dinheiro, com a responsabilidade do 
govérno e do futuro de São Paulo". 
E a prova provada dessa altlva afirma
ção irrompia, de imediato, clara e ir
retorquivel, da sua correspondência in
tima com o companheiro de escritório 
e àmigo dileto, a quem êle, angustia
do, confidenciava: "Há uma coisa que 
me tortura o coração e o consciência. 
Trabalhei pela República à custa do 
dinheiro alheio, prejudicando os meus 
credores. :ll:ste espinho há. de levar
me ao túmulo, se eu não puder salvar
me no momento atual, a fim de tra.
balhar e pagar as minhas dividas. " ... 

E a soma dessa dividas não excedia 
de três mesquinhas dezenas de contos 
de réis ... E quem assim, tão apaixona
damente, confessava não dispor de re
cursos para resgatá-Ias era o ministro 
de um govêrno revolucionário, em ple
nc período ditatorial. .. 

Esplêndida lição! Magnífico exem
plo! ... 

Na Câmara Federal, foi Iider aca
tado e prestigioso dai-: sessões parla
men tar.:s, em cujo3 debates inter~·intia 
sempre com a lucidez, a prudência e 
arminho as ordens de ::;eu comando. 

O Sr. José Augusto - General cie 
vinte e uma brigadas. 

O SR ALTINO ARANTES - Co
mandq único, em verdade, ao qual 
obedec!am, coesas e à!sciplinat!as, as 
21 brigadas de que êle era (, gene
ral. Compunham essas famosas bri
gadas <não há quem o ignore 1 as 
delegações coletivas dos Estados e do 
Distrito Federal com assento :ia Câ
mara dos Deputados; o qua vale di
zer que. no sistema constitucionr.l vi
gente, nelas se incarnava e P•'r elas 
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se manifestava a própria unic!~c1e tno
ral da Nação - discutindo, votando, 
leg·islando. 

Pois bem: Franci.sc.o Glicér;c 
nessa quadra que marca o apo:~·eu ele 
sua carreira pública - foL sem ccm
testação, o arLüice dlli;:<'Lll:k c n ro
ordenador feliz. o inté1·preU; fiel e o 
instrumento exaro dessa WJ;dacle na
cional ~ erú que hão clP usscnt?..l' 
sempre a viela, a indcpcndh1cia e a 
soberania da Pátria. Nes:;C': unidade é 
que hão de residir, 1ma11ent?s e intan
gíveis, o espírito, a fôrça. e a imona-
lidade do Brasil. · ... 

Nem faltaram ao eminente :·epúbli
co :-ts amr~rguras ela il1~1,T~.tid8o e 5t~ 

abandono, qurrndo elo lament6.\2l c;);. 
sódio que ocasionou o ~cu afG 't:une:l
to da Câmara elos Deputados e cias 
graças elo Poder. i'vfais. ainch1 nes::.e 
lance de sua carreira, a sue< a titudc 
foi ele inquebrantável comp.Js':.ura c 

de serena dignidade. Sofreu em si
lêncio a deserção ele antigos corre
ligionários e afrontou com cle;;a~sóm

bro a perfídia com que, cl~ novo. lhe 
intentaram macular o nome e:•·· 
volvendo-o na trama sinistra do atP:1-
tado de 5 de novembro de 1897. 

o Sr. A.ureliano Leite - Na v<:>rdacie 
- chamo a atencão ele V. Ex.'' ]Xl-1':1 
êssP ponto - o. Senador Pr~nci>cu 
Glicério foi, apenas. envolvido nc ~.·f-

1atório do Delcgat.lo ele Polki::J de en
tão, Dr. Vicen,e Nciva, m:1s não foi 
nem denunchclo, muito mrn }' p:·o
nu;lcir<.clo. Lembro. 8.inda. a V. E;.;'' 
que Francisco G licório Í8 nçou ci<" 
Campinas, sua ciclacle natal, ..,,,,_·men-' 
protesto contra a suspeit-~. qLl·:; pe:--:~~.

va sôt>re o seu nome. 

O SR . .ALTINO ABJli_~rrES 1:::e 
fGi, apenas, indiciad•J.. 

Retornado ao seE q_li{~}'](:_o ~t'rrf~c· 

natal - ali esperou, 8.-ltlvG e co::-1., 
formado, que soasse a ho~::l úa r·c
p;uação. E esta dentro em brcv,; ch;:·
l';OU, cor-.1 efeito; pcis nào ta··:lcJ\1 que 
o ])l'Óprlo Partido Rt•publk.a.n<J o vies
se arranca. r d :J seu r c ~-.iru - lJ:.v~~l. rei:!J
tegrá .. Jo na sue\ Comi;;si\c Diretora e 
para elegê-lo, logo depois, represE'l1· 
bnte de São Pa_t<lc no E,cmc6o da 
República. Na Câmara Alta, Q SPU la
bor de po·liti8o 2 r1e legislador con
tinuou assíduc) ~111\:lo e ~Jrrsrlrr.ra.~-J.t;:: 

- e~da.recendo e a uxilianclo :1 soiu-

ção dos DrL;,:_.:~;;~;,as o~·-orrentc r.:.-t !/.td~J, 

nacional· e na pública admín'''IT:.v .. :'iD. 
Nêsse c"D:;: .. c, tle trabalho ecdJ·"·<>· 1• "' 

morte, en1 32 de s,bril de 1915. C:ci.1tn,:i · 
nas - o;1e l'oi o berço a.benco.'J.iJO ·l~.r, 

DreclRro · p:>.ulima - guarda.· •.:':.~ (c<cjs 
;,c cinzas· -H:Ilers.ndas - corrc. .. •cJ.lc!"l · 
nl1o. o rs~-p·clto e a gratldão :r;J· .-.:·:~_::.~ 

cidadé i<no+J'e po.1· "'la cul~LU'" -' r>í:" 
s~u ch~i~~~"'l;J" costu~~ <tribut~T ;;r:~s-· .:.:i~l,.:! 
filho-s cl:}Pf-0~ 

Senhor· Presidente: foi p<::h 1 c.fte; 
generosa dE F'r<'.J1cisco Glk?ro que 
ingTessei :t1?.. política de E~~-') :F.,n.1do; 
foi sob oi' ~''.t::>pícios de sua C\:t-:•'ts·t.rcr' r,,; 
an1izade :::114{' ocupei os po~~to.~ t!;; 
denut.a-do f'()i}eral. de S~ret.P .. :r:"~et ,-~ rf•:: 
P".:_-êsidente do Eitn .. dc. L é ~~:-:·.:-.J-ldA~:-:
a :ninh2. ~Ilüçã.o ao r-er.:!orcl::<r, r:v'-';t!-" 
3nsta.nte~ cru f~ a ú!bma s:olenid.;J,-:-~-e- nu:t•- · 
t-~dãrüt; a q.~1e -êle c-:qnparece;.~-~ j~~ ~-J- · 
quebrado pela enfer:nictade. CfJ", ik·'' .' 
c,ro em. breve, o tena, ele VJtr>.::.1I', -' .::•. 
ao banqurt<".· Do qual li o meu ;·.:,·c·n·,., ... 
ma. do g·crvêrno. Sentado à CE-ubE('f:tt:.1. 
da mesa, re-~ejo-:he o vulto r<'fT•.-:Jti
vel e querhlcü d-e den:adeiro sol;rev:i.n•n
te da heró;,cr, patr'J.lha que f(>r:::nGII "· 
·Jrimeira linha dos soldados d;c, E•'v.:t .. 
bJic.a; de dfr•ositário fiel da.' i,.r;''«li.;,:., :; 
Jjberais elos velhos oaulistas; C{' 1,2, · 
t.ria!'ca da clemocraciã brasilt'~r:: .. -- .r·.;; · 
ouêle oca,o:o t.r-lunf.al de uma e),_ü;t/'11·!.:~:'1_, 

benemerent.e. em cujos. ex 1-.-,f!r,,i<Jt~·; 
c.re-nusc.t.~la~~--e-s S·e refletiam ain~a t-~~lft~~:J 

.?uS 9.-lorias rü-: t!ill longo torn1eL~_.(·•··o ~H::..i-· 

.'38. ciO de J·~:t1~;;.: -e de vH.órias ... 

E~l~-'ol·i.id.o úü t.oJ:velinho d·.:--~:~;~t-:-::. !"_r~• 

t~-t~ reinh)JHc·ê::ncJas, ::;.bro fl[;''J:::;~. Ult: ~

ó.a.s es:taJJtf:f; da mi.nha bi h li ot·.f-c ~~ ~

retiro d-el~.t- D:.u1 livro! r.i-osamerl~-~-- ;/u:-_-,_ · 
d8.do. que ·,::e:rtenccu a Franc::_:.;~ú- f~tf · 
.-.-' ~·, -. o.....-.r-- ,-.·· • ,~; c... • . - ;:, .- ·, --·. . ! .~ 
·~-·t"..:JU e : ...... i ~-üJR J}...J.:rl,)}.:) j-L<•t·-dJ~J. t ...• 

::raciuzi.u ÜP 'Tf~t~ito e de setj ;· _ _rropt·_:r.;, 
::.ruDho ~- :r1aqtH?la caHgrni:2 11iflr~<1_ 

}8.rga. e fl;:·~jltÜda qUP bê·m 11:~~ ~:lr•:ÍÜI_:.l, 

. i) c.aráte:t: - t:caçou :-:-sta..s pa}.2·'·~:-rcs r;·.ri~, · 
~.,.r.ç:'s e scle·nef. ~~orno 9, deixa. :1f P.:t:l t.( ;: .. · 
·:,alllerltc~~ ''J!lüv sáo Jór~-rin:!~~·;· ~·~·.L!.'tf_-_:-; 

sú'b:·e chl.Za;;. Lna.nünadas; é a. ~;:-~TY.~br u;n .. 
ça e a execJ.:tçJ.o de -Suas vo~1t::v~ U:,..:; q :.Jt-~ 
í:~ ~nortoe ~x:.oer:~)m da fehtk1:u·ü~ íh;~-~ 

~e u-s .a.nu:g n1::- ·, ~ --

ouçalno::·.: 8-enho:rcs, e&Sa 1
,'{)_.:. {.\,'<.::·~' 

a"pêlo sup:re.:mos. S'ejamos fie\.'; :,.·) 
gra:1de m0rto. (JI.f:lifo bem.) <C:u:mpr~>, · 
::nos à rítvCi!- -os votós c o l·:~tçado ~~\; 

excelso e :inol.vidável co;-.r:\p8J:r\ob,. 
.Ame1nos 2. liberdade .. ,D.ef'e:r:_(~;.B-::o~_l ? 
De::::nocratC3s.. f:: .a Rr-D1.7_ohcn .. · .1.1:~:pt:i•.
:'D0-~1os nc,. jr>rruoF<::- p::rine-1 {:.)c· ;·~<oc: :>, 
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éste recinto ·e no qual. - fazendo 
·fundo sugestivo à Mesa de.sta As&em
bléia - avulta o perfil alto, ereto 
e varonil áe Fraincisco Gltcério. 
na cerimôni7. da promulgação e da 
assinatura da imortal carta de 24 de 
fever-eiro de 1891. 

Abeberemo-nos doo ensinamentos 
de fé, de energia e de patriotismo que 
êsse episódio eloqüentemente rememo
ra e sugere. E jurem-Os todos. Senho
res Representantes, dar à Nação nesta 
hora grave e perigosa de seu destino, 
a Cnnstituição que ela reclama e es
P.era de seus legisladores - para pela

id.10 inespugnável de suas instituições 
democráticas, para guarda da paz, do 
trabalho e da pr0<>!>eridade de seus ci
dadãos" (Muito bem, Palmas.) 

O orador envia à Mesa o seguinte 

REQUER.Illo[EN ro 

Oc-Orrendo hoje o primeiro centenário 
do nascimento ein Campinas Estado 
de São Paulo, do General ~ancisco 
Glicério, requeremos que se consig
ne na ata dos trabalhos da Assem
bléia C<lnstitulnte um voto de ho
menagem &. memória du ilustre bra
s!leiro, que, tendo sido um dos mais 
a!'dorosos propagandistas das institui
ções demooráticas no BrMil foi 
também Deputa.do Flederal, Mi~istro 
da Agricultura do Govêmo Provisó
rio e Senador da República. 

S. S. 15 de Agôstó de 1946. 

Arthur Bernardes. - Alttno. Aran
tes. - Otávio Mangab~ .ra. - Aure-

. liano Leite. - Atallba Nogueira. -
Toledo Piza. Mário Masagão. 
Paulo Nogueira. - Costa Neto. 
Horâcio La/er. - N01Jelli Júnior. 
Lopes Ferraz. - João Abdala. 
Israel Pinheiro. - Alves Palma. 
Jurandir Pire.~. - Lino Machado. 
Tavares d' Amaral. - Olavo OUvetra. 
- Leão Sampaio. - Fernandes Tá
vora. - Roterto Glasser. - Gilberto 
Freyre. - Agostinho Monteiro. 
João Mendes. - Jura.cy Magalhães. -
Rut Santos. - Flôres da Cunha. -
Munhoz da Rocha. - Rafael. Cincurá. 
-- Sousa Leão. - Dolor de Andrade. 
Antenor Bogéa. - Mário Brant. -
Fernandes Teles. - Dantas Júnior. -
Lauro Lopes. - Macha.do Coelho. -
Sílvio Campos. - César Costa. 

<Durante o discurso do Senhor 
Altino Arantes, assume a ']J7'esúUn
cia, o Senhor Lauro Lopes, 2." Se
cretário) : 

O SR. DANTAS JúNIOR - Se
nhor Presidente, p-eç.o a palavra, para 
eocaminhar a votação. 

O SR. BRESIDENTE: - Tem a pa
lavra o uobre Representante. 

O SR. DANTAS JúNIOR (~) -
Sr. Presid;;ntf', quando o Instituto 
Geográfico e Histório da minha Bahia 
terra em que são cultuadas com cari..'. 
nho especial as tradições do nosso 
Brasil, resolveu cor.iemoi'ar em 1939 o 
cinquentenário da PIOClamação da Re
pública, orga ni:wu uma sériA' de confe
rênci:i.s, atribuindo-me e11t.ão a incum
bência de f::i Ia r sôbre a propaganda re
publicana. 

Cumprindo essa misi::ão, para mim 
tão grata, tive oportunidade de esiu
dar a figura di;.,.Francisco Glicério um 
dos eminentes homens públicos que o 
Brasil possuiu. 

Francisco G!lcério, que vivia com sua 
advocacia na cidade de Campina.:;, foi 
despertado em 1870 pela chama repu
bllcan::<. e, em 1871, fundou o Partido 
Republicano de Campinas. Tomou 
parte na célebre Convenção de Itu, de
pois no primeiro congresso republicano 
provincial de São Paulo, em 1871 e, de 
70 a 89, não descanwu um minuto 
sequer na propaganda de suas idéias e 
na propaganda da implantação da. 
república no Brasil. 

Vale le:- a esta Assembléia o vati
cinio de Gl!cério ao ·terminar um cv
mício na cidade de Campinas, em 1 
da janeiro de 1889, em que êle pre
via para aquêle ano a instituição da 
república no Brasil. 

Dizir. o saudoso general: (Lê> 

"S::nhorcs da minha terra na
tal ! Eu VO!> 15aranto que êste ano 
de 1889, que hojE. se inic'a., é o 
ano em que se vai fundar a Repú
blica no Brasil. Esperai tranqui
lamente a confirmação da minha 
afirmativa. A República vir(&. 
Próximo está o seu dia. A aurora 
da liberdade já se desvenda no 
horizonte da Pãtr~a. F'.lhos da 
minha terra ! Confia! na asseve
ração qúe vos faço: a República 
quase que já está ao nosso lado". 

Realmente, Sr. Presidente, em no
v.embro veiu a república. e Glicério 
prestou u melhor dos seus seniços à 
nossa Pátria, ora como ministro, ora 
como Deputado e lider da Câmara, 
ora como Senador. 

(•) Não foi revisto pelo orador. 
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O Sr. Aureliano Leite - E' interes
sante que V. Ex.• acentue ser um 
caso de self-made man no Bras'l, do 
homem que se fêz por si só; cie sim
ples tiriógrafo e rábula. em Campinas, 
passou a ser uma das mais destacadas 
fig-uns ela República. 

O SR. DANTAS J(rNIOR - P€r
foitamen tr. 

O Sr. P1;,:1·,_-:;o .Jlini,>r - ·Não conheci 
pessoalmen t. F'rn•cisco Glicério. Moro 
na cidade onde éle nasceu. . . . 

O Sr. Aureliano Leite - Campinas? 
O Sr. Pedroso Júnior - ·campinas. 
... e dou meu testemunho de que é 

ainda um ídolo festejado por tôcla 
aquela gn1te. Faço minhas as pala
vras de V. Ex." e do fJrador. 

O SR. DANTAS JúNIO~ - Dizia, 
eu, foi líder da Câmara, senador, chefe 
àe partido, homPm riur nos momentos 
difíceis de sua época era consult.:tdo 
nas lloras mais difíceis dos destinos 
da Naç5.o Brasileira. 

E, Sr. Prcsicknte, chefe do grande 
Partido Rrpublicano Federal. o Ge
r::.;;·al das V'.ntc e uma Brigadas !êz 
oposiçfto ao saucloso Prudente de Mo;.. 
rais. 

P:·anci~co Glicério, vencido com a 
política dos governadores do prantea
do Cam;:ios Sales, nem por isso se re
tirou para a vida privada; ao con·
trário, continuou lutando em bem de 
seus amigos e em !>em de sua Pátria, 
porqu~ tir.ha um compromisso assumi
do cons:go mesmo de. enquanto •i
vesse, Lra!Jalhar sem desfalecimentos, 
pelo l>em da República brasileira. 
M;rece, pvis, e é digno das homena
gens desta Assembléist. (I.fuito bem; 
muito bem.) 

o SR. PRESIDli:NTE - Vou i;ubme
ter à votação da Casa o requerimentc 
justificado da tribuna, pelo nobre Re
presentante Sr. Altino Arantes. 

Os Srs. Repre&entantes que o apro
vam queiram levantar-se. <Pausa.} 

Está aprovado. 

Eá, ainda, sõbr.e a Mesa, um re
querimen to subscrito pelos Senhores 
Representantes José August.o e Gafé 
Fllho, no sentido de '}Ue se consign ~ 
na ata dos nossos trai>alhos de hoje, 
"loto de pesJ!.r pelo fa.1-ecimento, ocor
rtdo ontem, em Natal, do Sr. T,;
nente-coronel Gllcério Cícero de Oli
veira, ex-Deputado à Assembléia dü 
Rio Grande do Norte, nos seguinte$' 
têrmos: 

REQUERIMENTO 

Req_ueremos que se lanee na ata 
dos nossos traibalhos um voto de sen
tido pesar pelo falecimento, ontem 
ocorrido em Natal, uo Tenente-coro · 
nel, Glicério Cícero de Oliveira, ex
Deputado à Assembléia do Rio Grau · 
de do Norte e oficial da fôrça pú
blica daquele Estado. 

Sala das SeRsões, em 15 de ngôsb 
de 1946. - Josi! Augusto. - Caf;! 
Filho. - Ferreira de Sousa. 

O SR. PRESFD~E - Os Se
nhores que aprovam o reqüerimencn 
queiram levantar-se <Pausa. ) 

Está aprovado. • 
Há, ainda, outro :requerime'nto 

para que seja inserto também P.m 
ata, um voto de pesair pelo' faleci
mento ocorrido no Rio Grande d0 
Sul, do Sr, Gaspar Cai-valho. dn &
guin te teor: 

REQUERIMENTO 

Requeiro a V. Ex." que seja in
seno na at,a da sessão de hoje, :la 
Assembléia Constituinte um voto d.
pesar pelo falecimento d0 adiantacL 
ruralista Sr. Gaspar Carvalho, ocor
rido no Rio Grande do Sul. e com 
larga iõlha de se-rviço àquêle Est:vl.~ 
e à. Nação. 

Sala das Sessões, em 15 d-e agõs',•) 
de 1946. - Bayard Lima. 

O SR l BAIARD LIMA - Sr. Pre
sidentl), peço, a palavra, para encami
nhar a votação. 

O S'R. PRESIDENTE - Te·n a 
palavra o nobre Representante. 

O SR. BAIARD LIMA ( •) -- Se
nhor Presidente, o requerimento aipre
sentado à Mesa, é no sentido de qu~ 
st: consigne na ata dos nossos tra 
balhos ce hoje, um voto de pesa:· 
:.>elo falecimento do Sr. Gasps.r de 
Carvalho, ocorrid-0 no Rio Grande do 

.Sul. 
Ruralista iiustre, oom seu nom.: 

ligado a divers.os movimentos úteis 
à coletividade, seria dispensável quP 
viesse a esta. tribuna, para dizer aos 
meus pares do me"'recimento desta ho
menagem. 

Gaspar de Carvalho não foi um 
dêsses fazendeiros entregues ao bu -
colisnio da sua fazenda; muito ao 
contirá.rto, dedicou-se a tod<>s os mo
vimentos a bem da coletividade e 
engrandecimento de sua classe, a do;; 
nObres fazendeiros do Rio Grande d~ 
Sul. 

< .. ) - Não foi revisto pelo orador. 
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Neste t.:-abalho, v.e-daicteirament..e 
útil para a nação, teve oportunidsd~ 
de estabelecer contacto muito estre1tô 
com a~ nações do Prata, 110 senticl.') 
de um intercâmbio para melhor~-

-meww dos rebanhos dv Rio Grandf 
do 51.1.l, que são cólllo sabemos. • 
Jrutior f•:>nte de economia do meu 
Esktdo na tal. 

Foi mesmo, nesse particular, o pio
neiro da apresentação do Brasil, no 

·exrerlor, pois que é em Pa!ermo, na 
capital poxtenha, que se realizam os 
maiores certames agro-pecuãrios do 
cont.in~nte. ~se ilustre morto foi o 
primeiro _brasileiro a expôr prOdutos 
da:; ca?:lanas riograndenses, tendo re
cebi-O.o varies p:-emios naquela capital 
portenha. · 

Elemento de grande valor no meu 
E.st:1do r..atal, multo tra'ba.lhou Gaspar 
de Carvalho, não só na sua mOdelar 
cabana, como incentivou todos seus 
companheiros, todos de sua grei, no 
sen.tido de valorizar, cada vez mais, 
uma d~s riquesas maiores do Rto 
Grftnde do Sul. 

Apresento a meus pares e.sta home
na~em <;.ui; é retribUição nossa àquele 
que soube, acima do símples indivi
dua.lt.smo, colocar a grandeza e feli
cidade d.a Nação. <Muito bem. -muito 
Oe->1.. Palmas> • 

O SR. PRESIDENTE - Os Sris. 
Re1Jreaer..tantes qu~ aprovam o r~
oueri:nento lido e Justificado da tn-· 
buna })elo nobre Deputado sr. Ba
iar<! LL'na, que ir a·m levan~ar-se. 

< Pa.u.>a. > 
iLstá aprcvado. 
Rã, ainda, um requer~~nto, do Sr. 

José Rom€l"D: assim redigido: 
Requeiro seja inserido em ata um 

voto.' d-: pezar pelo falecimento hoje, 
do Dr. Gastão Guimarães. ex-Secre
tãxi.o Geral de Saúde e Assistência da 
Prdeitura do Dlstrit<:> Federal. 

Sala das Sessões, em 15 de .'\gõsto 
de t946. - José .Romero. 

Justificação 

Ga.;,tão Guimarães. médico llustt'e, 
exerce•.i as funções de Secretário Ge
ral de Saúde e Assistência durante 
a Administração Pedro Ernesto, 
qu;mdo foi levada a éfelt<> a maior, 
m.ai.!; arrojada e mais eficiente refor
ma da Assistência Pública, dotando o 
Di.atrito Federal de novos, modernos 
a amplos hospitais, que hoje at-endem. 
ã população carioca. Entre outros, 
pode-se citar os HQSpitais Getulio 
Vai-gas, na Penha; .Rocha Farlo., em 
campo Grande; Miguel Couto, na Gá
vea; Carlos Chaves. em Marechal 

Hermes; Maternidade Fernando Ma· 
galhães, em Cascadura e os dispen
sários de Rocha Miranda, Governado.r, 
Paquetá, ampliando consideràvelmen
te o do Meyer e o Pronto Socorro. 

Oto-r!no·laringologista emérito, pro
fessor ilustre, administrador vigoroso, 
chefe de família exemplar, Gastão de 
Guimarães, pelos seus feitos na me· 
dicina e na administração, tem seu 
nome ligado à histórf'a da cidade do 
Rio de Janeiro. ·- José Romero, 

O SR. PRESIDENTE - Os senho· 
res Representantes que aprovam o 
requerimento queiram levantA r-~:;. 
(Pausa.) 

Está aprovado. 
Há ainda um requerimento do Sr. 

Deputado Campos Verga!, do seguinte 
teõr: 

INl>ICAÇÃO N, o 243, DE 1946 

Sugere ao Poder Executivo su
bstituir o nome da cidade flumi
nense de Cantagalo pelo de Eu
clideânta, e?n homenagem a Eu
clides da cunha. 

Exmo. Sr. Presidente: 
Transcorrendo hoje o 37. 0 aniver

sário da morte do notâvel estilista e 
extraord!Õário escritor patrício, Eu
clides da Cunha, uma das mais ful
gurantes expressões da nossa Cl,lltu
ra e inteligência, requeiro a V. Ex · 
celência, consultada a colenda As
sembléia, se tomem as seguintes ini
ciativas: 

1.ª) inserção na ata dos nossos tra
balhos de um voto de profunda e jus
ta homenagem ao imortal autor dP. 
"Os Sertões"; 

2.") que se oficie ao Serviço Nacio
nal de Esta tistica e Geografia, ou a 
quem· ele direito, sugerindo se snbsti
túa o nome da ctd::tde fluminense de 
Cantagalo, bêrco do grande brasilei
ro. pek> de Euclideânia. 

Sala das Sessões. 15 de agõsto de 
1946. - Campos Vergal. 

A Comfa.ção de Esí.udos elas Indica
ções, a segunda parte. 

Vou submeter à apreciação da Casa 
a primeira parte do requeriment?, 
uma vêz que a segunda será encami· 
nhada à Comissão de Estudos das In· 
dicaçõcs. 

Os Senhores que aprovam a primei
ra parte do requerimento do senhor 
Campos Vergai, queiram levant:?.r-se. 
(Pausa.) 

Está aprovado. 
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Tem a ryalavra o Sr. Representan
te Aliomar Baleeiro, para apresentar 
um requerimento. 

O SR. ALIOMAR BALEEIRO ( * l 
- Sr. Presidente, é possível que Vos
sa Ex.ª, como outros Sr.s. Represen
tantes, hajam lido entrevista atribuí-

. da ao Ministro da Fazenda, Senhor 
Gastão Vidigal, na qual S." Ex.11 se 
mostra proµ.rnso a ordenar a revisão 
da tarifa aduaneira ~. também, do 
regulamemo do impôsto sôbre o con
sumo. 

Ora, temos todos a esperança de 
que, dentro em três semanas - e não 
mais - o Brasil veja sua Constituição 
promulgada, e, começando dai pur 
diante a funcionar nonnalm-ente, a 
Câmara e o Seiaado, como órgãos do 
Poder Legislativo. 

Não quero atribuir à entrevista do 
d-O Sr. Ministro da Fazenda o desejo 
de mandar processar febrilmente a 
agravação das tarifa.s aduaneiras e do 
impõsto de consumo, em vésperas de 
se reunirem as Casas dos Represen
tantes do pqvo para o exercicio de 
suas funções ordinária::;. Entretanto, 
Sr. Presidente, deve ser repetido ma:s 
uma véz, 0 velho axioma. que nem 
por isso deixa de ser menos certo, de 
que a vigilância é o prêço da liber
dade. 

Permito-me, por isso, mandar a Vos
sa Excelência requerimento, no qual 
se pede que a Mesa solicite ao Senhor 
Ministro da Fazenda, informaçóes a 
respeito dessa revisão tarifária alfan
degiüia e do impôsto de consumo, que 
se ameaça fazer. 

Já qut. me refel'i ao i1:1pôsto de con
sum0, quero valer-me desca oportu
nidade para oar uma explicação a vá
rios colegas que entenderam mal um 
trecho do meu discurso áe ontem, du-
1-an~e o debate que mantive com o 
ilus;re Representante Sonsr. Costa, a 
proµósito dêste mesmo impôsto. 

P;·etrndia eu provar e demonstrei, 
que técnicamente, era possível a isen
çãu do impõsto de consumo. Para 
tan:o, invoquei o Sr. Sousa Costa, 
Ministro da Fazenda. a que~ desmen
tiu o Sr. Sousa Costa. Deputado. 
Ne~~a ocasião de S. Ex.ª como Minis
tro. concedera is·e11ções de duas espé
cies: de caráter pessoal e de caráter 
gernl. Mas, quando disse "de cará
ter pessoal", ac1·escentei imeaiata
nw:nu: "no sentido técnico da expres-

( • > Não foi revisto pelo orador. 

são" - como disse a 
conversa e consta do 
taquigráiico. 

S. Ex.ª em 
apanhamento 

Algu::, <:O.t:;,;·as não perceberam res
salva, ac que se tratava de isençãu 
de cai'áter Pt::;!>oal no sentido Lécme;u, 
isto é, por oµusiçãu à isenção r~:•l, 

p1 .rque a pes.'>ual aí, se prendia a de
t..:aniziaàas eHtldades. JJO caso, alias, 
muito bem escolhidas - assuciaçõe::. 
de caridade, de en~ino, etc. - às 
quais deu S. Ex". essa 1sençáo. Atn
buíram-me, então. ésses cole;;a...'> u pl'o
pósiw de acusar o Sr. Representan
te Sousa Costa cte, no regulamo1~0 

do impõsto de consumo, ter feitú fa
vores pessoais. Não foi isso o que 
afirmei, de modo algum. 

'Entl'etanto. de~de que houve dU\•i
da eu. com a maior satisfação, ofe
reço o esclarecimento necessário, por
que, debate sôbre assunto de cará
l~r técnico, não comporta. evidente
mente, atitude deselegante Paré. com 
o nobre Deputado que, pelo trato que 
tem tido comir-;o, absolutamente nãJ 
a merece, em absoluto. 

Insisto, porém, em dizt?r que a isen
ção, como ontem a debatemos, para 
utilidades indispensáveis a começar 
pelos gêneros de alimentação, pela 
mo:·ã.dia e tratamento médico, deve 
constar da Constituição, a fim de 
que o legislador ordinár10 não cometa 
o êrro em que incidiu o Sr. Sousa 
Costa, quando Ministro, e ,10 qual 
parece que vai cair agora o Minis
tro Gastão Vidigal. 

Sr. P.resk!ente, de acõrdo com a 
nota oficial. o Sr. Ministro .:li:. Fa
zenda introduzirá no regulamento 
uma isenção, o que demonstra a pos
sibilidade técnica de serem concedi
das isenções em regulamento. No 
entanto, essa isenção, imaginem os 
Srs. Constituintes, será def<:rida à:; 
serpentinas destinadas a folguedos 
carna vale&cos e outros (Riso ) E isso 
num pais em que, como ontem disse 
e se comprovou, os tamancos - per
dôe-me o Sr. Sousa Costa - pagam 
impôsto de consumo e sôbre os sa
patos de qualidade mais barata, in
cide impôsto maior do que sôbre os 
baralhos. 

O Sr. I'..uí Santos - Porque somos 
o país ao carnaval. 

O SR. ALIOMAR BALEEIRO -
Sr. Presidente, encareço, por ~s;;o a 
V. Ex. a necessidade de que essas in
formações sejam pedidas colJl a· 11e
cessária urgência, porque, pela nota. 
oficial a que me referi. o Sr. Minis
tro da Fazenda pretende receber su
gestões, até o dia 24 - e isso é ,10tó-
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rio, embora n{to saiba se é verdade 
- e a reforma do impôsto de consu
mo e do alfanC.:e~ário sóhrc a qual, é 
sa.b)do, há interêsses limitado:> " pe
queno grupo de 1ll:';,Oli:i, ou :>f' j(lm, 
poucc,s mdustnais do Br:i.~il, C'stã sen
do preparacla para .'»'!' di:creLacta 1:11;
tes de 7 tlc srte·rn~J/' 1 1. t·:·,capct11d(.1 BS
sim ao cont.rôle du~ Hr:prcs,:ntantr.s 
dv povo. IJl!uilo bem; muito bem.\ 

O orador cn1:fr: ri Mesa o s-e-
{111 i ll /(': 

RE<.iUETl7Mf'!TO N.'' ;\f>S, DE 1946 

R1?q11C'r au P1Jârr E.cer11li110 in
jormaçôes sobre Cll/T!lV(ll;ào da ta
rifa uducmcira P. rln~ impostos de 
consu1ao e du 1iCIJ(io. 

Requeremos que a Mt~sn <la A~;sem

bléia Cun~lit\\il<l.t' :;f' dh~ll'-' de :;olici
tar do Govêrno. por iritc-:rmt'dio do 
Sr. Mini,;u·o d:c l:'«• ~!:nd:1. com a pos
sível urgência, ns s1:r.;uh1i.•'s· informa
ções: 

ll Se é propósito do Govêrno ex
pedir decretos-ki.': para agra var;ão da 
tarifa aduaneira e das tabelas do im
pôsto de consumo; 

2) No ca3o afirmativo, quais as 
classes cte mercadorias que irão .supor
tar o aumento e em que base. em 
média, êste será feilo para cada classe. 

31 Além àos funcionários técnicos 
que, naturalmente, compõem as comis
sões por aca.So indicadas para os fins 
acima, quais são as inõtituições repre
sentadas ou consultadas na elabora
ção dos trabalho.; e estudos de revisão 
das tarifas e tabelas. mencionados os 
nomes dos representantes ou interes
sados que já se pronunciaram sõbre 
o assunto; 

4) de é propósito do Govêrno alte
rar e majorar o impôsto sõbre a ren& 
e estendê-lo a uovas situações e, ne.sse 
caso, em que i:.entldo e extensão; 

5) Qual a situação pormenorizada 
dos trabalhos e estudos para os fins 
aludidos nos quatro itens anteriores. 

Palácio Tiradentes, 14-8-194õ. 
Aliomar Baleeiro. - Amando Fontes. 
- João Mendes. - .Rui Santos. 
Alcle Sampaio. - Nestor Duarte. 
Juracy Magálháes. - Toledo Piza. -
Aureliano Leite. 

- Atenda.!se. 

O SR. MAURICIO ORABOIS 
Sr. Presidente, peço a palavra para 
apresentar um requerimento. 

O SR. PRESIDENTE - Tem a pa
lavra. o nobre Represt'ntantP.. 

O SR. MAURICIO GRABOIS 
<Pela ordem) - Sr. Presidente, Se-

nhores Representantes, pedi a palavra 
para encaminhar à Mesa. requerimen
to em que solicitamos informações sô
bre a arbitrária apreensão e suspen
são por 15 dias da "Tribuna Popu.ar" 
diário demcx:rático que se Pdi!.a nesLa 
Capital. . 

F;11quanto nestG Asscrr1'..J:L..1'l pc;talnos 
elaborando um'.l r::art'.'< Co;,Mi~•lCional 
ei1qur.nto a cspcctativ!'l popular se 
manifesta atrnvez de granrlr· :ifluén
cia a C'sta Casa: ~nquau~o há o má
ximo interêsse ele to.1os os Srs. Re
presenlantcs em quP, < 1abCJr..,:i10s mr..a 
Carta que assc~nrr a normalidade 
ConstEucio1ial lo P~':' .1s~istiinos ao 
mesmo tempo. :i atos complc>taniente 
arbitrários que !Xlrfcei.1 n3.o iev:n err 
co11ta o trabalhQ 111c >rnm0~ realizan
dG. 

Med!das arbit;ária~ r:cmo ;;sta. de 
suspensão de um ór;~~'J ela imprE-n~a. 
com ba·s<' em 10i caduca, oalx:ida n0 
período do Estado Nov:i, em 1938, sã,o, 
sem dúvida atentados à d"moc1·a
cia. 

O Sr. Carlos Prestes - L?l r:s~a se
gundo a qual multo:; ~l"'nerais que 
participaram do golpe de 29 de O\ltu
bro seriam fuzilados. 

O SR. MAURICIO GHAB013 
Perfeitamente; lei cad•ic". cf.ie hoje 
se procura reviver, >Jara se assesta
rem novos golpe3 contra a ct.~mocra
cia. 

O Sr. Carlos Prestes - Poi o ma!or 
goipe contra a democrc1<.ia, depo!s da 
anistia e das conqulsH:; do ano pas
sado! 

O Sr. Campos Vergai ·- É um aten
tado monstro contra as liberdndes do 
pensamento e da impr1msa :-lão fere 
apenas a "Tribuna i:>opulnr" mas tô
dai imprensa livre do pais. 

O Sr. Lino Machado - Apoiado. 
O Sr. Campos Vergal - Aliás, nes

ta Casa estamos traba1:1and1-. dis
cutindo e. votando pel..i. liberdade do 
homem e do povo. motivo po1· que noi:'
causa grainde constr:inglmento veri
ficar que a Policia toma essas medi
das contra a impren~;.i livre de nossi• 
terra. Assim, formulo o meu concl
ente e veemente protc>sto. 

O SR. MAURICIO GRABOIS 
V. Ex.ª tem plena razão, porque não 
se trata a.penas de atsque à impren
sa do Partido Comunist.a mas tõda 
imprensa do pais Defendendo a cir
culação da "Tribuna Popular". pug
namos também pela liberdade de 
tôda a imprensa. de nossa pátria. 

O Sr. Gurgel do Amai c.l -- Assim, 
acabarão por incomµatlltzar o govêr-
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no do G~neral Outra com a opinião 
pública. 

O SR. MA URICIO GRABOIS 
Por ocn..~ifw da· apreensã~ '.'ll1Lc:r:r1r, 
injusta e iJ;,gal da ''Tribi:m Popu.lar'' 
tôda a im !lrensa 1D.'iC1 capita 1. Jffl
prensa democrata. verlicroa a atitu
de do S!'. Chefe de Polícia. .\qui 
m~smo d.-l trihuna .:lrt :-\~.sc1nbl?ia 
Constituinte. f?.rnrf:'s.(:n•.mtc.i ·Jr~ vá
rios Partidos mD11ifest:F~1nt 51ia \'iva 
repulsa a ês~e ato arolti·án:; 

O Sr. Café Filho - Nfw tenho dú
vida, nobrp colega.: o quinhão dos 
Deputartos virá depois. Primeiro 1•eio 
o da Imprensa. Já em 37 foi assim. 

O SR. MAURICIO GRABOIS 
Se não rer>.girm0s a tempo, se 1d0tar
mos a pülítlca rt:i capiW!<'lção. a de
mocracia psta.rá falicia em 11<,ssa cer
ra. 

O SI'. Acurcio Torrei: - V Ex.• 
permitf! um aparte? Não entro na 
inda.gação nem na análise. por de<;
conhecer o~ motivos determinantes da 
medida. 

O SR. MAURICIO GRABOIS 
Pena é que V. Ex.n não sabia. 

O Sr. Acurcio Torres - Entre
tanto devo declarar que es!>a diligên
cia foi feita cm virtude de disposit!-
vo legal, amparada numa lei 
monstro ou não - mas amparada nu
ma lei. Estou certo de que o Govêrno 
prestará as devidas informações, ca
so sejam solicitadas. 

O SR. MAURICIO GRABOIS 
o nobre Deputado está se arvorando 
em defensor de um ato baseado nn
ma lei da ditadura, do Estado Novo, 
dos a·taques contra a democracia no 
pai<!. 

O .Sr. Segada.~ Vtana - Quero de
clarar que sou absolutamente rrintrá
rio ao fechamento de -tualquer órgão 
de oninião públ!ca _ Ei:tou, P'Jr isso, 
solidário com o protesto. 
__ O Sr. Benicio Fontenele - Devo 
lembrar a V. Ex.ª que a liberdade da 
imprensa é uma das quatro grandes 
liberdades com as quail; o Brasil con
cordou. 

O Sr. Rui Santos -- Confr,rme jil. 
declarei em discurso, só reconheça á 
justiça o direito de Julgar a· imprensa 
e punir jornalistas. Essa, lei em que se 
baseia a punição é uma vergonha pa
ra um regime democrático_ E nAo 
se argumente que não foi revogada. 
Há leis que o Povo revoga: a da se
gurança é uma delas_ 

O Sr. Juract Magal1iães - A Socie
dade de Amigos da América, fiel à s~ta 

tradição de Juta em defesa da de
mocracia., pela minha voz, junta o s<::u 
protesto contra êste nc,vo atentad•) à 
liberdade de imprensa. E o QLte é 
mais lamentável, basearu:lú -.;e numa 
lei fascista, condenada pela cons".:1ên
cia livre do pa.fs. 

O Sr. Amando Fontes -- É !~men

tável oue uma lei da .Jitar11Jr'.1 seja 
invocada para tolher a libcrdHd~ d<! 
imprensa. 

('J'1oc:.1Fi-se i;áriob aparte" e 
o Sr. Presidente v e clama u fen-
gão) _ 

O SR. MAURICIO GRABOIS 
Sr. Presidente, apelo para tódn Câ
mara no sentido :.:e que proteste con
tra êsse ato ileg-al, baseado em lei 
gera.da no Estado Nov.1, qna11do fm 
ascenção o fascismo. 

Hoje, .:pti'tndo elabnramos uma Car
ta Constitucional, o ato da sn.spe:1~ão 

de um jornal, constitui grav~ a•.f'nta- •. 
do à democracia e contra êle lavramos 
o mais veemente protestri. : u~mo 
bem. Muito bem l . · 

O orador envia à Mesa C· se
guinte: 

REQUERIMENTO N.0 353, DE 19·~6 

Solicita informação ao f'oder 
Exec:utivo sôbre os motivos por que 
suspendeu a "Tribuna Popular" 

Considerando que o Exmo. Sr. Mi
nistro da Justiça determinou. por 
meio de portaria baixada com <l data 
de ontem, qi.e fôsse suspenso por l:i 
dias o matutino "Tribuna Pop!1lar" 
que se publica nesta Capital: 

Considerando que se encontram sus
pensas desde mais de um ano as Res
trições à liberdade de imprem a: 

Considerando que só ao Poder Ju
diciário competiria a decisão de cer
cear a circulação de um órgáll de 
nossa Imprensa. 

Considerando que não há mr,tlvos 
que justifiquem violências contra a 
imprensa, no momento em que nos 
entregamos à patriótica tarefa de 
elaborar nossa carta constitucional: 

Requeremos que, por.Jntermtdio da. 
Mesa, seja solicita.do • ao Exmo. Se· 
nhor Ministro da Justiça informar 
por que motivos assim agiu, .,uspen
dendo "A Tribuna Popular" .) atin
gindo mais uma vez a liberd!lde de 
imprensa. 

Sala das Sessões, 15 de agõsto de 
1946. - Carlos Prestes 

- A imprimir_ 
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(Durante o discurso do Senhor 
Jiauricio Grabois, reassume a pre
sidência, o Senhor Melu Virma, 
PresidenteJ . 

O SR. SOUZA COSTA - Sr. Pre
sidente, peço a palavra, pela ordem. 

C SR. PRESIDENTE - Tem a pa
lavra o nobre Representante. 

O SR. SOUZA COSTA - <Pela or
dem) <" J Sr. Prcsidcnt~. desejo ape
nas agrndecer ao nobre Deputado Se
nhor Aliomar Baleeiro as palavras que 
se àignou proferir a propósito de um 
mal-<mtendido em seu discurso de 
ontem. 

Declaro que interpretei rigorosamen
te a fr2.se do preclaro colega dentro 
do H·ntido técnico que aliás S. Ex.ª 
mesmo explicou. 

Qu:mto à lei do impôsto de consu
mo, prova-se, pelo seu discurso, que 
na. lei ordinária é perfeitamente possí
vel a tender a todos os principias de 
justiça social, não convindo, pois ins
cre\·er na Constituição dispositivo que, 
longe de atender a seu objetivo seni
rá r.penas .como porta aberta para 
fraudar o Tesouro Nacional. 

O Sr. Aliomar Baleeiro - V. Ex.ª 
,onttm, invocou os tamancos - os fa
migt>rados tamancos - que pagavam 
apenas dez centavos o par. 

O SR. SOUZA COSTA - Aliá.S, V .. 
Ex.', mesmo o declarou. 

O Sr. Aliomar Balt!eiro - Não falo 
da ridicularia dos dez centavos. poü 
muito mais do que isso vai custar a 
fisc;;.llzaçãc... Essa fiscalização será bem 
maior que a renda obtida sôbre os 
tamancos no Rio de Janeiro, ... 

O SR. SOUZA COSTA - Esse é já 
outro aspecto da questão. 

O Sr. Aliomar Baleeiro - . . . além 
da complexidade da escríturaç;to para 
pequenos fabricantes, que exige quan
tidade de livros que virão influir na 
despesa da fiscalização, tornando-a 
assim anti-econômica e anti-social. 

O SR. SOUZ~ COSTA - Não pre
tenct•J abusar da generosidade dos co
legas para voltar a discutir questão já 
ontel!l ·encerrada, na sessão noturna. 
mru; o Sr. Deputado Aliomar Baleeiro, 
Sr. Presidente, refel"iµ-se expressa
mente a um ato do atual Ministro da 
Fazenda também relativo a impôs to 
de consumo. Embora não tenha pro-

e• J Não foi revisto pelo orador. 

curação de S. Ex.ª julgo-me no de
ver de esclarecer a Assembléia a res
peito da mat6ria. E nesse esclare
cimento terá a Assembléia mais uma 
prova do quanto é delicado e difícil 
le~islar em matéria de impôsto de 
consumo e, conseqüentemente, perigoso 
inscrever dispositivos rígidos que se 
não poderão modificar, como os que 
constam da Carta Magna da Repú
blica. -

O Sr. Aliomar Baleeiro - Não se 
deve perder de vista que enquanto os 
Representantes do povo negam isen
ção do impôsto de consumo para o 
mínimo necessário de alimentação e 
vestuário, o Ministro da Fazenda, tri
pudiando sôbre tudo isto, oferece isen
ção às serpentinas para folguedos car
navalescos!! 

O SR. SOUZA COSTA - V. Ex.ª 
vem em meu auxilio. :S:sse aspecto 
para o qual chamou a atenção da Casa, 
como que quérendo demonstrar a in
justiça que vai no espirita do ilustre 
Sr. Ministro · Gastão Vidiga.l, não foi 
exposto em seus verdadeiros têrmos. 
Não se trata de ato cro Ministro mas 
de publicação no "Jornal do Comér
cio" para receber sugestões sôbre alte
rações que se pretendem fazer na lei 
do impôsto de consumo. O nobre Depu
tado Sr. Aliomar Baleeiro poderá assim 
inclicar ao Sr. Ministro da Fazenda 
o quP. entender. a respeito, mesmo só
bre a ação das serpentinas do impÕ'sto 
de consumo. 

O Sr. Aliomar Da::;eiro - Foi o que 
fiz hoje num pedido de informações. 

O SR. SOUZA COSTA - Lendo-se 
o têxto em que essa concessão pre
tende ser conferida., veremos que o 
Ministro da. Fazenda, longe de estar 
pensando no estímulo dos folguedos 
carnavalescos, ·busca defender o pe
queno produtor de um artigo. Ve
jamos o dispositivo em sua íntegra: 

·•Estão isentos de impôsto: 

aJ papel para escrever, de qual
quer qualidade, envelop~s para 
qualquer fim, serpentina para fol
guedos carnavalescos e outros, 
confeti e sacos para acondiciona
mento de venda de mercadorias 
quando, de origem nacional, fo
rem cont·eccionados na própria fá
brica produtora do papel ... " 

O Sr. Altomar Baleetro - E' como 
se vê - privilégio para o grande in
dustrial do papel, visaudo-se por esta 
forma matar o pequeno produtor . 
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O SR. SOUZA COSTA - Nii.o ter
minei ainda a leitura. 

" ... ou em edifício que com ela 
se comunique internamente.,. 

Na pequena in,dústrfa de papel 
existem sobras e aparas, que podem 
ser convertidas em confet1 e .,erpen
tinas. A lei, portanto, pareci~ que
rer proteger êsse pequeno produtor, 
que, assim, não te1á de jo~ar forh 
tais resíduos. 

Procura r Sr. Ministro da F'Dzenda, 
com tal medida, amparar o pequeno 
produtor, não me parecendo jJJ.;to. que 
se acuse por isso a S. Ex.ª. 

Mas se com tanta facilidade. me
diante a simples leitura do disposi
tivo, posso escla·recer ao plt::nário o 
espirita de justiça da sugestão. muito 
melhor poderão fazer aquêles que le
rem e meditarem sôbre tõdas lS que 
ali estão consignadas. <Muito bem; 
muito bem. Palmas>. 

O SR. FLORES DA CUNHA 
Sr. Presidente, peço a palavra, para 
apresentar um requerimento. 

O SR. PRESIDENTE - Tem a pa
Ia vra, o nobre Representante. 

O SR. FLORES DA CUNHA < • > 
- Sr. Presidente, Srs. Reprr-~entan

tes: jáooSe tornou corriqueiro, na As
sembléia, a solicitação de voto de con
gratulações por motivo de maior o:.i 
menor importância ou àe pezar pelo 
desaparecimento de c0mpatrício, tam
bém de maior ou menor relevo 

Peço à Casa, em nome àos 'ilustre~ 
e dignos professores Srs. Raul Pila 
e Osório Tuiuti, e no . meu !>róprio, 
voto de congratulação pela pas.,agein. 
hoje, do centenário da Bi'blioter·a Pú
blica do Rio Grande, que p!"estou os 
mais meritórios serviços à população 
daquela cidade do meu Estado 

Foi ela criada por um esfórc;o do 
povo, considerada a porta de entra
da para o Rio Grande do Sul 

Essa Biblioteca, que não é fu'1.dação 
ou instituição oficial, criou escolas in
ternas para os filhos dos desprote
gidos àa sorte, os quais ali foram 
alfabetizados. 

Espero que a Assembléia não me 
negará êste voto de congratulação 
para aquela obra de assistência so
cial, que muito concorreu pan . a ele
vação do ensino e da cultura entre 

< •) Não foi revisto pelo oraclor. 

cs meus patrícios. <Muito bem; muito 
bem. Palmas.> 

O orador envia à Mesa o ee
guinte 

REQUERIMENl':OO 

Requeremos que a Assembléia Cons
tituinte insira na ata wn voto de con
gratulações por ocorrer hoje o cente
nário da Bibliotéca Pública da cidade 
do Rio Grande, no Estado do Rio 
Grande do Sul. 

saia das Sessões, em 15 de agõsto de 
1946. - Flores da Cunha. - Raul Pt
la . - Osório Tuiuti. 

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

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Compareceram mais 177 Senho
res Represe"l.tantes: 

Partido Social Democrático 

Acre: 
Castelo Branco. 

Amazonas: 

Alvaro Maia. 
Valdemar Pedrosa. 
Pereira da Silva.. 
Cosme Ferreb:a. 

Pará: 
Duarte Oliveira. 
Carlos Nogueira. 

Maranhão: 
Clod<imir Cardoso. 
Crepori Franco. 
Vitorino Freire. 
Luis Carvalho. 
Afonso Matos. 

Fiaui: 
Renault Leite. 
Areia Leão. 
Sigefredo Pacheco. 

Ceará: 
Moreira da Rocha. 
Raul Barbosa . 

Rio Grande do Norte: 

Georgina A vellno. 
Dioclécio Duarte . 
José Varela. 
Mot;i. Neto. 



Paraiba: 

José· Jofili. 

Perna,mbuco: 

Novais Filho. 
Oscar Carneiro. 
Ulisses Lins. 
Barbosa Lima. 
Pessoa Guerra . 

Alagoas: 

Góes Monteiro. 
Silvestre PéricLes. 
Medeiros Neto. 
Antônio Mafra. 

Sergipe: 

Graco Cardoso. 

Bahia: 

Pinto Aleixo. 
Lauro de Freitas. 
Vieira d!.l Melo. 
Eunáipio ue Queiroz. 

Espirita Santo: 

Atilio Vivaqua. 
Carlos Lindemberg. 
Eurico Sales. 
Vieira de Rezende. 

Distrito Federal: 

Jonas Correia 

Rio de Janeiro: 

Pereira Pinto. 
Alfredo Neves. 
Amaral Peixoto. 
Eduardo Duvivier. 
Paulo Fernandes. 
.Acúrcio 'I'ôrres. 
Brígida Tincco. 
Miguel Couto. 

Minas Gerais: 

Benedito Valadares, 
Ju.scelino Kubitschek. 
Rodrigues Seabra. 

.Pedro Dutra. 
Bias Fortes. 
Israel Pinheiro. 
Cristiano Machado. 
José Alkmlm. 
Gustavo Ce.pa.nema. 
Celso .Machado. 
Olinto Fonseca. 
Lair Tostes. 
Alfredo Sá. 
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São Paulo: 

Nove li Júnior. · 
MariinP Filho. 
Si.Lvío de Campas. 
José Armando. 
H-01-a<·io Laftr. 
i,ope;; I"erraz. 
Atalibii Nosrneira. 
Sampai!J Vida.1. 
Machacln Co~·i'ho. 

Gviíi.~: 

Caia,cla Ü'.rdoi. 
Galeno Paranhos. 
Guilherme Xiwier. 

Mato Grosso: 

Ponce de Ani;da. 
Argemiro Fialho. 
M~,rtiniano Araújo. 

Paraná: 

Flávio Guimarães. 
Roberto Glasser. 
Fernando FJores. 
João Aguiar. 
G<lmi Júnior. 

Santa C1:ttarina: 
Nereu Ramos. 
Rogério Vieira. 
Hans Jordan. 

Rio Grande do Sul: 

Getúlio Vargas. 
Ernesto Dorneles. 
Brochado da Rooha. 
Elói Rooha. 
Gaston En.glert. 
Dama.So Rocha. 
Antero Leivas. 
Glicério Alves. 
Mércio Teixeira . 
Pedro Vergara. 

União Democrática Nacional 

Amazonas: 

Severiano Nunes. 

Pará: 

AgostiniW.• Monteiro. 

Maranhão: 

Alarico Pacheco. 

Pia.Ui: 

José Cândido. 
Adelnll.lr Rocha. 

• 



Ceará: 
Plinio Pompeu. 
Gentil Barreira. 
Fernandes 'Teles. 
JÕSé de Burba. 
Alencar Araripe. 
Edgar de Arruda. 

Rio Gra nac do, Norte: 
Ferreira de Sousa. 
Aluísio Alves. 

Paraíba: 
João úrsula. 
Ernani Sátiro. 
Perna.Il<:lo Nóbr~a. 
Osmar AquLYJ.o. 

Peranmhuco: 
Lima Caval.canti. 
Alde Sampaio. 
João Cleofas. 
Gilbert<i Freirt: . 

Alagoas: 

Freitas Cavakantl. 
Mário G-Omes . 
Rui Palmeira. 

Sergipe: 

Berlbal.do Vieira . 
Bahia: 

Aloisio de carvalho. 
Otávio Mangabeira. 
Manuel Novaes. 
Luís Viana. 
Clemente MarlanL 
Rafael Cincurá. 

Espíriw Santo: 
J.uis Cláudio. 

D!stri to Federal: 

Hamilton Nogueira. 
Rennes Lima. 

Rio de Janeiro: 
Prado Ke lly. 
Romão ,Júnior. 
José LeomlL 
Soares Filho. 

Minas Gcraib: 
l.!onteiro de Castro. 
José Bonifácio. 
Magalhães Pinto. 
Gabriel Passos. 
Milton Oampos. 
Licurgo LE·lte. 

Goiás: 
Domingos Velasco. 
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Mato Grosso: 

Vespaslano Martins. 
João Vllasboas. 
Dolor de Andrade. 
Agrícola de Barros. 

Santa Catarina: 
Tavares d'Amaral. 
Tomás Fontes. 

Rio Grande do Sul: 
Flores da CUruha. 
Osório Tuiuti. 

Partido Trabalhista Brasileiro 

Bahia: 
Luis Lago. 

Distrito Federal: 
Benjamin Farah. 
Segadas Vians .. 
Benicio Fontenel~ . 
Baeta Neves. 
Antônio Silva . 
Barreto Pinto. 

São Paulo: 
Maroondes Filho. 
Romeu Frôri. 
Berto Condé. 

Paraná: 
Melo Braga. 

Partido Comunista ão Brasil 

PernaP-l:buco: 
Agostinho Oliveira.. 
Akiêeo Coutinho. 

São Paulo: 

Osv11.ldo Pacheco. 
Caires de Brito. 

Partido Republicano 

Pernambuco: 

Sousa Leão. 
Sergipe: 

Durval Cruz. 

Minas Gerais: 

Bernardes Filho. 
Mário Brant. 
Artur Bernardes. 

Partido Popul'!r SindicaUsta 

Pará: 
Deodoro Mendonça. 
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Ceará: 
Olavo Oliveira. 
João Adeodato. 
Alves Linhares. 

Bahia: 
Teódulo Albuquerque. 

Partido Democrata Cristão 

Pernambuco: 
Arruda Câmara. 

São Paulo: 
Manuel Vltor. 

O SR. PRESIDENTE - Srs. Re
presentantes. tenho sôl:lre a M-csa o 
Parecer n.0 15, de 1946. iá publicado, 
concedendo prorrogação de licença 
por trinta dias ao Deputado Leopaldo 
Neves. 

Os Srs.. que concedem a prorroga
ção da lic·ença, queiram levantar-se. 
<Pausa.> 

Está concedida. 

O SR. LINO MACHADO - Senhor 
Presidente, peço a palavra. pela or
dem. 

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

O SR. LINO MACHADO < Pekz or
dem) < *) - Sr. Presidente. quero 
apenas declarar à Assembléia Consti
ttúnte que, em face da informação de 
V. Ex.11 sôbre o protesto que eu deve
r'.a levantar, d-csde já, contra o fe
chamento da "Tribuna Popular". não 
o faço, hoje, visto como o ilustre Se
cretári~ que, eventualmente. dirigia 
!10Ssos trabii lhos, considerol.4 encerra
da a dis<:ussão do requerimento sôbre 
o assunto, na pres-"ntc sessão. 

Devo dizer ain<:la a V. F:x.ª. Sr. Pre
sidente, que. havia petiicic a palavra 
antes dos dois oradores que me ante
cederam, competindo-me. norém, es
clarec.2r que não cabe, de fato. a Vos
sa Ex." responsabilidade, porquanto, 
como disse, se encontrava na Presi
dência outro membro da Mesa. 

Declaro. entretantó. -iesde já que. 
amanhã, farei o devi<ln protesto e so
Jici.to a V. Ex.ª inscriçãc com êss-e 
objetivo. (Muito bem: muito bem. 
Palmas.> 

O SR. PRESIDENTE - Temos de 
examlna.r o pedido de destaque, reque-

( •) - Não fel revisto pelo orador. 

, 

rido pelo Sr. Deputado Sousa Costa, 
nos seguintes térmos: 

REQUERIMENTO 

Requeremos destaque para a emen
da n.0 856; ao art. 15, § 1.º <Benedi
to Valadares) . 

Sala das Sessões, 12 de agôsto de 
1946. -- Souza Costa. - Adre>11lclo
Casta. - Mércio Teixeira. ·- Ba11anl 
Lima. - Antero Leivas. - Daniel 
Faraco. 

O SR. PRESIDENTE - Trata-se 
da emenda n.0 856 ao art. 15, § 1.0 

do projeto atual. 
A matéria é a seR;uinte e vou reno

vá-la para conhecimento dos Senhores 
Representantes: 

"São isentos do impôs to de 
consumo os artigos que a lei clas
sificar com o minimo indispensa
vel à habitação, vestuário, ali
mentação e tratanlento médico 
das pessoas de restrita capacida
de ecoriõmica." 

O nobre Representante, Sr. Be
nedícto Valadares, apresentou emen
da sugerindo a eliminação dêsse pa
rágrafo. 

Os Srs. que aprovam a emenda, 
queiram levantar-se. •Pausa. l 

Está rejeitada. 
O S. ALIOMAR BALEEIRO <Pela. 

ordem) ~ Sr. Presidente havendo 
dúvida nó plenário sôbre á forma de 
votação da emenda, requeiro .a Vossa. 
Excelência verificação da votaçãc. 

O SR. PRESIDENTE - O Si. R~
preser.tante Aliomar Baleeir.... requer 
verificação de vooaç?.o. Vou procedE'r 
a apura~ão de ban'-..t·.:iJ. vor banc::..da. 

(Procede à verificar,ão> . 

O SR. PRESIDENTE - Vou iinun~ 
ciar o resultado da votacii.u. 

O SR.. JOS'f': BONIPACIO <Pela 
ordem> - Pondero a V. Ex" .. Senhor 
Presidente. que e~ta parte ão centro 
das bancadas ainda não votou. 
Aguardamos a chamada de V • Ex". 

O SR. PRESIDENTE · - Se não 
votaram - perdõe-me o nobrf Re
presentante - foi porque não' .esta
vam atentos. Ao contrário do que 
a1ega s. Exª .. até alguns. de seus com
panheiros votaram antecipadam~nte. 

Entretant0, poderei chamax l'\OVitmen
te os Srs. Representantes que se en
contram nessas bancadas. 
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O SR. ALIOMAR BALEEIRO <Peta 
ordem> - Sr. Presidente, cre:c. que 
não seja mais necessária essa µrnvi
dência, ele vez que não há dúvida 
quanto ao rc&ultado: a emPnu;, foi 
rejeitada. 

O SR. PRESIDENTE .•, :ipur;-,-
c;ão deve ser sempre , c·:·!r1:11~,c<n. 

Tendo havido reclama~·i\.1. n1m
pria-me: rdazer esrn parte :la :q1u
rac;ão. 

O SH .. ALIOMAR BALEEIR\.) -
Ningncim c:ontest"à o resultaao. E' dís
pensáve! a formalidade. 

O Sr. José Bonifácio -- Eu querir. 
apenas ter o llrflZer cl<. vor.~u rnntra 
a emencia .. 

O SR. ALIOMAR BALEEIRO 
· Bastará ri anúncio do re!>Ultaào ela 
vota~ão. 

O SR. PRESIDENTE - Na pri
meint fila ctcssas barn: ... c:a::: i.::v '' n ta
ram-se três Srs. Re,H .. :.·~11ta1i:es mes
mo antes do meu c:ozivite • E' claro 
que computo sempre o vol'-' do nobre 
Deputado José Bonifácio como um 
dever e também com t•ij:i. satisfação. 

Votaram contra '.l emenda 115 Se
nhores Representante,, e a ~~vor 105. 
- A emenda é rejeitada. • Po.lmos.) 

O SR. NEREU RAMO::l •Pela CJr
dem' -- S:·. Preside n Le. pedi ;i. pa
lavra para declarar. " •.;. Exª. que 
votei coutra a emenda, p0r t'ntender 
que ela constitui matc\na de lei lWdi
nárfa. <:mnr; sempre tenho sw;t':'n
tado. •Palnws. > 

O SR. CARLOS MARIOHELA (*) 
(Pelti ordenn - Sr. Presidente. a 
questão de ordem que venho levn ntar 
é a seg-uin te. 
Po~w em votação 0 sta emenda, pa

rit a Qual foi pedido .iest~q:..t:. a As
sembl~rn sf' manitestou :·mitra. :<:sta 
decisão. a nosso ver. entretanto. não 
si.,.nificn q.ie o dispositivo. r,al como 
se~ encontra no projeto re\·isto. di>va 
continuar. Trata-se. como \7. Ex." 
sàbe. d+> emenda snpressiva, que nã.o 
foi aceita: mas a Assembléia preci.;;a 
agora. pronunciar-se sôbre se ::!e
.seja ficar com o art!go ~nl qual está 
redi~iclu no projeto rev\<;to ou se tem 
a ilÚ<!JWiio - e nec"'s~Haria, por isso. 
uronn··;.:1,1r·-s,, :1trn.vf-.i:; rlo 'rot~-i d~ 

modit'icar o dispositivo a que acab:; 
de me referir. 

Já ontem. ~m questão de ordr>m. 
dizia en a V. Ex." que o nosso Part!
do p!eit-eara destaque para a emend?. 

(*) Não foi revisto pelo orador. 

2.893, modificativa do dispositivo em 
foco. 

Desejaria ·que V. Ex.ª. Sr. Presi
dente, resolvesse a questão que apre
sento. Parece-me, porém -- ignoro o 
pensamento da Mesa - que o ponto 
de vista mais acertado s-:ria defer1r
se o destaque pelo nosso Partido plei
teado, a fim de que a Assembléiii se 
manifestasse sôbre se deseja modifi
car o dispositivo do projeto ro~·:sto. 

ou se pretende deixar permaneça () 
dispositivo na forma por que se 
apresenta. 

O SR. PRESIDENTE - A r1uestão 
de ordem do ilustre Representante 
não tem rarzão de ser. pois vou sub
meter a emenda à a pre-ciação da. 
Casa. 

O SR. CARLOS MARIGHELA 
Obriga.do a V. Ex.ª. 

O SR. PRESIDENTE -- Há sõbre 
a mesa outra emenda no mesmo sen
titlo, de número 2. 893, cuj~ destaque 
foi solicitado pelo Sr. Lmz Carlos 
Prestes, do seguinte teor: 

Requeremos destaque para a emen
da n. 0 2893: 

Redigir assim: "São isen t.o.• do 
impôst-0 de consumo os artigos . que 
a lei cinssificar como indlspensáVP\S, a. 
habitação, vestuário. alirner1tação e 
o tratamento médico". . 

<Art. 15.º. part.gra·fo 1.0
, Capitulo 

I - Títufo I - do Projeto =' tual, 
oue corresilOn<le an art. 128, nará
dr~fo l.º. do Pro,ietl) imtPrlor). 
" 1 o l'lignatário: Deputado Osvaldo 
PRéheco. - Sala da~ ~f'ssões. !:;,, de 
ae;ôsto de 1946. - L111z Cario.• . res
tes. 

O SR. OSWALDO PACHECO (*) 
Se. Presidente: a emPnda que apre
sent.f,mos ao parMrrafo !." de artigo 
15 do Projeto P. prng-res~is1'!\. 

O 1mpõsto de consumo vem reca
indo sõbre a.<; ca.madas P"Pulare.•. por 
lnc!ãir nos gênero~ ele primeira ne
ce~sidade, se11rlo cf'rto que ctos artlgoo 
maig consumidos pelo povo é justa
mente arrecada<la a. maior soma do 
t.ribnto'. Entendemos. até. que tal 
impõsto deveria cln;anrirecer. s1.1h3tl
t11íclo pela política do tributo cl'.reto. 
O lrnnõsto clirt>to. 1·ef' ü l'emprP s"i!Jre 
aaueles Qllt' trahnlhnm P nnrla ~em, 

sõbre os OUP troC"nm :;;eu esfôrço por 
an\li'o oue· comf'm. 

Ora. Ó tributo deve onerar, a nos
so ver. os qne usufruem lucro' ex
traordinários. isto é, os que tudo 

( * > Não foi revisto pe1o orador. 



-- 20-1 -

têm, em detrimfmto dos que traba
lham e nada possuem. 

O parágrafo l.° do artigo 15 tem 
algo de progressi:sta. Mas entendemos 
impossível pô-lo em prática, pois o 
impôsto incide sôurt o:s produtos e 
não sôbre as· pessoas. Impossível é 
também determinar o mínimo ou o 
máximo de. capflcidade econômica de 
cada pessoa. Se adotarmos esse cri
tério, precisaremos criar várias re
partições para fazer-se um recensea
mento. Sem falar na dificuldac}e de 
verificação do poder aquisitivo da 
nossa/população que se encontra nos 
campos. 

O Sr. Aliomar Baleeiro Não 
exist.e esta dificuldade. Todos os 
anos, faz-se o cálculo do custo da 
vida, para vários efeitos, Inclusive a 
fixação dos salários mini mos. Com·
pulsando o regulamento do impôs
to de consumo, V. Ex.ª verá que acom
panham as t.abelas disposições para 
mú!tiplos fin'l ·- umas boas, outras 
condenáveis. 

O SR. OSVALDO PACHECO -
O nobre colega tem razão, quanto à 
questão de isenção do impôsto de 
consumo às mercadorias de primei
ra necessidade; mas, apesar de não 
ser jurista e não poder, como V. Ex.ª 
tecer comentários de caráter técni
co, acredit-0 impossível fazer, diante 
das dificuldades que temos, um juí
zo exato da capacidade aquisitiva de 
cada pessoa. :!!: dlficll aquilatar dêsse 
poder 'l.Quisitlvo. que. muitas veze::i, 
dá lugar -a fraudes. 

O Sr. Benjamim Farah - O orador 
clã licença para um aparte? ' 

O SR. OSVALDO PACHECO -
Com todo prazer. 

O Sr. Benjamin Farah - Est.l'l 
de pleno acórdo na alteração do r>a
rá.grafo, porque e11ttndc que não 
existe mínimo de alimentação, n~m 

minimo de tratamento médico. As 
doenças atacam a todos os indi ":
duos, indistintamente: e, quando '-'" 
médicos s.e itnnam de elementos U>
!."apêuticos parn combatê-las. não po
dem racionar a medicação sob penn. 
de perderem o paciente. Da mesmrt 
forn1a poderia lembrar uma frase 
célebre: "não hã doenças: há àoen 
tes". Como, pois. estabeleceT um mi 
nimo de tratament:.i méc:!ico? AinJa 
mais: não pode haver um mínimo d·• 
alimentação, porque implicaria E>m 
um .mínimo de calorias. e a existênC1a 
do individuo ficaria em jôgo. 

O Sr. Nestor Duarte Desejo 
fazer uma sugestf..O, se é possiv"'l 

-uma ~uge,,tão razoáv{'l sôlJre o as-
SLlnLO. -~uanto aos me'.iicamentv~. 
os que se destinam à cura da .!
fllis, do impaludismo e da tulY~r
culosc, poderiam Iicar isentos do im
pôsto. E:i;;,e o meio - parece-me 
de &e favorecer os desprotegidos. 

O SR. OSVALDO PACHECO 
T·em tóda .razão o nobre Represen
tante Sr. Benjamin Farah, pois, ilu~
tre médico, vem provar que, quanjo 
a doew;a ap111rece no lar do trabalh<t
do::: ou cio campon.ez, não é posslv.-1 
classlficar 0 minirno de m-édicam~n
tos, visto como a doença pode ex!gir 
remédios de prêço elevado. . 

O Sr. Caires de Brito - Bc·m ('.o
nhecemo8, hoJe, as conquistas da mt-
d!clna. Como c1assificar um minim(.), 
no caso de necessidade de tratamenu 
pela penidlina? Também em matéri~· 

de vestuário e de aliroentacão. nãc• 
poderá have·r minimo indispen:;a
vel. 

O SR. OSVA!JDO PAIOHEJOO 
A emenda apresentrtda pela nos-,:i. 
bancada virá resolver satisfatórb
mente o assunto. Pleiteamos flq.,1: 
assegurado o direito de, amanhã, o 
J.egtslador ordinário, com " capaci
dade de mandatário do povo, del!l)e
rar a respeito. 

Evitemos assim seja forçado o le·· 
gislador a se basear em um mínimo 
que não poderá certamente satisfa
zer, por exemplo, se êsse mínimo fôr 
baseado em um camponez que vive 
escravizado pelo senhor que o ex
plora por todos os meios, sem capaci
dade aquisitiva, veremos que êsse dL~
positivo tal como está redigido, o 
seu benefício ficará apenas na teoria . 

Não neve ficar o trabalha.dor ,i
mitado t•. ésse mínimo, mas, sim, ao 
que lhe fbr indispensável, Pois a ~ ·:;. 
com0 aos rlemais seres humanos, as
siste o direita de comer. de se 3.!1-
mentar convenientemente, disp•)aá0 
de gêner()S vitaminosos. 

O Sr. Jurandir Pire::; - Acho que. 
do ponto de vista geral, da ise~ção 
de lmposto1:. para os gêneros de YJri
meira necessidade, a tese poderla ;,;p1 

perfeitamente defensável. Assim. ~>·)
rém. nao ccorre quanto ao "mlnimo·· 
indispensá vcl à vida, por não ser p.<>,~ -
sível nrnrca.r um mínimo na' sel'iaçã0 
da evolução humana. Além do ma1:.. 
qualquer artigo não surge em vi~

tude de uma varinha de condão, mas 
chega ao consumidor apôs grande· 
trabalho humano, trabalho que est.ã. 
sujeito a muitos impostos. 
· Esta.mos f.artos d-e conhecer me· 
didas dessa espécie, que visam remo-
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ver a crise com 
tos para gêneros 
sidade; mas são 
que ganham com 
o consumidor. 

Isenção de impo~

de primeira necea· 
os intermediários 

êsses favores, e ní.o 

A pol!tica a ser adotada deve ser 
alta.mente social, nunca dema~ó-

gica. 
O SR. OSVALDO PACHECO -

V. Ex.ª tem razão em sua observação, 
caso fique como está no Projeto, mas 
se o plenário ap•.iiar a emenda que 
estou encaminhando à votação, não 
haverá intermediários, porque a me
dida é geral. 

O SR. PRESIDENTE ·- Lembro 
ao orac!or que o tempo está findo. 

O SR. OSVALDO PACHECO -
Como o tempo não permite extender 
chamo a atenção dos nobres Repre
sentantes para a nossa emenda, que 
é justa e vem resolver o problema. 

E' a seguinte: 
"São Isentos do impôsto de 

consumo os artigos que a le: clas
sificar como indispensánis à ha
bitação, vestuário, alimentação e 
tratamento médico". 

Como vêem VV. Exs., a nossa emen
da visa beneficlar exatamente a 
maioria do nosso povo - as classes 
que tudo produzem e nada têm. 
<Muito bem; muito bem.l 

O SR. COSTA NETO (Relator ge
ral) - Sr. Presidente, uuv: com tõda 
a atenção a defesa da emend.,. que 
a.ca;ha de ser discutida e devo infor
mar a V. Ex.• que, tendo sido rejei
tada pelo plenário a do nobre Depu
.tado Sousa Costa, preferimos a reda
cão do texto tal como está. <Muito 
bem.) 

o SR. PRESIDENTE - Vamos pro
cedier à votação. 

A emenda é a s~gulnte: 
"São is~ntos do lmpõsto de con

sumo os artigos que a lei classifi
car como indispensáve'.s a habita
ção, vestuário, alimentação e tra
tamento médico". 

Os Senhores que a aprnvam, quei
ram Levantar-se. <Puusa.1 

Está rejeitada. 
Os Srs. Daniel de Carvalho e 

Amando Fontes enviam à Mesa a se
guinte declaração de voto: 

Declaro que votei a favor da emen
da n.0 2.893 que me parece técnica
mente certa e não oferece as mesmas 

dificuldades de execução que o texto 
do § 1.0 do artigo 15 do Projeto. 

Não vejo maneira de separar ali
mentos para r'.cos e para pobres, re
médios para gente abastada e remé
dios para "pessoas de nestrita ca.pa
cidade econômica". 

Sala das Sessões, 15 de agõsto de 
1946. - Daniel Carvalho. 

Pelos mesmos motivos indicados J)f'.lo 
Deputado Daniel ae Ca.--valho, tive 
idêntica atitude, de relação à ~menda. 
n.0 2.893. - Aman.do Fontes. 

Tenho sôbre a mesa requerimento 
do Sr. Nestor Du~rte, nos seguintes 
têrmos: 

Requeremos destaque para a ex
pressão: 

"Sem prejuízo da participação esta
belecida no § 2.0 do art. 15". 

Em se:;são, 13 de agôsto de 1946. 
Nestor Duarte. 

O SR. NESTOR DUARTE (•) 
Sr. PresicJie.nte, o destaque em dlscU6-
são refere-se ao art. 19 do projeto, 
cuja redação se está a examinar. 

Diz o artigo: 
"Compete aos Estados, sem pre

juízo de participação estabelecida 
110 § 2.0 do art. 15, decretar Im
postos sôbre ... '' 

E vem, seguida, a enumeração. 
Reputo absolutamente dispensável a. 

intercalada "sem prejuizo da partici
pação estabf'lecida no § 2.0 do art:go 
15 .. , porque no sentido €m que se acha 
o verbo "de<:retar", nada tem êle a 
ver com essa intercalada, que é ape
nas expressão propicia a criar ama
nhã equívocos no entendimento do 
texto cor1st1tucional. 

O Sr. Nereu Ramos - Não tem ca
bimento no texto eSl:ia expressão. 
(Apoiados.) 

O Sr. Barreto Pinto - Deve ser ex
cluída. 

O SR. NESTOR DUARTE - Uma 
vez que os colegas me aplaudem e 
acham que deve ser excluida, dispen
so-me de maior justificação do desta
que. (Muito bem.> 

O SR. PRESIDENTE - Vou pro
ceder à votação. A solicitação do no
br~ deputado Nestor Duarte é no sen
tido de elimiaar do art. 19 do projeto 
revisto a expressão: 

"Sem prejuízo da particição es
tabelecida no § 2.0 do art. 15". 

(•) - Não foi revisto pelo orado. , 
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os Srs. Representantes que apro
vam a eliminação do trecho que acaba 
de ser lido, q~iram levantar-se. 
(Pausa.) 

Estã aprovado. 
Está sôbre a mêsa requerimento do 

nobre . deputado Sr. Sousa Costa, re
lativo ao § 3.0 <lo art. 15 do proJéto re
visto, nos seguintes têrmos: 

Ao Art. 15 - § 3.0 • 

Requeremos destaque da palavra 
"renda" da emenda n.0 2.913, <Sousa 
Costa), para ser incluida. no inciso de
pois da palavra "tributar". 

Sala das Sessões, 12 de Agõsto de 
1946. - A. de Sousa. Costa. 

O SR. ALIOMAR BALEEIRO 
<Pela ordem) -- Sr. Presidente, exis
te alguma emenda da qual conste 
a palvrada ''renda"? 

O SR. PRESIDENTE - Consta da 
de n.0 2.913. · 

O SR. ALIOMAR BALEEJRO -
Sr. Presidente, pediria a V. Ex.ª man
dar proceder à leitura dessa emenda. 

O SR. PRESIDENTE - Ela é do se
guinte teôr e se repcrta ao projeto 
prinútivo: 

"Art. 128, § 3.0 , 

Redija-se: 
A União não poderá lançar qual

quer tributo sôbre as obrigações 
da Divida Pública, estadual ou 
municipal, excéio o que recair sô
bre a renda dessas obrigações, co
brável na ftmte, e a taxa não su
perior á que recair sôbre outros 
rendimentos da mesma natureza, 
nem tjio pouco sôbre os proventos 
dos funcionários dos Estados, do 
Distrito Federal, dos municípios, 

,., em limites superiores aos que fi
xar para os proventos dos seus 
próprios funcionários". 

O SR. SOUZA COSTA - Sr. Pre
Sidente o número 6.0 do § 3.0 do art. 
15 estabelece: 

"A Un.ião não poqerá tributar 
as obrigações da Divida Públic::i., 
estadual ou municipal, nem os 
proventos dos agentes dos Estados 
e dos municípios em ilnútes su
perfores aos que fixar para suas 
propr!as obrigações e para os pro
ventos dos seus próprios agentes". 

Solicitei destaque da palavra "ren
da" de um;v das emendas apontadas 
a fim de inclui-la depois do verb1l 
"tributar", ficando assim red!gido o 
período: 

"A União não poderá tribu:t;ar 
a renda das obrigações da Divt-

da Pública estadual ou munici
pal. .. ,, 

Meu objetivo é deixar bem claro que 
o único trfbuto que a União poder6. 
lançar sôbrn . as obrigações emitidas 
por qualquer pessca de direito pú
blico será o impósto de r~nda e em 
base igual àquela que ela fix,u para 
suas próprias obrigações. Isto se me 
afigura essencial e necessário, no 
interêsse da defesa do valor dêsses 
titulos em suas cotações, nas bôlsas. 
<Muito bem.) 

O SR. PAULO SARASA TE <pela 
ordem) - Sr. President.e, nos têrmos 
em que está vasada a emenda, dá-se 
exatamente o inverso do que deseja 
o Sr. Deputado Souza Costa. E' pre
ciso que haja um esclarecimen1.o de 
redação, porquanto, como e.$-tá, a 
União poderá tributar tõdas ac; obri
gações, o que é absurdo. 

O SR. NEREU RAMOS (pela or
dem) (*} - Sr. Presidente, segundo 
depreendi da exposição que ?.caba de 
fazer o Sr. Deputado Souza Costa, 
o que S. Ex.ª deseja, incluindo no re
ferido parágrafo a palavra "renda", 
é fixar a competência da·União nmca
mente para tributar ?. rende. das obriga
çées. <Apoiados). Assim, devemo3. pen
so, eu, aceitar a emenda, mas substi
tuir da a palavra "não", por "só": "A 
União só poderá tributar a renda das 
ohrigações da divida pública esta
dual. .. " porque é o de rendas único 
impósto que, segundo sugere S Ex.", 
a Uniãc ficará com competência para 
tributar. 

O Sr. Paulo Sarasate - De pleno 
acôrdo com V. Ex.". 

O SR. NEREU RAMOS ·- O pen
samento do Sr. Deputado Souza 
Costa é êste. A Comissão de Reda
ção naturalmente o levará em co;i:i
ta, na devida oportunidade. (Muito 
bem). 

O SR. PRESIDENTE - Os Se
nhores que aprovam o requ~r;ment-0 

de destaque formulado pelo Sr. Souza 
Costa, com . a ressalva da redação 
feita pelo Sr. Nei:.f:!u Ramos, com a 
qual aquêle ilustre Representante pa
rece concordar, queiram se levi;.ntar. 
<Pausa.) 

Está. aprovado.· 
o Sr. Clemente Mariani r<'quereu 

destaque da emenda 2.927, de ~ua au-

(*} Não foi revisto pelo orador. 
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teria, referente aú art. 19, § 4.0 , .do 
projeto revisto. Correspcnde ao aT
tigo 130, ~ 5.0 , do projeto primitivo, 
do seguinte teor: 

Requeremos des~aque, na forma re
gimental, para a Emenda n.0 2: 927, 
de autoria do :Sr. Clemente Mariam, 
referente ao Capítulo 1.0 do Projeto 
revisto e publicada à página . . . do 
impresso alusivo ao art. 130, § 5.0 , e 
art. 19, § 4.0 , atual. 

Sala das Sessões, em 13 de· agósto 
de 1946. - Clemente Mariani. 

O SR. JURANDIR PIRES <peia 
ordem) - Sr. Presiuente, já tendo 
a Mesa apurado a relação .:xistente 
entre os artigos do projeto primiti
vo e os do pr0jeto revisto, &olicíta
ria a· V. Ex.ª fizesse imprimir êsse 
trabalho, a fim de facilitar a tarefa 
do plenário e evitar que, con5trangi
damente, esteja eu tôda hora a inter
romper V. Ex.ª com indagações a 
respeito. 

O SR. PRESIDENTE - A emenda 
que anunciei há pouco, de autoria do 
Sr. Clemente Mariani, é a seguinte: 

"0 impôsto sôbre vendas e con
signações será unífo::-me, ;.em dis
tinção de proced~ncia, destino ou 
espécie." 

S. Ex.ª apenas acrescenta as pala
vras "ou espécie". Essa a única mo
dificação do texto. 

O SR. CLEMENTE MARIP.NI ( •) 
.:._ Sr. Presidente, na Constituinte 
de 1933, o Sr. Deputado Sampaio 
Corrua, no intuito de corrigir uma 
série de males desc:orren tes de poder 
cumulativo de lançar imposto:; até 
e11tão confel'ido à União e ao3 Esta
dos, sugeriu que, a fim de compensar 
a diminuição da renda dos Estado'i 
em conseqüência da transferência para 
a União de alguns de seus impostos -
como, entre antros, o impôsto de 
consumo e o de renda - fôsse criado, 
como atribuicão e:tclusiva dos Esta
dos, o impõsto sôbre vendas e c0n
signações. 

Imediatamente, surgiu no espírito 
de todos os Constituintes daquela 
época a idéia cte que, se não fôssem 
estabelecidas regras muito precisas 
com relação a êsse impôsto, através 
dêle os Estados iriam novamente imi
tir-se no direito de lançar aquêle 
impôsto - competência que lhes era 

(') Não-foi revisto pelo orador. 

retirada para evitar o poder concor
rente. 

Por êsse motivo, Sr. Presidente, os 
Constituintes de 1933 acharam im
prescindível se estabelecesse que o 
impôsto novo, então criado, fôsse uni
forme, sem distinção de procedência, 
destino ou espécie da mercadoria sõ
bre a qual se fôsse aplicar. 

Ao encarar novamente o assunto, a 
Constitillnte de 1946 julgou dispensá
vel referir-se a espécie da mercado
ria sôbre a. qual o impôsto vai atuar. 

A respeito, tive oportunidade de pe
dir esclarecimentos ao nobre relator 
da subcomissão, Sr. Deputado Alio
mar Baleeiro, havendo S. Ex." me 
informado de que havia opiniões mui
to ponderosas no sentido de se extin
guir também essa exigência. 

O Sr. Jurandir Pires - Mas, se se 
tra til. de impôsto ad valorem, é evi
dente que se refere à espécie. 

O SR. CLEMENTE MARIANI -
Não; V. Ex.ª náo tem razão. 

O Sr. Jurandir Pires - E' mani
festo que sendo diferente o valor da 
mercadoria, o impôsto não será uni
forme quanto à espécie. 

O SR. CLEMENTE MARIANI -
V. Ex.ª não está compreendendo bem 
o objetivo da alteração introduzida 
no projeto pela subcomissão. Neste 
particular, quando a Comis~ão achou 
necessário excluir a palavra "espé
cie", fê-lo para permitir que a taxa. 
<.td 1'alore:n do impôsto pudesse va
riar, dt! acôrdo com a espécie da 
mercadoria. Assim, o fato de ser o 
impôsto ad valorem não entra em 
contradição com o fato de não va
riar quanto à espécie. 

O Sr. Jurandir - Se é ad valorem, 
já é em espécie. 

O SR. CLEMENTE MARIANI -
Agradeço, então, o apoio cie Vossa 
Excelência, que não tinha percebido 
no primeiro momento. 

A verdade, Sr. Presidente, é que, 
não mais exigida a uniformidade de 
espécie para o impôsto de vendas 
mercantis, em primeiro lugar, êsse 
impôsto passa a ser, na esfera esta
dual, uma superposição do impôsto de 
consumo na esfera federal, porquanto, 
pela última reforma realizada ao 
tempo em que era Ministro da Fa
zenda o Sr. Deputado Sousa Costa 
- assunto ontem aqui debatido sobre
tudo pela palav:-a do sr. Aliomar Ba
leeirc. - todos sabemos que o im-. 
pôsto de consumo, hoje, é, em suá 
quasi totalidade, calculado aà valo· 
rem. 
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Ora. se os Estados puderem, tam
bém, fazer variar o impôsto de ven
das mercantis, de acôrdo com as es
pécies de mercadorias sõbrc que vai 
.atuar, teremos. realmente, o Estado 
lançando o mesmo impôsto de con
sumo da União. o que foi, justamente, 
objetivo da Constituinte de 1933 im
pedir. 

Mas não é êste o maior dos males 
dêsse impôsto, desde que seja V"l.riável 
em relação à espécie de mercadoria; 
porque, na realidade, irá assumir, 
também, o aspecto de impôsto de im
portação, precisamente uma das gran
des' tentativas em que se esmeraram, 
mUitas vê:z:es, os Estados, no regime 
da Constituição de 91, e que na Carta 
de 1934 se procurou coibir, de tôdas 
as maneiras. Com efeito, se a produ
ção de determinada mercadoria, no 
pais, decorre de cc;rtas condições re
gionais - quer de clima, de terra, quer 
de capacidade industrial - de fato, 
temos a possibilidade de que det.ermi
nados Estados que não produzam ce~to 
gênero possam sôbre êle lançar ver
dadeira taxa de importação, ·através 
da taxa variável do impôsto de ven
das mercantis. 

Se V. Ex.ª, Sr. Presidente, desejas
se, no particular, exemplos. poderia
mos dizer que o Estado do Rio Gran
de do Sul, que não produz açúcar, 
lançaria uma taxa muito mais eleva
da, sõbre o açúcar produzido no nor
deste, do que em relação aos outros 
artigos produzidos no seu território: 
o Estado da Bahia, que não produz 
louças, fabricadas em São Paulo, po
deria proceder do mesmo mooo. no 
tocante a êsse artigo: assim como todo 
-0 Brasil, que não produz cristais, po
deria lançar uma taxa, verdadeiro im
põsto de importação, visando os cris
tais de origem baiana . 

Peço, Sr. Presidente. que o impôs
to de importação Interestadual, o Qual, 
no regime das tentativas da Constitui
ção de 91, ainda podia ter o objetivo 
de estim,ular o nascimento ou cresci
mento da indústria dentro do Estado 
que o lançasse. no momento atual nem 
essa finalidade atingiria, poi:quanto, 
na realidade. t.endo de gravar tam
bém a produção do próprio ··Estado, 
BJpenas representaria uma fonte de 

' renda para o E.~ta.do, sem, todavia, 
beneficiar os próprio produtores. 

O Sr. Carlos Prestes - V. Ex.ª per
mite um aparte'i Somos contrários em 
geral, a todo 'mpõsto inq.ireto. o' 1m
!)Gsto de vendas e consignações não 
passa de tmpõsto de consumo, com ou-

tro rótulo. Colocar a. palavra. "e89é
cle" é limitar a ação de um govêmo 
progressista, e não reacionário, .:omo 
o caso citado por V. Ex.ª. Um govêr
no progressista iria taxar os artigos de 
luxo e não os de primeira necessida
de. Esta, a •1anta.gem para um go
vêrno progressista. 

O Sr. Aliomar Baleeiro - E'. exa
tamente, o intuito do artigo. 

b SR. CLEMENTE MARIANI 
Sr. Presidente. como acaba de 'ter V. 
Ex.ª, pelo aparte do nobre se'nador 
Luís Carlos Prestes, a que deu apoio 
o Relator da Comissão, Sr. Deputa.do 
Aliomar Baleeiro, o assunto foi colo
cado no ponto de vista de benefício a 
determinados gêneros; mas na reali
dade, O, que pademos dizer: no parti
cular, é que talvez não venham 11 ser 
beneficiados gêneros destinado:; às 
classes menos favorecidas. O que se vai 
dar é QUe não serão beneficiados os 
gêneros de consumo das classes menos 
favorecidas, mas serão sobrecarregados 
os impostos sõbre outros artigos· sem 
benefício para essas classes, com' van
tagem apenas para o comércio inter
estadual. 

O Sr. Jurandir Pires - V. Ex.~ per
mite um !lparte? O impt\sto, em ge
ral, t~m duas funções: uma, a receita 
própria do Estado; outra, a mobiliza
ção das finanças. A retira.da da e;spé
cle, permltinoo que se altere vartàvel
mente, de a<:ô::-do com o interêsse ge
ral do Psis. representa, precisa.mente, 
o manejo da scgur1da espécie isto é, 
mobilizar de acór<io com o 1nterêsse. 

O SR. CLEMENTE M.ARIANI - V. 
Ex.ª apenas esqueoe que essa variação 
de taxações não vai ser realizada em 
função do interêsae geral d6 Nação, 
porque será feita pelos Estados os 
quais, no particular, poderão consul
tar antes o seu que o interêsse nacio
nal. 

O Sr. Ju.randir Pires - Foi precl
samen te nêsse sentido que aparteei 
v. Ex.". 

O SR. CLEMF..NTE MA.RIANI -
Ent§.o, lastimo que ainda desta vez 
não compreendesse Vir o a.parte de 
V. Ex.ª em meu apolo. 

Eram, Sr. Presidente, as consldera.
ções que deseja.va aduzir sObre o as
sunto. <Muito bem; mutto bem. Pal
mas.> 

O SR. A:LIOMAR BALEEIRO -
Sr. Presidente, o objetivo do artigo liJ, 
parágrafo IV, é permitir, na aplicação 
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<io impôstn de vendas, uma discrimina
ção em função da espécie, exatamente 
para aquêle fim, a.inda há pouco, pos
to em evidência pelo ilustre Senador 
Sr. Luis Carlos Prestes, isto é, o de 
permitir ao fisco estadual aplical' 
tarifa ou percentagem diferente, con
forme a csp~cie a unatureza do pro
duto. Destarte, poder-se-ia num im
põ.sto antipático, coma o de vendas, 
- porque não passa de um tributo 
geral i;ôbre a consumo estabP.lecer dis
criminação pela qual gêneros alimen
tfcios, <cousas de vestuário, habitação, 
coisas, em última análise, necessárias 
àvida normal e, sobretudo, à vida das 
classes menos favorecidas pela fortu
na) custariam menos desde que, nas 
sucessivas transferências, do fabri
cante ao atacadista, dêste ao sub-ata
cadista e dêste ao retalhista, enfim, 
nas -várias mutações da mercadoria, 
esta não se sobrecarn:.gasse com o tri
buto, como acontece atualmente. 

Exemplo concreto: uma joalheria, 
que, em regra, vE-nde apenas objetos de 
adorno ou relógios de luxo, será sub
metida ao impõsta de venda, com taxa 
mais enérgica, ao passa que as casas 
de comestíveis gozariam tarifas mais 
módicas. 

No momento, vigora. em todo o Bra
sil tabela ur.iforme, se não me engano 
de 1,40%, seja para mercadorias de 
alimentação, vestuá.rio, livros, seja para 
fumo, jóias, peles de luxo, enfim, 
todo!! os artigos que, nas grandes ci
dades constituem objeto de uma es
pecialização, conforme todos nós co
nhecemos. 

O Sr. Clemente Mariani - Acon
tece que êsscs outros artigos são, por 
!>Ua vêz, sujeitos a impõsto de consumo 
muito elevado. 

O SR. ALIOMAR BALEEIRO ·
E devem ser Devo dizer que sou contra 
o impôsto de consumo, acha!ldo~o jus
tificável sómente em relação aos obje
tos de lui:o. Não vejo razão para que 
se não tributem as peles de I~. pP.r
fumes caros, joias, objetos de adorno, 
cartas de jogar, bebidas fortes e ,c;emc
lhantes; ao passo que, não compreendo 
como se tributem aqui outras coisas 
que, em regra, representam objetos 
que o povo brasileiro ainda não usa, 
sabido como é que mais de 30 % do 
nosso pavo não usa sapatos. 

Prosseguindo, Sr. Presidente, ainda 
neste particular, o Sr. Deputado Cle
mente Mariani não tem razão. Es

. queceu s. Ex.ª que uma Constituição 
deve ser entendida e aplicada, não 

pelos dispositivos isolados, mas pelo
sistema que, em conjunto, representa, 
e então o intérprete ou aplicador 
amanhã deverá conciliar os princípios 
da artigo 19, parágrafo IV, não só com 
todos os outros, onde não pode haver 
concurrênda quanto à econõmia do Es
tado, mas também com aquêle ar
tigo n.0 5, inciso XVI letra. B, pelo 
qual a União tem o direito de legislar 
sõbre as normas gr.rais do direito fi
nanceiro. Se em determinado Esta
do, para aceitar a hipótese aqui aven
tada por S. Ex.ª, se permite criar uma 
destinaç~a de mercadorias por espécies, 
com o fim de mascarar o 1mpôsto de 
importação, não só os contribuintes 
prejudicados, ~odos os negociantes, en
fim, poderão bater ás portas do Judi
ciário para desmacarar a fraude, re
duzi-la a impoténcJa, mas, também, 
o legislador federal terá direito de 
baixar uma lei - como já baixou em 
matéria mesmo de impôsto de vendas 
- estabelrcendo normas pelas quais o 
principio justo, na sua essência, não 
venha a ser adulteratlo em sua apli-
cação prática. · 

Se desejamos, realmente, fazer uma 
Constituição Justa, que minore a si
tuação aflitiva do povo, hoje consti
tuído, na verdade, mesmo nas gran
des capital.s, de famintos e -necessi
tados. temos de escolher os meios 
práticos e idôneos, entre os qua!s LI 
de estabelecer que a tributação não 
seja meio de agravar as 1niqüidades 
já conhecidas. Permitirá, como já 
acentuei, uma escolha entre os produ
tos que devem receber a tributação 
numa base mais suave e outras em 
base mais eaérgica. 

O próprio fato do dispositivo pro1-
bir a discriminação pelo . destino ou 
procedência evitiencia que nunca se 

- poderá abrigar e apoiar uma lei que 
chega àquele propósito de, nisso, obter 
um disfarçe para o impôsto de ex
portação. segundo o exemplo, aqui 
ouvido, do Sr. Deputado Clemente 
Marian.:.. 

Minha opinião, pois, ainda é no sen
tido de se manter o dispositivo do 
projeto tal como está. <Muito bem; 
muito bem.) 

O SENHOR PRESIDENTE - Vou 
submeter à votação a emenda, já lida, 
a qual contém ;,ima única inovação 
ao artigo 17, § 4. 0 , ou seja: o acrés
cimo. da!J palavras •ou espécie". 
(Pausa.) 

Está rejeitada. 
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Há outro destaque para a emenda 
2.199, assim redigido: 

Requeremos destaque, na forma re
gimental, para a Emenda n.0 2 .199, 
de autoria do Sr .. Jaci de Figueiredo, 
referente ao Capitulo 1.º do Projeto 
revisto e publicada à página 10 do 
impresso alusivo ao art. 1 e seguin
tes. 

Sala das Sessões, em 15 de agôs
to de 1946. - Jacy de Figueiredo. 

O SR. PRESIDENTE ·- Outro des
taque supressivo para parte do ar~
go 1.º do Projeto, assim concebido: 

Sr. Presidente da Assembléia Cons
tituinte: 

Peço a V. Ex.ª que se digne de de
terminar, na votação do art. l.º do 
projeto co!lsti.tucional, o destaque das 
palavras: ''sob o regimi:! representa
tivo", cuja supressão proponho. 

Diz o têxto que a república é man
tida. Ora, govérno republicano é, por 
definição, govêrno representativo 
Aquelas palavras :::ão, pois, redundan
tes e desnecessárias. 

Se, entretanto, com aquela expres
são, o projeto pretende vedar tôda e 
qualquer tenta tiva de democracia cii
:reta, neste caso êle entra em contra
dição consigo me5mo. visto como o 
art. 2 consagrn o plebiscito. E ainda P. 
de considerar quP., se fôr êste o obje. 
tiva do projeto. devem aouelas pala
vras ser execluídas, pois é de tôda a 
conveniência que a con~tituíção ,não 

. vede, notadamente na vida política 
local, a prática. em certos casos, da 
democracia dirt>ta. - Gustavo Cava
nema. 

O SR. GUSTAVO CAPANEMA (•) 
(Pela ordem) Sr. Presidente a 
preferência que pedi. referente 'ao 
a:t. l.º do projeto, não versa maté
na de redação. 

O têxto do projeto diz o seguinte: 
"Os Estados ·unidos do Brasil 

n:antêm 5ob o rtgime representa
tivo, a Federação c a República" 

Proponho se suprima a expressões 
"sob o regime representativo", de modo 
que o texto fique sendo êste: 

"Os Estados Unidos do Brasil 
mantêm a Federação e a Repú
blica". 

Se o que o legis!a,dor constituinte 
quer é que, em nosso pai.s, o poder 
executivo e o poder legislativo sejam 

(*) Não foi revisto pelo orador. 

exerci1os por representantes eleit::rs 
pelo povo, neste caso aquela exp:ressão 
é desnecessãria. Na verdade, é ponto 
pacífico em doutrina que a república. 
é uma forma de representantes do 
povo. pelo povo eleitos. 

O Sr. Ferreira de Sousa - E no caso 
da Democracia direta ? 

O SR. GUSTAVO CAPANEMA -· 
Sob êste aspf{:to, pois, a expressão "re- . 
pública representa.tiva" é uma expres
são redundamente. <Apoiados e não 
apoia.da!!) 

O SR. PRESIDENTE - Atenção! 
O Sr. Jurandir Pires - O nobre 

orador deve considerar que, dura.nte o 
período da ditadura, tivemos o nome 
de República ... 

O SR. GUSTAVO CAPANEMA -
Sr. Presidente, pa,recr-me qu" n.ãc es
tou sendo bem compreendido. 

O Sr. Nestor Duarte - Não está, 
Excelência. 

O Sr. Rui Santos - Aliãs, está 
sendo bem compreendido. 

O SR. GUSTAVO CAPANEMA -
Não me parece haver dúvida quanto 
à segurança da donurtlna que su.s
tento. Peço, todavia a V1.i. ESx.ª que 
exanúnem a demonstração que Rui 
Barbosa fêz, ao tratar da matéria da. 
intervenção federal, do justo conceito 
de república. Mostro•1 Rui Barbosa, 
com as autoridade!> americanas mais 
reputa.das, que em direito púbhc<, mo
derno. govêrno republicano é govêrno 
de representantes do povo. Tóda repú
blica é representativa. 

O Sr. Amando Fontes - M·1s R~li 

Barbosa morreu antes de 1937. 
O Sr. Ferreira de Sousa - A parti

!ipação do povo na causa pública po
ierá. ser direta ou através de ~pre
,entantes. 

(Trocam-se vários apartes> 
O SR. GUSTAVO CAPANEMA 

"eço que me permitam concluir. De
ejo defender o meu pedido de des

taque. E, até que o faça, não posso 
permitir novos apartes, porque a in
teligência de minha proposta está 
sendo deturpa-da. Com a minha pro
posta., defend<1 a mais lidima, a mais 
ampla, a mais avançada demoorac!a. 
Vejo, porém, que estou sendo enten
dido de outro modo. 

O Sr. João Botelho - V. Ex.ª nega 
a democra<:ia, nãv -oeonseil!tindo 
apartes. 

<São proferidos diversos apartes 
simulflffieame11.te. O Sr. Presiden
te reclama atenção.) 
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O SR. PRESIDENTE - Lembro ao 
nobre orador que a emenda não está 
~u1 discusóão; considerei-a matéria de 
redação, e por isso adiei-a. 

O SR. GUSTAVO OAPANEMA 
Peço a V. Ex.ª que me permita explicar 
o motivo pelo qual não considero a 
minha proposta como uma emenda de 
simples redação. Se assim fôsse, não 
a faria nesta oportunidade. 

O SR. PRESIDENTE - Meu des
pacho é conclusivo a respeito. Tra
tando-se de emenda de redação, a 
oportunidade para discussão da mes
ma fica adiada. Não está ela, pois, em 
discussã,o; quando se apresentar a oca
sião, serâ devidamente examinada e, 
ai, V. Ex.ª poderá usar da palavra. 

O SR. GUSTAVO CAPANEMA -
Coniformo-me com a decisão de V. 
Ex.ª. Não defenderei, a:gora, o mereci
menLo de minha proposta. Mas per
gunto a V. Ex.• se me é permitido 
dizer duas palavras para explicar por
qtre não considero a matéria como 
de D'.lera redação. 

O SR. PIRESIDENTE - Não neste 
ensejo; do contrário V. Ex.ª estaria 
opondo embargos ao meu despacho. 

O SR. GUSTAVO CAPANEMA -
Farei noutra oportunidade a demons
tração t:U: que a minl1a proposta visa 
ao fundo da questão, e ainda de que, 
com ela, pretendo contribuir no sen-

' tido 11e que a nossa democracia não 
fique parada nas conquistas rie 1891, 
mas avance, tome maior largu"za, e 
ganhe, pela maior presença e fôrça 
de vontade popular, um mais vivo es
pírito de llberdade. 

O SR. PRI!l.SIDENTE - Da mesma 
forma, o pedido de destaque formulado 
pelo Sr. Representante Ataliba No
gueira, do seguinte teor: 

Ao art. 18, § 1.º. 

Requeiro destaque do texto do ante
projeto, art. 113, cujo dispositivo é 
insubstituível. 

/ Sala das Sessões, 13 de agôsto de 
19~. - Ataliba Nogueira. 

O SR. PRE.'3IDENTE - Tratando-se 
de em"!nda d.e redação, será apreciada 
nessa oportunidade. Não é recusada; 
apenas tem adia.da a sua votação. 

O Sr. Tol-edo Piza, redigiu o seguin
te requerimento d.e destaque: 

REQUERIMENTO DE DESTAQUE 

Requeiro destaque para a emenda 
n.0 216, na sua primeira parte, até as 
palavras "Poder Público". O destaque 
tem por fim compreender "o municí
pio", na disp::>sição do substituto ao i 
3.0 do art. 18. Estâ claro que sómente 
por um defeito de redação não figura. 
ne::-se § 3.0 a expressão municipio. 

Sala das Se.ssões, 13 de agôsto de 
1946. - Toledo Piza. 

o SR. PRESIDENTE - Há, ain
da, outro destaque para a emenda 
2.278, que também é, apenas, de re
dação e assim fo:mulado: 

Requeremos destaque, na forma re
gimental, para a Emenda n.0 2.278, de 
autoria do Sr. Clemente Marianl, re
"ferente ao Capitulo 1.0 do Projeto re
visto e publicada no impresso alusivo 
ao art. 6. 0

, art. 16 atual. 

Sala das Sessões, em 15 de agôsto 
de 1946. - Clemente Mariani. · 

O SR. PRESIDENTE - São assun
tos de redação, que não ficam pre
judi-cados, mas apenas adiados. 

O SR. CLEMENTE MARIANI ( •) 
f Pela crdem) - Sr. Presidente, eu 
havia ;:>t:dido ontem, ao Sr. Se<::retário 
da Presidência, nr·. Oto PraZéres, pro
videnciasse sôbre a retirada desse re
quNimento. Não foi possível atender 
ao meu pedido, porque r.o momento 
não foi encontrado. Renovo, por isso. 
a solicitação de que V. Ex.e a consi
dere retirada. 

o SR. l;:'RESIDENTE - Eu já ha
via indeferido o requerimento de V. 
Ex.ª. 

O SR. CLEMENTE MARIANI 
Agradeço a V. Ex.ª o esclarecimento. 
mas reitero o pedido. de retirada. 

O SR. PRESIDENTE -- Segue-se 
requerimento de autoria do Sr. Re
presentante Leite Neto, que deferi pa
ra ser discutido. A emenda a que se 
refere S. Ex.ª foi publicada no "Diá
rio da Assembléia" de terça-feira, 11 
de junho. Diz o seguin~e: 

"Acrescente-se ao art. 130, onde 
convier: - àrt. 130, n.0 7 - ex
plorações agrícolas e industriais. 
cobrado até o máximo de 5% a4 
valorem, sõbre as mercadorias de 
produção do Estado, vedados 
quaisquer adicionais". 

( •) Não foi revisto pelo orador. 1 



-- 212 -

E' o seguinte o requerimento: 
Requeremos destaque para a emen

da n.0 274, ao art. 130, VII do Pro
jeto Primitivo que corresponde ao a rt. 
19 do substitutivo. 

Sala das Sesséks da Assembléia Na
cional Constituinte, em 15 de agôsto 
de 1946. - Leite Neto. - Gercino 
de Pontes. Cristiano Machado. 
- Valter Franco. - João Aguiar. -
Herfbaldo Vieira. 

O SR. COSTA NETTO (•i - Sr. 
Presidente a emenda sugerida pelo 
nobre Deputado Sr. Leite Netto não 
tem razão de ser. 

Realmente, quando foi .Publicado o 
primeiro projeto da Comissão da Cons
tituição, verificaram todos que a ca
pacidade impositiva dos Estados es
tava muito diminuída. E V. Ex.ª, Sr. 
Presidente, lendo o art. 130 do proje
to, observará que, naquela oportuni
dade o impôi::to de vendas e consig
nações foi extral)rdinàrlamente redu
zido, tendo sido retirado dos· estados, 
concomitantemente, a metade do im
)>Õsto de transmissão causa mortis e 
a metade do impõsto de Indústria· e 
d)l'ofissões. Ai, então, talvez tivesse 
aido razoável a apresentação da emeJ'l
d.a oferecids. pelo nobre Representan
te, Sr. Leite Netto, que grava forte
mente a exploração agrícola e indus
trial, como se vê dos seus têrmos: 

"Acrescente-se ao art. 130, on
de convier: 

A exploração agrícola e indus
trial cobrada até o má.ximo de 5'% 
ad valorem sôbre as mercado
rias. . . . quaisquer adicionais". 

O Sr. Leite Netto - Deve esclare
cer que, quando me referi aos pe!lue
nos estados foi porque, cotejando o~ 

respectivos orçamentos, verifiquei que 
em alguns dêles a percentagem era, 
até, superior. Por isso entendi m!:.ls 
prudente fôsse a percentagem fixada 
em 5%. 

o grande estado bandeirante. uni·· 
d.ade rica, com amplas fontes de re
c:eita, não quiz lançar mão dtsse pro
cesso, allis, empregado par Minas Ge
rais, como me<lida ponden\vel. Asslm, 
se cotejarmos a situação real dos or
çamentos dos pequenos Ji'..stados, e 
considerarmoo a retirada brusca dêsse 
imposto, chegar-se-à à segutnte con
clusão: os pequenos estados ficarão 
Jmpossibllitadas de satisfazer as suas 

(•) Não foi revisto pelo oradC1r. 

despesas lndispensãveis, frente aos 
encargos que a própria Constituição 
l]les está atribuindo neste momento. 

o SR. COSTA NE'í'O - Devo ex
pl!car ao distinto colega que, na Co
missão da Constituição, os Srs. Re
presentantes que se bateram pela re
tirada dos ônus que gravavam aquê
les que representavam. as produções 
rurais, não foram própriamente, os 
do nosso Estado, mas o ilustre Depu
tado por Minas Gerais, Sr. Artur 
Bernardes, que, depois de um discurso 
convincente, conseguiu fazer com que 
os impostos de vendas e consigna
ções fôssern afastados dê todos os pro
dutores. E foi justamente em face da 
redação proposta por S. Ex.ª que o 
projeto desceu a primeira vez ao ple
nário, com o texto que tem. 

O Senhor Paulo Sarasate -- Teó
ricamente, V. Ex.ª e o nobre Deputado 
Aliomar Baleeiro têm tôda e. razão. 
Mas o caso de Sergipe, per exemplo, 
é profundamente slntomá.t,lr.o. 

o Sr. Nestor Duarte - O melhor, 
então, será . 

O Sr. Paulo Sarasate - V. ~.ª es
pere que termine as considerações 
para depois contra-apartear. 

O Sr. Nestor Dttarte - . . . que và 
para as Disposições Transitórias. 

o Sr. Paulo Sarasatc - E' justa
mente o que ia propór. 

o SR. COSTA NETO - Natural
mente, terei de respo11der a essas mi
núcias. 

o Sr. Paulo Sara.sate -- Perguntà
rla ao nobre Relator Ge:al se concor
dar.la em adiarmos a análise da emen
da do Deputado Leite Neto, a fim de 
est·udar o ass1mto nas Dispo.slções 
Transitórias, regulando, então - se 
a Comissão concordar e o plem\rlo 
apoiar - a situação dêsse impõsto nas 
Disposições Transitórias. O assunto 
ficaria .suspenso, para exame poste
rior. Se V. Ex.ª concordasse com êste 
alvitre, prestaria grande serviço á 
economia daquele Estado, que não 
pode ficar, de uma hora para outra, 
assim prejudicado. 

O Sr. COSTA NETO - Sr. Presi
dente, não passo deixar de concordar 
com o pedido de . adiamento, um& 
vez Q.ue tem por fim fa::;er com que o 
pensamento do autor da emenda seja 
mais bem esclarecido e externado de 
forma talves mais aceitável, porque, 
como est.é., evidentemente .uão Pode
ria merecer apoio. 

Concordo plenamente com a suges
tão. 
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O Sr. Aliomar Baleeiro - Há 
emenda -- de <.:ujo número não me 
lembro, mas que posso cit.ar dentro de 
poucos minutos - que estabelece gra
dação para supressão dr:: todos llsse3 
impostos que não foram contempla
dos na r:liscrimlnação de rendas, ou 
que tenham passado de um título para 
outro, fixando o prazo de clnc-0 anos, 
corn abatimento de 20% cada ano. 

O Sr. Nercu Ramos - A solução 
do adiamento re~olve tudo. 

O SR. COSTA NETO - Por conse
guinte, Sr. Presidente, concordo com 
o adiamento. (Muito: bem muito 
bem.> 

O SR. LEITE NETO (•) - Sr. 
Preeidente, a emenda 274 do art. 130, 
que V. Ex.•. acaba de lêr, é aditiva e 
visa corrigir, as injustiças perpetradas 
contra os pequenos Estadoo em maté
ria de diserimi nação de renda:.;. 

Como já tive opartunidade d~ sallen
tar e uemonsirar a Casa, a Comfasão 
Constitucional, especialmente a Sub
C~o de Dis-Orim.lnação de Rendas, 
Cl)!Jlp05ta, aliás, de eminentes parla
mentares, que conhe<:em profundamen
te o problema das finança.s do Bra.sil 
d!iVidiu....se em dua.,; correntes: uma, 
OTii!ntada pelo ilustre Sr. Aliomar 
Baleeiro, que, incontestàvelm~nte, foi 
o campeão da defesa doo municípios 
em matéria de discriminação de ren
das. 

O 81'. Aliomar Baleeiro - Ci<.rr.peões 
foram todo~. 

O SR. LEI'l'E NETO -· Es~0u per
feitamente convencido do serviço que 
S. Ex.ª. prestou a-0 Bra.sU, proporcio
lll&Ildo aos municípios, notada.m.:nte 
os <lo interior um desenvolvimento que 
até ~ora não ;iuderiam alcançar, por 
falta, prccls.amente. de pooslbllidade5 
flna.r.oeiras pa.ra resolver seus proble
mas de ordem a.dmln:St.ratlva. 

Sr. Presidente, a outra corrente era 
chefiada pelo ilustre Sr. Sou.sa Costa, 
que, - vamos dizer sem nunhwna di
minuição para S. Ex.ª, - ainda com 
os há.bitos de Ministro da Fazenda, 
procurou precLpuamente defenc!.er, 
~tes e a.cima de tudo, os inter~ses 
tributários .da União. 

Tivemos, pois, na Sub ·Comissão, 
essas duas correntes: de um la.à:>, 11. 
que tudo procurava proporcionar aos 
municlpios, com multa ju.stiça, e, de 

, outro, a que defendia os interesses 
tributá.dos da União. 

(*) Não !oi rev.isto pelo orador. 

Ora, Sr. Presidente, quem a.oompa
nha e estu<ia a evolução financeira 
do Bra;,il, desde o Império, sob a vi
gên{'.ia da Ca.rta Cimstituclonal de 
1824 do Ato Adicional do Brasil Re
publicano e sob a vigência de no.ssas 
Ca:-ta.s Magnas de 1691, 1934 e 1931 ... 

O Sr. Rui Santos - V. Ex.ª. queT 
criar impo.oto sôbre que? 

O SR. LEITE NETO - Não se tra
t.a de criar imposto. Vou ex.plicar a. 
V. Ex.ª. Quem exa,mina essa evolução, 
,percebe que um dos maiores entraves 
ao progresso político, administrativo e 
econômico no interior do país foi, 
exatamente, o defeito na distnbulçã-0. 
d~ Renda.s. 

Ora, Sr. Presidente, um doo maiores 
entraves, especialmente sob a vigên
cia da Constituição de lll91, foram os 
chamados - Impostos interestaduais, 
e intermuniclpa.IB. 

A luta contra ·ê.5.Se malfada.dos im
postos foi tremenda; entretanto, quase 
sempre os govemoo estad11:2.ls conse
guiam bw-lar as medid.as que vis&vam 
extingui-los. Mas, felizmente, . ainda 
sob a vigência da Carta Constitucio
nal de 1937, por lntluência das suges
tões oferecidas em conferênci.a.s tribu
tárias realiza.das na Capital do pa.!s, 
consegtúmos extirpar, L'lCOilitestSNel
mente, oo impootoo interestaduais, que 
constituíam verdadeiro caso de tera
tologia financeira em nossa pátria. 

Aconteceu, e:::it.reta.nto, na ocasião 
em que o.;; impo.st-Os intexestaduais fo
ram suspensos que diversos Es.tados, 
notad:amente oo pequenos, do nordasta, 
tinham o impo.sto interestadual de 
exportação como sua maior rubrica, 
como maior fonte de arrecadação e 
renda. Logo po1·ém chegou-se à con
clusão de que, retirando-se-lhe aque
les Jmpo.stos. sem dar sucedâneo, subs
it1tutivo, seria prov~~!" wn colapso nas 
finanças dos diferentes Estados d& 
Federaçf. o. 

o Sr. Altomar Baleeiro - O nobre 
colega há de concordar que a ),ll'Odu
ção agricola e industrial do &.-ta.do, 
sobretudo a agricola e pastoril, pode 
ser gravada com tributos uormalmente 
de sua competência, como os Impostos 
territorial, de v~nda e de exportação. 
Se, afinal, a produç~.:i é que va.1 pa
gar, será preferivel mojorarem-se as 
tarifas dos três impostos, porque se 
chega a Idêntico resultado tributan
do-se a mesma pr:iduçãtJ, através de 
mais um lmj)ÕSto, que, aliás, muitos 
Estados não podem deixar para os 
munlciplos. 
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O SR. LEITE NETO - Tenho pelo 
nobre colega grande admiração, V. 
Ex.ª é professor de finanças mas, 
nêste particular, não posso estar de 
acõrdo. Examinando cl)nvenient8men
te o.~ impo.stos de produção e territo
rial, o nobre colega hã de chegar a 
conclusão de que não são idênticos, e 
tem finalidades diferentes. Devo mes
mo esclarecer que, quando foi sulísti
tuido o impõsto interestadual de ex
portação pelo de exploração agrícola e 
industrial, usou-se rubricas geral; en
tretanto, em alguns Esta<ios, coruorrne 
tive oportunidade de examinar, os 
respectivos orçamentos consignavam 
rubricas diferentes. Em alguns, não 
se vê a denominação de impõsto de 
produção, que coexistia com o terri
torial, e seria nuiito mais lógico fõsse 
deferi<io P.os municípios em lugar dos 
Estados. Se V. Ex.ª se der ao traba
lho de analisar (JS orçamentos dos pe
quenos Estados da Federação, notada
mente, Maranhão, Piauí, Ceará, Rio 
Gr.ande do Norte, Paraíba, Alagoas, 
Sergipe e Mato Grosso, verificará que 
o montante do tributo sôbre explora
ção agrícola e industrial é bastante 
elevado, salientando-se que, no Esta
do do Piauí, por exemplo, representa 
cêrca de 35 % da receita tributária e, 
em Sergipe, o meu Estado, cêrca de 
32 % àa arrecaáação tributária. Em 
1944, num orçamento de pouco mais 
de 40 milhões de cruzeiros, o impôsto 
rendeu, em Sergipe, cerca de ! 1 mi
lhões de cruzeiros. Sua eliminação 
bru.,"'Ca aca.rreta:ia, não só ali como nas 
demais wúdades da Fed~ração a que 
me acabo de referir, verdadeiro colap
so nii. vi'Cla financeira, im~dindo, até 
no próximo ano, que os Estados pu
dessem sequer pagar o funcionalismo, 
pois ficariam com as rendas absoluta
mente diminuidas, a nfvel tal que não 
seria Possível atender aos encargos do 
seu erário. 

O Sr. Hermes Linia -· Que proµõe 
v. Ex.ª? 

O SR. LEITE NETO - Que seja 
mantido o impôsto sôbre exploração 
agriCG:a e industrial. · 

O Sr. Jurandir Pires - De qual
quer forma, a emenda de V. Ex.ª só 
deveria constar das disposições tran
:;itórias. 

O SR. LEITE NETO - Devo expli
car a.o nobre colega que a prática está 
demonstrando que Isto não é verda
de. O impôsto, apesar de permitido 
por lei federal, na vigência d.a. Consti
tUiçáo de 1937, só foi utilizado e:ii;ata-

mente por aquêles Estadoo cujas fon
tes de renda são exiguas e que tive
ram de apelar para esta fonte de re
ceita, sob pena de não poderem saitis
fazer encargos decorrentes -da própria. 
lei constitucional. 

O Sr. Jurandir Pires -· A observa
ção é: precisamente contrária a te.se 
de V. Ex.ª. Pois êsses Estados foram 
os únicos que utilizaram tal impõsto. 

O SR. LEITE NETO - O que se ve
rifica, - e chamo espe-cialmente a 
atenção dos Srs. Representantes dos 
pequenos Esta.dos - é que houve con
fusão da ilustre Subcomissão de dis
criminação de rendas. 

Não se pode diminuir renda~ quan
do não· se diminuem encargo$, por
que o montante daquelas ter::i de cor
responder naturalmente ao dêstes. 
Se compararmos os encargos outorga
dos aos estados pelas leis básicas de 
91, 34, 37 e pelo atual projeto de Cons
tituição, verificaremos que são úS 
mesmos. Para, entretanto, beneficiar. 
um município e aliãs foi medida sa
lutar da Comissão da Constit,1.úção, 
não se procurou um ponto de eqw
librio, sensato, que não importasse 
em sacrifício para os pequenos Es
tados, mas, buscou-se golpeá los de
finitivamente defendendo o mais pos
sível as rendas da União. 

Sr. Presidente. se fizerm0s estudo 
comparativo do -'ÍStema tributário das 
repúblicas modernas, especialmente da 
Am6rica do Norte, com o do Brasi!, 
notaremos de pronto que o processo 
adotado nesses países não foi ado
tado pela Comissão da Const.ituição. 
Devemos, pois, aqui, pugnar por quE:, 
realmente, os municípios melhorem de 
situação, sem sacrificar em seus fun
damentos, as pequenas unidadfs fe
derativas. Precisamos ser eqaidosos. 
E' preciso que a União faça, tam
bém, un: pouco de sacrifício. 

Assim, peço para o assunto a e~

pecial atenção dos Srs .Represen
tantes, principalmente cs dos peque
nos Estados, se a emenda fõr apro-
vada, pois estou convencido de que 
serão êles profundamente sacrifica
dos. (Muito nem; muito bem.) 

O SR. PRESIDENTE - Diante do 
voto do Sr. Relator Geral, fica o 
assunto adiado para ulterior delibe-
1·ação. 

Passamos ao requerimento aS!;inS.da 
pelos Srs. Horácio Lafer, Aliomar Ba
leeiro, Souza Costa e outros, no se
guinte sentido: 
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REQUERIMENTO 

Requeremos destaque no art. 20, 
do Projeto revisto, da palavra "me
tade" fique substituída e red•1zida a 
"trinta por cento" - (30%>. 

Palâcio Tiradentes, 13 de agôsto de 
1946. - Horacio Lafer. - Alioma.r 
Baleeiro. - Souza Costa. - Deodoro 
Mendonça: José Armando. 
Amando Fontes. - Benedito Cos•:a 
Neto. - Nereu Ramos. Prado 
Kelly. 

O SR. CAIRES DE BRITO <pela 
ordem) ( •) - Sr. Prt>sidente, pergun
to a V. Ex.ª se há emenda propondo 
essa modificação. 

O 'SR. PRESIDENTE - Não há 
emenda nesse sentido, mas apenas o 
requerim,ento que acabo de ler. 

O SR. COSTA NETO <pela ordem> 
(• > - Sr. Presidente. desejo expli-
car ao nobre Deputado Caire.; de 
Brito que existe emenda supressiva 
dêste dispositivo. Eis que o rl"queri · 
mento concilia a emenda supressiva 
com o texto estabeleddo. E isto é 
regimental. 

O Sr. Barreto Pinto - E' antiregi
rnental. 

O SR. COSTA NETO E' regi-
mental, porque quem pode o mais, 
pode o menos. Explico: desistiram os 
au!ores da emenda supresslv!l., incli
·nando-se par:i. ci' texto. Os autores d·J 
texto concll1aram-.>e com a i..dmeira 
corrente, fixando os 30% qa~ estão 
no requerimento. (Muito bem. J 

O SR. BA..~ETO PINTO ( ~) 
(Pela ordem) - Sr. Presidente, a 
questão é precisamente de ordem. 

V. Ex." acabou de anunciar reque·
rimento firmado pelos Srs. Horâcio 
Lâfer, Aliomar Baleeiro, Sousa Costa 
e outros, a fim de ser substituída 
palavra "metade" por 303''. 

Perguntei ao nobre Relator geral se 
havia alguma emenda nêsse sentido. 
A resposta foi negativa. Então vamos 
votar a emenda de 203 e. não, a de 
30%, salvo se a Comissão Geral apre
sentou substit11tivo, porque, com o re
querimento, se procura trazer emen
da que nã0 foi apresentada em mo
mento oportuno. 

o requerimento portanto não pode 
ser recebido. <Muito bem). 

(•. Não foi revisto pelo orador. 

O SR. ALIOMAR BALEEIRO (•) 
(Pela ordem) - Sr. Presidente, co
mo Relator parcial posso informar 
V. Ex." de que sôbre êsse dispositi
vo existem emendas reduzindo para 
25n;,,, ::00%, 10% e até propondo a 
supressão. Sendo difícil harmonizar 
as várias tendências, e existindo mes
mo certo azedume em algumas ban
cadas - as correntes partidârias, o 
Relator e aquêles que mais ou menos 
partilhavam dessas c:orrentes acha
ram a forma de conciliação, que con
sisti.u em reduzir de 50% para 30%. 

Evidentemente, pode-se suprimir 
todo um têxto; tôdas a:; palavras de 
um têxto: transformar em sentido 
afirmativo uma negativa, suprimir o 
advérbio "não', como aconteceu com 
o destaque de uma emenda apresen 
tado pelo Sr. Sousa Costa, em que 
se elimiuou a palavra "renda", dan
do-lhe outro sentido. 

Tudo isto a Assembléia pode fazer, 
e tem feito. Logo, podemos de 503 
fazer o destaque de 20%, como aceitar 
10% ou 20%, para fazer englobada
menk 30% ou reduzir a 30%. 

A questão de ordem levantada pelo 
Sr. Barreto Pinto não ~ justifica, e 
nisto teria concordado. não fõsse a 
afoiteza com que S. Ex." ~empre s0 
joga aos assuntos. (Muito bem.) 

O SR. GASTON ENGLERT (•) 
< Peia oritMn) - Sr. Presidente, ten
do oferecido emenda supressiva a êsse 
artigo, ouvi com certa surpreza, o 
Sr. Relator da Comissi>o informar 
que o autor da emenda havia desis
tido dela. Declaro que não fui ouvi
do a respeito. 

O Sr. Costa Neto - Informo .a Vos
sa Excelência o seguinte: o autor da 
emenda supre.;;siva concordou em subs
tituir a palavra "metade" por "30%" 
que está no requerimento. 

O SR. GASTON ENGLERT 
Desculpe-me, mas não fui ouvido no 
caso a menos que isso ~eja coose
qüência do acôrdo. (Riso.) 

o Sr. Costa Neto - l\-Ias não exis
te só a emenda de V. Ex.". Hã ou
tras. 

o Sr. :r-; ereu Ramos - O nobre Rc
prcscmtante Sr. Gaston Englert tem 
certeza de que a única emenda su
pressiva é de sua autoria? 

O SR. GASTON ENGLERT 
Não, mas afirmo que a.presentei emen-

(") Não foi revisto pelo orador-
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da supressiva e por isso desejava ser 
ouvido n<> caso. 

O Sr. Costa Neto - Não declarei 
a V. Ex.ª que todos os autores de 
emendas supressivas haviam si<J<) 
consultados. Para efeito dêsse requ·:
rimenlio, bastaria que o autor de uma 
emenda tivesse manifestado essa von
tade. E' a explicação que eu que>ri a 
dar a V. Ex.ª. 

O SR. GASTON ENGLERT 
Agradeço a explicação de Vossa 
Excelência, que é muito gentil mas 
não convence. 

O Sr. Aliomar Baleeiro - Vos~n. 
Excelência requereu destaque? 

O SR. GASTON ENGLERT 
Foi requerido. 

O Sr. Aliomar Baleeiro - E foi 
deferido? 

O SR. GASTON ENGLERT 
Ainda não. 

O SR. PRESIDENTE - Devo in
formar aos Senhores Representan+es 
que o pedido de destaque da emenda 
supressiva do Sr. Gaston Englf."l"t 
estava aqui, com meu aceite, par:. 
ser discutida. Ao seu pedido suce
deram-se dois requerimentos, di:! 3-
rentes no sentido. Aprovado que 5-l'"ja 
um, ficarão prejudicadas · tôda.a :i.s 
outras emendas; se rejeitado, obc·1-
gar-me-ei a submeter à discussão o 
pedido de destaque da emenda de 
S. Ex.ª, de n.0 2.864, que pede :i. 
supressão do art. 20 do Projeto. 

A Assembléia tem aceito e votado 
tais requerimentos. Ainda hoje, a 
Casa. por duas véz-es aprovou reque
rimentos, wn de autoria do &nho: 
Nestor Duarte. outro do Sr. Aliom?.r 
Ba!eeiro. E' o pronunciamento .li
beral da Assembléia, permitindo a 
supressão ou o destaque de palavras, 
alterando, enfim, o texto. 

Mantenho, pois, meu deferimerto 
ao pedido, a fim de ser discutido ·~ 
votado. 

O SR. GAS'TON ENGLERT 
Aprovado êsse requerimento, 'Jlen 
pedido ~e destaque, já atendido p0r 
V. Ex.ª, .fica.rã prejudicado? 

O SR. PRESIDENTE - Eviden · 
temente, parque a emenda de Vossa 
Excelência. é supressiva. 

O SR. GASTO'N ENGLERT 
Mas o Regimento não determina que 
as emendas su~ssivas tenham pre
ferência? 

O SR. PRES'IDENTE - Não. A 
en;i.enda substitutiva é que tem pre-

fnência. Nêsse cará lter, tódas et<1-9 
são substitutiva do Projeto, que, poT 
sua vez, é UJm substitutivo. A emenda 
supressiva não tem preferência. 

O SR. GASTON ENGLERT 
A minha é supres5iva. Não tem pri>· 
ferên<:ia sõbre a ::,ubstitutiva? 

o SR. PRJElSIDENTE - Pelo Resi
mento, não, a menos q,1.1e a Assem
bléia conceda essa preferência. A. 
Mesa organizou os trabalhos de fo· -
ma a economizar tempo. Se a As
sembléia aprovar o requerimento que 
anunciei, todos os outros JY:didos e~:

tario prejudicados. 
Se o nobre Representante deseJd. 

fala·r sôbre sua emenda, que está. 
aprovada em conjunto, dou-lhe a '>::!.· 
lavra. 

O SR. GASTON ENGLERT (•) -
Sr. Presidente, desde os primeiros 
discursos aqui proferidos sõbre a dis
criminação de rendas, tenho ouvido 
falar na necesssldade de proteger os 
municiplos, do.r-lhes autonomia poli
tica, dar-lhes independência adminis
trativa e, antes de tudo. o fortal1:ci
mento financeiro para. que ~ possa. 
fazer boa administração <Muito bem.> 
Apóio integralmente êste ponto de 
vista, mas o o'bjetivo visado, infeliz
mente, nao é alcançado in totum 
pelo projeto. A discrim'.naçáo de 
rendas, como consta do projeto, desor
ganiza as finanças do Est.ado e não 
dá aos municipios aquilo de que pre
cisam para viver com iridependêncla 
financeira. 

O S1. Aliomar Baleeiro - Que re
médio sug~re V. Ex.ª? 

O SR. GASTON ENGLERT- Che
garei lá. 

De acôrdo com a d'.scriminação de 
rendas, os municipios receberão mais 
uma parte do impôsrto de r<!nda, 
50 pox cento do impõsto de indiístrias 
e profissões e, ainda, 50 por oonto da 
arrecadação do Estado no município. 

O que se visou em todos os discur
sos, em todos os esclarecimentos foi 
evitar o êxodo do homem do campo. 
Dai a necessidade de fortalecermos 
os p.equenos mun'.dpios rurais, aquêles 
que de tudo carecem e que na.da têm 
podido fazer, porque não dispõem de 
recursos. 

O projeto, atribuindo aos municí
pios o impósto de indústrias e profis
sões, proporciona maior receita aos 

( ") Não foi revisto pelo orador. 
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grandes municipios das estações fer
roviárias e dos pontos de escoamento 
da produção. E' justo, entretanto, 
que se perm~ta passar de 50 poi:_ cen
to para 30 por cento na f!xaçao da 
paridade, a que se refer.er l!: emenda.? 

Encontramos esta sltuaçao: os Es
tado.s arrecadam grandes somas jus
tamente nos pontos de entroncame~
to de intercâmbio comercial, que sao 
os' esc02.douros da produção. E' ali 
que s.~ formam as indústrias e, em 
virtude disso, o impõsto de ve_!ldas e 
consignações tem arrecada.;:a0 ele-
vada. . . 

Enquanto isso, .nos mumc1pioo do 
inter'.or, do campo, munlciplos de pe
quena vitalidade econômica, o Estado 
pouco ou quase nada arrecada. ~s
sim grande parte dêsses municlp1os, 
que' mais representam, não serão be
neficiados com a paridade de arreca
dação. 

o Sr. Aliamar Baleeiro - Vossa Ex
celência permite um aparte ? Para 
êsses municípios já o sistema adota
do p~lc Projeto dá o reméd'.o possí
vel· o remédio perfeito, não o temos, 
ne~ mesmo com a proteção de Deus 
no preâmbulo. O Projeto dá o remé
dio possível, de uma cota-parte qu." 
será. distribuída a todos os mumc1pios 
brasileiros. Um dêsses municípios po
bres, a que V. Ex.ª :;e referiu, sem 
vitalidade e<:onõmica, reeeberá, pelo 
menos, 140 mil cru .. ~·iros. 

O SR. GA.'3TON ENGLERT - Vou 
mostrar que muitos mun~cipios, prin
cipalmente do meu Estado. vão perd<:r 
ou não terão proveito quase algum 
com tal medida. Temos, 110 Rio Gran
de do Sul. o lmpõsto agro-industrial 
e o tributo da taxa rodoviária. São 
a base da receita do município, mor
mente na zona rural. Pois bem, den
tro do atual projeto, tal impôsto foi 
suprim!do. 

o Sr. Aliomar Baleeiro - :tsse im
põsto é a máscara do impõsto Incons
titucional de importação interestadual 
e lntermu:iicipal. O problema poáe 
ser resolvido através dos impostos 

_ texrltorial, de venda e die exportação. 
O SR. GASTON F.:NGLERT - Vos

sa Ex.ª pode ter razão. Não discuto 
esta parte. Apenas af~o que se 
êsse impôsto cair, acarretará, ineVi
tàvelmente, a miséria dêsses municí
pios que vibamos prot..oger. Por isso, 
não apenas critico esta parte do Pro
jeto, mas sugiro emenda mandando 

transferir para os municipio.s o impôs
to terrl·torial. Com Isso sanaremos a 
falta, pois os municípios da zona ru
ral terão a arrecadação da sua região, 
e os de maior densidade, das estações 
e das Indústrias ficarão com a receita 
melhornda pela malor arrecadr.ção do 
impôsto de indústrias e prof!ssões. 

O Sr. Nereu Ramos - Vossa Ex
celência não acha que a transferêncla, 
para o município, do lmpôsto de in
dústrias e profissões, nesta parte que 
ora toca aos Estados, e, :nals, do lm
põsto territorial, desorganizará - o 
que V. Ex.ª quer evitar - as 1manças 
de alguns dos Estados, Inclusive do 
meu? 

O SR. GASTON ENGLERT 
Muito mais dei.organizará essa fór
mula da paridade, como provo em 
poucas palavras. 

Não devemos esquecer que nos pe
quenos municlpios temos uma série de 
serviços industriais, computados na 
receita. No meu Estado, por exemplo, 
êsses serviços industriais deficitários 
têm sido encami:;ados pelo Estado. 
Caindo a arrecadação do m1micipio, o 
Estado. além de pagar o "deficit" da 
encampação, ainda pagar~ os 50 % da 
diferença de arrecadação. 

Além disso, um prefeito p'llitlqueir.:>, 
tendo um pouquinho de habilidadt>, 
numa receita, digamos, de 2 milhões 
de cruzeiros e o Estado de 4 milhões, 
pode, na compensação, passar para 3 
milhões. Po!..; bem, nas vésperas das 
eleições, faz uma barretada ao eleito
rado, propõe a .supressão rle uma série 
de Impostos, tendo por base 1 milhão 
de cruzeiros da receita municipal. 
Dêsse milhão de cruzeiros, o Estado 
vai pagar n diferença de 50 %, ou se
jam 500 m!l cruzeiros. 

O Sr. Altomar Baleeiro - V. Ex.ª 
esquece-se de que os m~nicípios estão 
organizados por lei do Estado. E' Vt. • -
dade que no Rio Grande do Sul, du
rante algum tempo, houve um regime 
de home rule, s1.!bstltuído, posterior
mente, pela Lei Orgânica dos mun:d
plos. 

O SR. GASTON ENGLERT - Não 
se esqueça V. Ex.ª que todos os poU
ticos, todos os administradores dese
jam defender o seu município. E se 
êles puderem defendê-lo e tirar a di
ferença do Estado, farão sem:>re. Per
gunto ao nobre "leader" Sr. Nere\J. 
Ramos: haverá posslbiliáade da iJi-evi
são orçamentária Pllra o Estado, sP., no 
fim do ano, ao examinar a arrecada
ção dos municiptos, êle terá que en-
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trar com 50 % da diferença que o mu
nicípio não houver arrecadado? 

O Sr. Aliomar Baleeiro - As finan
ças municipais, fiscalizadas pelos Es
tados na América do Norte - onde 
gabam tanto a autonomia munl~ipal 
e onde não há nenh1:m texto expresso 
neste sentido - têm fiS<:'alizac;:ão •.igo
rosfssima. 

O SR. GASTON ENCLERT - Des
culpe-me V. Ex.ª m<is não po,;s(J acre
ditar muito na efkt<'ncia destr, Jisca
lização. f'cde haver l~ua fiscalizaC"ão 
contábil, mas nunca a haverá sob a 
eficiência administra Uva. Esta só se 
verificará depois dos a':o.s e dos erros 
cometidos. 

Além disso, o impõ:;to territoriai é 
tipico da nossa zona rural. Demos aos 
:municípios rurais o que lhes 9ertr1~cc 
e, ao Estado fôrça para viver folgado, 
continuando a assistir aos municípios, 
como tem ocorrido até arnl. <Pal
mas.) 

O SR. PRADO KELLY (•) - Se
nhor Presidente, dei minha assinatura 
ao requerimento de d1'!staque que Vossa 
Ex." deferiu, submetendo ao c.1nheci
mento do plenário uma redar;ãn subs
t:tutiva, fundada em emenda ante:ric:·
niente apresentada 

Quero dlzer a V. Ex.ª que. reco
nhecendo. a liberalidade da M.:sa e o 
:::eu acerto na interpretação amplia
tiva do a.ssunto, não sou, por outro 
lado, menos sensível às ponderações de 
algu:;is ilu.~tres colegas que i:-d.;tem 
pela aplicação estrita da dispe>sição 
regimental <Muito bem.) 

Desejava. portanto, oferecer nm:l 
solução que, acredito, concilla tôdas 
as correntes da Casa e aeixa rxneme 
de dúvidas o procedimento dest<i pre
sidênr.ia. 

Tenho em mãos, Sr. Preside1:te, a 
emenda que ~erviu de base ao de~ta
que. ll: a de n. 0 773 e mandaYa que, 
a.o a,rtigo 127, inciso VIII do primi
tivo projeto - "Os Estados darão 
anuaim.ente a cada município meta
de do que a arrecadação tributária 
estadual, feita no respectivo terri
t~rio, exceder ai renda municipal", -
se substitua a ex;ressão final par: 
"exceder de 50% a renda munici
pal". 

A aceitar-se a emenda. ficaria as
sim recllgido o artigo 20 do projeto em 
votação: "Quando a a.rrecadação ts
tadual de impostos, exceto a do im
pôsto de exportação, exceder em mu
nicípios que não a da Capital, o to-

- < • > Não foi revisto pelo oraa or. 

tal das rendas locais, rte qualquer na
tureza, os Esta.dos são obrigados a. 
dar, anualmente, 25% do excesso ar
recadado''. 

Com os 25%, e não 30%, como tinha. 
sido proposto, não há dúvida de que 
se acompanhlll literalmente a dispo
sição do Regimente.. 

Existe, porém, outra emenda, Se
nhor Presidente, que também outor
ga 5 % e poderia haver - com a. 
concordância da Casa - a soma dos 
5% com os 25%, perfazendo exatai
mente os 30%. 

Entretanto, até lá não vai minha. 
sugestão nem estou, no caso, discutin
do cifras. Se nêste momento aven
tei en passant êste assunto, meu in
tuito foi não desfalcar os Municípios 
em 5% da arrecadação do Estado, 
em atenção exclusivamente a uma 
regra regimental, de vez que uma 
forma ou outra se enquadraria no 
Regimento. 

V. Ex.ª, portanto, Sr. ·Presidente, 
terá apenas de opina·r dispondo das 
duas formas: na aceitação integral da 
emenda número 1.858 à página 232, 
para se redigir 25-:10, - e isso está. 
fora de qualquer controvérsia, - ou 
se entender que ainda se pode fun
dar no destaque de um algarismo de 
outra '2menda. adicioná-lo. 

Não vejó, nesta segui:da forma, a 
puTeza que apresenta a primeira. Ha
veria, entretanto. a conveniência de 
atendrr ao int.nêsse reail dos Mu
nicípios, quanto à. arrecadação dos 
Estados. 

O Sr. Jocin Cleofas - O interês
se de>s municípios, no caso, seria mí
nimo. E o precedente é de tal ordem 
perigoso, que não devemos. de manei
ra alguma., ter a menor transigência 
a respeito. 

O SR. PRADO KELL Y - Talvez 
ha.ia. Sr. Presidente, uma terceira 
solução. 

No caso de manter-se integralmen
te a emenda número 1.058, com re
ferência a-0s 25,,.lr, haveria diante da 
discussão do plenário, a possibilida
de de se considerar o assunto na re
dação final. de acôrdo com o pen
~an1ento dominante da Assembléia. 

Mas para evita·r qualquer suspei
ta de que se esteja inovando nesta 
hora. inclino-me pela primeira for
ma, a da emenda número 1.158, as
segurando os 25% do excesso airreca
da.do. Se nisso houver qualquer pre
juízo para os municípios, levar-se-á 
à conta do ri!!'or com que estamoo in
terpretando as disposições· regimen-
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tais, de maneira a afastair qualquer 
critica, embora justa na forma, mas 
profundamente injusta, no fundo. 
<Muito bem; muito bem). 

O SR. NEREU RAMOS \•) - Se
nhor Pr!:;sidente, estou, segundo bem 
me lembro, entre os signatárit-s do 
pedido de destaque. Como alguns 
dos Srs. Representantes reclan.aram 
cout.ra a circuns Láncia de :láu h :i yer 
uma emenda fixando p:ecL:amente 
30% a cota que se deve atribuir aos 
municípios. . . , 
• O Sr. João CZeofas - Há emenda 
fixando realmente em 25','.ó. . 

O SR. NEREU RAMOS - V. Exª. 
não ouviu o que acabei de dizer. 

O Sr. João Cleofas - Va~e a pena 
insistir nesse ponto. 

O. SR, NEREU RAMOS ·-· Sénhor 
Presidente, como alguns Srs, Repre
sentantes e repito a frase oi>ra con
cluir meu pensamento, que, acredito, 
segundo percebi do aparte, se har
monisa com o do nobre cclega ... 

O Sr. João Cleofas - Não se har
moniza com o requerimento apresen
tado. 

O SR. NEREU RAMOS -
como alguns Srs. Representan~.es re
clainaram contra a falta de u:·na 
emend& que precisasse em 30% a cot:~ 

atribuída aos Municípios, - e penso 
reprouuzir o pensamento de SS. Exª .... 

O Sr. Paulo Saraso.te - Damos o 
nosso testem:mho. 

O SR. NEREU RAMOS - . . . ve
rificou-se que realmente. <!ão existia 
emenda nesse sentido. 

Para prestígiar, porém, a própria. 
lei que ajudei a fazer, inclino-me -
como declarei c:o Sr. Deputado Pr::.rlc 
Kelly e ao Sr. Re.;iresent;.mte Bar
reto Pinto, quem primeiro .apresen
tou a reclamação - ~E-la adoção ua 
emenda fixando em 25%, pc.is i1os 
colocaremos precisamente .::entto da 
lei e tiraremos ensejo àqueies · que 
quisessem reclamar contra violação 
do Regimen~o. para a continuação 
mais rápida dos nossos i;ra!Jalhos. 

Er;i, a declaração que desejava fa
zer, na certeza de exprimir o pensa
mento dos Srs. R.;pr<:sentantes sig
natários do destaque. (M1.iifo bem; 
muito bem; Palmast) 

o SR. PRESIDENTE ·- Meu5 se
nhores, devo fazer algumas pondera
ções a respeito de um::i. das observa-

(•> Não foi revisto pelo orador. 

ções que ouvi. Não houve no carn, 
inovação, mas a observ~wc:.i de uma 
praxe, a fim de fadl! rnr a votação 
do projeto. 

Aincta hoje i~so o.e vcríficou tant'-> 
que aceitei requerimentJ.; de desta
que dos Srs. Sou.~a C0~vi e Nestt,.r 
Duarte, para esta ou aquela !Jalavra. 

Agora, porém, vou ta,nbém levan
tar uma quei,tão. 

Se os nc1cres Rep:·esentantes enten
derem que a praxe segt.i::la até aqui 
não deve continua:·, fort".i ponto fi
nal nessa tolerân~n e, de hoje em 
diante, indC'ferirei ~odoc; os requeri
mentos de cl"staque com essa forma . 

Não posso aceitar a fvrmula sugeri
da pelo nobre Represent,u:te Se11llor 
Prado Kelly, visto como não tenho 
em mãos requerimento algum de des
taque, 

Solicito à Casa se manif~ste quanto 
a0 meu modo de agir. rodo.;; sabem 
que ~1ma das manefras de interpreta
ção é a do precedente, da tradição, 
multo embora a desta As:.f'mbléla ain
da seja curta. Temo; apenas o obje
tivo de facilitar os \l·)~sos trabalhos. 

Curvo-me, entretanto, à vonta,de so
bernna rios ilustres Representante.s. 
Assim, solicito da Casa um pronuncia
mento. Se concorda em que continue a 
receber pedidos de destaque similares, 
prosseguirei; se não concorda, deixa

rei da admitir requerimentos nêsse sen
tido. A manutenção da forma atual 
para mim seria mais couvenienic; de 
qualquer mod0, porém. embora tives
se grande alivio de trabalho, e como 
não estou aqui para poupar-me e sim 
para trabalhar, submet.erei á apre
ciação da Casa a manutenção ou não 
da forma de modificação do projeto e 
das emendas. 

Os Srs. que concordam com essa ma
nutenção, queiram levantar-se. (Pau
sa. l 

Estão todos de acórdo. 

O SR. BARRETO PINTO 
Sr. Presidente, peço a palavra, pela 
ordem. 

O SR. PRESIDENTE -- Para tra
tar dêsse assunto, já vencido, não pos
so conceder a palavra ao nobre Repre
sentante. 

O SR. BARRETO PINTO 
Desejava enviar requerimento para sa
ber si ainda era oportuno pedir des
taque da emenda à que fazem refe
rência os ilustres Representantes Srs. 
Pra<Io Kelly e Nereu Ramos. 

O SR. PRESIDENTE - Não, por
que tal destaque deveria ter sido pe-
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d.ido quando se procedeu á votação. 
Fez-se a votação, salvo destaques. Do 
contrário, chegaremos ao fim da Cons
tituição fazendo sempre destaques. 

O SR. PRADO KELLY - Sr. Pre
sidente, peço a palavra, pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE - Não posso 
concedê-la pr.ra tratar de assunto já 
vencido. 1 

O SR .. PRADO KELLY (Pela or
dem.) - Sr. Presidente, desejaria pe
dir verificação da votação. (Pausa.) 

O SR. PRESIDENTE - Parece não 
ter havido perfeita compreensão da 
Casa, sôbre ~inha consulta, porque 
noto certas divergências entre alguns 
dos Srs. Representantes, sendo-me fei
tas certas ponderações. 

Indago, portanto, da Assembléia, 
sôbre se devo continuar a receber, co
m.o pedidos df. destaque, requerimen
tos formulados sob esta forma: reque
remos destaque da palavra "metade" 
que fica substituída por "trinta por~ 
cento", sem se aludir á emenda. 

O SR. CARLOS PRESTES <Pela 
ordem.) (•) - Sr. PresidentP., tra.ta
se, na verdade, de alteração do Regi
mento. E' para êsse fato que natural
menti:_ pretende V. E..'x.ª chamar a 
atençao da ç:asa. ·A proposição Im
porta, sem duvida, na modificação do 
Regimento !!!terno e sua aceltaçlio 
será perlgoslSSima, porque surgirão 
inúmeras outras emendas modificatl
vas do texto do projeto, sem que real
mente tenham sido oferecida.o no mo
mento oportuno. A bancada comunis
ta já votou -::ontra essa orientação, por
que defende estritamente o Regimen
to. Pede, por isso, a V. Ex.ª, submeta 
novamente o assunto é. Casa porque 
é, de tato multo sério. (Muito bem.) 

. O SR. P.!tESIDENTE - Pror.edem 
as observa.ç~es. Na qualidade de guar
da do Regimentry deixo de submeter 
a consulta aos 5rs. Representantes 
e nego os destaques requer!dos, em fa
ce do Regimento. <Palmas prolonga
das.) 

~ego, também, deferimento ao se
gwnte requerimento de destaque: 

Ai:t. 20 do atual projeto. Pedimos 
destacar da palavra metade a percen. 
tagem de 20% de emenda apresentada, 
a. fim que "a metade" do testo fique 
redigida. como "303 ". ·- Horácto La
fer. 

Emenda ao art. 127 n.0 VIII. 

(•) ·Não foi revisto pelo orador. 

O SR. PRESIDENTE - Há ainda 
o seguinte requerimento de destaque, 
do seguinte teor: 

Requeremos destaque da emenda 
n.0 2.864 (Gaston Englert> para sus
pen.>áo do artigo 20 do projet-0. 

Sala das Sessões, 12 de agôsto óe 
1946. - Gastou Englert. · 

O SR. ALIOMAR BALEEIRO 
<Pela ordem) ( •) - Evidentemente, 
Sr. Presidente, não pretendQ discutir 
a questão de ordem já soberana
mente decidida, a despeito dos prece
dentes diários, .sem conta, ou mefüor, 
momentâneos, d<: minuto a minuto. 

Venho, apenas, pedir a atenção ela. 
Casa para um problema de serie
daide. 

EJ;a predominante neste recinto a. 
corrente pela qual os Estados dariam 
aos Municípios 50% de diferença. 
Predominando, um grupo de Deputa.
dos propos fórmula de conciliação, em 
virtude da qual se faria uma redução 
para 30%. Pensou-se então que, exis
tindo duas emendas - dos Srs. Leite 
NP.to e Aloísic de Castro - uma pro
}Jondo 10% e outra 20%, poder-se-iam 
somar as percentage::is, concluindo-se 
por 30%. 

Naturalmente o nobre relato;-, o 11-
der da maioria., o líder da mínoria, eu 
e outros, não !riamos formular pedi
do de destaque que não fõsse rigoro
.samente rP.gimental. Quando solici
tamos os 303, procedemos no prei:
suposto de que se farla a invocação 
das duas emendas. Colhemos, então, 
as palavra.s de honra daqueles 
;Deputad<>S que nos propuzeram a. 
base de 30%. 

Seria realmenw horrível que aqui 
se admitisse a deslealdade como for
ma de fazer passar qualquer medida. 
Deus me guarde d•e fazer tal Juizo dos 
meus compànhelros de representação 
nesta Casa. Se, afinal, a.ehamo-nos 
a(lui votando uma Cor.stitulção, esta
mos também assumindo o compromis
so de que êste povo viva unido para. 
sempre e de que emprestem à elabora
ção desta Constituição atitudes de in
v.a.rlável lealdade. 

Acentuo apenas êste aspecto moral 
e !BIÇO com isto um apelo, que é ao 
mesmo tempo ar\verténcia., áqueies 
Deputados que participaram da aludida 
convenção. 

Jê. agora, se não é possível votar os 
3G%, se não são possíveis os 25%, a 
fórmula ma.is ju.sta é recusar a <::.inen
da. do Sr. Gastão Englert, como t&la.s 

(•) Não foi revisto pelo orador. 
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as outras supressivas, fa7.uH! .- :,e pt·r
durar a letra do projeto, que atribui 
50% da diferença que os Estados co
bram a mais dos mesmos Muuicíplos. 
nos seus respectivos territórios . 

Se houve idéia, se houve aspiraçE.o 
que pairou acima dos µarLirlos e dos 
interêsses das .clases nesta Consti
tuinte, foi a de se co.t'l'igir a µrofundu 
iniquidade que sofrem os Municípios. 

Tais iniquidades não se c-0rrigem 
com palavras, mas com sacrifícios e 
dinheiro. 

Não é po~ível melhorar a 11!tuação 
dos municípios senão modificando a 
divisão de renda tirando uma parte 
da União e outra do1; Estados. 

Se, afinal, Minas Gerais, por exem
plo, pela palavra autorizada do SP
nhor Benedito Valadares pondera que 
não desejaria abrir mão do lmpôsto 
territorial; se outro Estado, µela bôca 

. do Sr. Gaston Englert, também acha 
qm não pode perder o de lndúst1 la 
e profissões, - e há, allás, emenda que 
concilia uma e outra forma - temos 
oe procurar um principio pelo qu111. 
em vez da nossa fórmula geral, para 
todos os municípios, se (!Or11jam esses 
c?.sos, cm que, por uma aberração, 
peculiaridades econômicas ou má or
gnnização administrativa, dete:rminaoo 
mmiclpio receba muito menos qw! o 
Estado, o q ut: realmente ocorre. 

Ora, tais munlc!i:-·los vão receb.:r 
10 % de impôsto de renda, lmpôsto 
de Indústria e prrifissões, vão cobrar. 
obrigatoriamente, a contribuição de 
melhoria, o que !mp.:irta em recuperar 
tôt:a despesa feita ern obras públi
cas. Além disso, os Estados vão ter 
dez anos para pôr em prátlc:!. ê:;:.e 
regime. - Só um govêrno Inepto não 
conseguirá reajustar um regime finan
ceiro dentro do prazo ele 10 anos. 

Quero lembrar o que ocorreu em 
épocas rm teriores. · 

Em 1891 também se objetou a mes
ma coisa a Rui Barbosa. que os &i
tados iam ficar sem rccur~os para 
satisfação dos deveres que lhe Im
punha a Constftuição. Rui mostrou. 
então, que Isso não era verdade e 
como havia ~ampos enormes, imen
sos, que o Estado ainda não havia 
explorado, passando e repassando pflo 
caminho antigo e utilizando-se sem
pre dns antigas ferramentas enfer
rujadas do flscalismo colonial. 

Em 1891, vimos que, na verdade. os 
Estados ampliaram extrao<"dlnària
mente suas receitas em sacrll'iclo dos 
municlpiOB. 

Em 1934, n mesmo argumento foi 
invocado. Dizia-se que a União la 
desaparecer e ficar com as suas fl-

na11çü~ dc,sorganizadas; e, pelo me
nos no meu Estado, os orçamentos de 
36, 37, c :.'18 fecharam-se com supera
vits, a despeito das profundas trans
formações financeiras intrcduzidas 
pela Constituição de 1934. 

Não há., no momento, nenhuma ou
tra forma a ser apoiada senão essa, 
porque aquelas medidas lembradas 
pelo Sr. Representante Gaston En
glert já foram prejudicadas pela vo
tação anterior. 

O Sr. Paulo Sara&ate - Pediria a 
V. Ex.ª licença para formular mn 
requerimento, num parêntesis ao seu 
discurso, sollcilando do Sr. PresidPn
te que adiasse a discussão do as
sunto. até encontrarmos uma fórmula 
perfeita e justa que concilie a ma
téria equitativamente, sem ferir o Re
gime e suscetibilidades. {Muito bem>. 

O SR. PRESIDENTE - Só tent,o 
um 1nterêsse, que é justamente o da 
Casa pronunciar-se. com a absoluta 
liberdade, sôbre os assuntos sujei
tos ao seu exarne. 

Não me ')ponho ao adiamento por 
se tratar de questão importante, desde 
que tal adiamento vise uma solução 
que não fira o Regimento. 

A matéria, como pede o Sr. Repre
sentante Paulo SarasatP., fica adiada. 

O SR. PRESIDENTE - Meus Se
nhores, há um pedido de de&taque Jo · 
Senador Carlos Prestes para a emenda · 
n.0 1. 288, de autoria do Sr. Lameira 
Bittencourt. referente ao § 1.0 do Pro
jeto revisco, corresp0ndente ao artigo 
23 do Projeto atual. A emenda é a 
seguinte: 

"Inclua-se, onde convie:r: 
Art. O Estado só poderá Inter

vir nos municípios noe seguintes 
casos: 

I ·- Nn art. 164, § 2. 0 • 

II - Desorganlza.,:ã-0 de fina.n
ças 

III -- Impontualidade do paga
mento do funcionalismo, no mí
nimo de seis meses. 

IV - Grave perturbação de or
dem, que ponha em risco a pró
pria autoridade municipal. 

V - Recusa do Executivo Mu
nicipal à exeeução de lei federal, 
estadual ou municipal. 

Parágrafo único. As Constitui
ções disporão sõbre as normas que 
regularão as intervenções nos mu
nicípios, observadas, no que fôrem 
a.plicáveis, as pertinentes às inter
venções nos Estf'.dos". 
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O SR. L.~MEIRA BITTENCOURT 
CP~la ordem> ( • > - Sr. Presidente, 
aa presente oportunidade não venho 
defender a emenda cujo destaque foi 
solicitado pelo Sr. Senador Carlos 
Prestes. Enquanto V. Ex." não mP- der 
& palaVl'a para fazê-lo com a devida 
autoridade, quero apenas ressalvar 
pequeno equivoco de redação ou de 
impressão. 

Lendo o 1 único, V. Ex.ª repetiu o 
que con11la do avulso, ist0 é, que "as 
contrlbulçõe11 dl11po1·ão sôbre as normas 
que rogularlio as Intervenções nos mu
nfcíplot1", quirndo o certo é que as 
conn~ltu!çõc11 eataduais é que regula
rlo OI CUOll. 

O Sfl. PRll:Bl:OENTE -- O nobre 
Reprilrsenlantc pode usar da palavra, 
ne11te moml'nto, para defender a 
emenda. 

0 SR. LAMEIRA BITTENCOURT 
- Sr. PresldP.nte, se o Sr. Senador 
Carlos Prestes, ainda há pouco, não 
tlvcs!!Cl pedido o c!estaque da emenda 
para fazer declaração de voto contrá
rio, eu Iria suscitar perante V. Ex.". 
com o devido respeito, a ·seguinte 
QUestll.o de ordem: é que rninha emen
da, cujo destaque !oi solicitado, tem 
mu1to11 pc.ntos de contacto, rigorosa
mente lcfénttcos ao aproveitado no 
texto. 

Con11ullarla, assim, a V. Ex.ª, se me 
consU!un v11 autor da emenda !n<:lulda 
no tellto, para poàer defendê-la.. 

Umu. vez que S. Ex.ª o Sr. senador 
Ol\rlo11 Prl!Hl.f's, na sessão no~urna de 
anl.cl·llntl'm. no encerrar ~eu dlscu..-su, 
tncho11 R 1·mr.nda pura e simplesmente 
de re;u1ll1nárla. com U!'1a facilidade 
Qll1• t•!iv111.trl<:o como leviana, sem que 
mo tõ11Kn d11da oportunidade de reba
ter. r11pllcnr a S. E:ic.ª, tal a press'.'1. 
cons flil" rormulou a acusação. como 
<1utir qun H('Ja, nll.o maJs tP.nho questão 
do orclorn l\ formular; defendo, sim, a 
·emu4dl\, que nada t~ni de reacionária. 

O Sr. Nestor Duarte - Que diz 11. 
tmen!1a de V. Ex.ª, e o que com ela 
prtt~ende? 

O SR. LAME!RA BITTENCOUR.T 
- Tete! o r..razer de lê-la: 

"O Estado só poderá intervir 
nm1 municipios nos seguintes ca-
11011 : 

I no nrt. 164, § 2.0 ; 2.0 qeS(lr
ruinlzação de finanças; 3.0 im
pontualldade do pagamento do 
funcionalismo, no mlnimo de seis 

( • > Nilo !oi revisto pelo orador. 

• 

meses; 4.0 grave ~erturbacão de 
ordem, que ponha em risco a pró
pria autoridade municipal; 

O Sr. NestÕr Duarte - Ai, não Ex
celência! 

O SR. LAMElRA BITTENCOURT 
- Permita V. Ex.ª eu continue a ler. 

o Sr. Nestor Duarte - Sim. mas 
pode contar desde já com o meu pro~ 
testo. 

O SR. LAMEIRA BITTENCOURT 
-· E• contar V. Ex.", também, com a. 
réplica ao protesto. 

o Sr. João Amazonas - Acabou-se, 
então, a autonomia municipal? Volta
remos a ter inspetor de quarteirão ... 

O SR. LAMEIRA BITTENCOUP.T 
-- Contnuo a leit.ura : 

5.0 - recusa do Executivo mu
nicipal à execução de lei federa,, 
estadual ou municipal; 

Parágrafo único. As Constitui
ções disporão sôbre as normas qne 
regularão as intervenções nos mu
nicípios, observadas, no que forem 
aplicáveis, as pertinentes 4s inter
venções nos Estados" 

O Sr. Nestor Duarte - ôtlrno! 
O SR. LAMEIRA BITTENCOURT 

- Vejo qUt! V. Ex."' discorda apenaa 
era um ponto. 

O Sr. Nestor Duarte - Discordo Jtis
tomente do ponto capital de emenda 
de V. Ex.ª, porque no ma.is, ela Coi 
aceita pela Comissão. 

O SR. LAMEIRA BITTENCOURT 
- Foi o.ceita, e com rnulto prazer para. 
mim. 

O Sr. Nestor Duarte - E se V. Ex.• 
qu~er contar com unanimidade eia As
scmoléia peça o destaque da parte 
final. 

O SR. LAMEIRA BITTENCOURT 
- Sou de opinião, Sr. Presidente. que 
os princípios gerais que regulam a in
tervenção municipal, devem ser os que 
regulam a da União noe Estados. 

O Sr. Nestor Duarte -- A Intervenção 
para assegurar a execução da lei fe
deral, estadual e municipal só se deve 
dar à requisição do Tribunal Superior 
do EStado. 

O SR. LAMEIRA BITTENCOURT 
-Não me liinito à simples perturbaçãl) 
da ordem, mas à pett4,rbação cuja 
gravidade seja de tal proporção que 
vá até ao ponto de pôr em risco a au
toridade municipal. 
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Não quero, neste momento, responder 
a111 nobre Representante, Sr. Nest<:>r 
l>uarte, que, como se viu, estA de acõr
do comigo, de um modo geral, e, sim, 
apena1> opôr-me a critério, ou, melhor, 
à acusação feita ao meu sentimento 
democrático pelo ilust!'e colega Se
nador Carlos Prestes, que, melhor re
:fletindo sóbre a minha emenda, não 
terá dúvida, por certo, em verificar 
que ela. nada contém de reacionária. 
Se sem qualquer protesto de S. Ex.ª 
:foi aprovada a intervenção da União 
nos Estados, não sei como, agora, vem 
S. Ex." classificar de reacionâria a 
dos Estados nos municípios, quando, 
evidentemente, não se trata de medida 
de prepotência, de perseguição, con
trária aos interêsses dos municípios. 
Antes, é medida de amparo, de assis
tência, de verdadeiro auxílio aos mu
nlclpios. 

O Sr. João Amazonas - Tôda e 
qualquer ameaça de intervenção à 
autonomia dos municípios im})orta em 
ato reacfanária. 

O Sr. Neslor Duarte - V. Exce
lência comprenderá, certamente, que 
os municípios estão transformados, 
nesta Casa, no véu do Thémis. Nin
guém pode nêle tocar ... 

O SR. LAMEIRA BITI'ENCOURT 
- Estou de acórdo com Vossa Ex~e-
lê ncia . F.xis tem os in terêsses <los 
mumc1pws, mas não são êsses os 
únicos, os sup:-emos interêsses. 

Há outros a considerar e não e.•1-
í.endo. não compreendo, não acei:o 
ner.hum maior d<: que o nacion".~ .. 
e Muito oem.) 

;\gora, eu queria que o nobre S•:
nador Carlos Prestes explica::>l'e: pri
meiro, se mantém a. classificação d!i 
"reacionária" dada à minha emen .. 
da. 

O Sr. Carlos Prestes - A qua:
quer intervenção. Votaremos contra. 

O SR. LAMEIRA BITTENCOURT 
- Talvez seja porque Vossa Ex..:·> 
lência dá à palavra "reacionário" 
sentido lnteir2mente diverso do que 
lhe atribui o senso comum. 

Tóda vez que não estamos de acôr
do com V. Ex.•. sômos "reaclonli.
rtos". Essa a verdade. E, se Vossa 
Excelência empresta à palavra "rea
doná.río" êste significado, faço quf's
'tão de que minha emenda seja r:~al
me-nte "reacionária", no sc';'ltido qu~ 
tem pa.ra V. Ex." e seus partidA
rios. 

o Sr. Nestor Duarte - Acredlto 
seja J>QSSívei uma fórmula de ;:on-

ciliação, que p1·<>rrunho nê-st.es ~r
mo>: rnantcnha-se o texto do p110-
j3to revisto e peça-se destaq~ })\ira 
a part~ fir,a.l da. em~n<la, e-t'A flU" 
V. Ex.ª pleireia apllquem-se a.os mu
nicípios as conói~ ... 

O SR. LAMEIRA BlTTENCOURT 
- No que forem apllcàveis. 

O Sr. Nestor Duarte - ... que.ato 
Possível, da intervenção federal nos 
Estados. Acredito q11e não só 11. Oo
missão como a Assembléia. vo~ã.:i 
unânimemente. Agora, aquela parte 
em que V Ex.ª pretende incluir e~
tre os casos de inrervenção o :'lt
grav·e perturbação <\a ordem, pe:rmi
ta-me· que a ela~sitique, não de '"rea
cionária". . 

O SR. LAMEIRA B!TTE1'1C0lJRT 
- Muito grato à cortezia de Vo~sct 
Excelência. 

O Sr. Nestor Duarle - . . . rnRs 
de imprudente. 

O Sr. Carlas Prestes - O n<•Ql't: 
orador pt"rmite lill1 apart>e 7 

O SR. LAll.fEIRA BITTENCOURT 
- Vou já atender a V. Ex.ª. 

Num e~ de perturbação da v,·_ 
dem num municipio, de natmeea te! 
que a própria autoridade munlctpal 
nada PoSSa faze-r para dom.L1á.-~'l. 
que a. pró:Jria população se t:.lll'-~~ 
lntranquila e insegura, sern deie~·1 

dos seus direitos que hw:onv•·
ni·ente há, nêste ca.s.::> de g:rave '.n'·
turhação da ordem, que põe em ris.r,i 
a própria seeurança da populaQ6•), 
eim se decretar a intervenção do ~"
tado, nã-0 contra o município, mr1, 
em auxilio dtle? 

Ouvirei, agora, com pra1..er ri apr,rt~ 
do nobre Senado1· Carlos Prestes 

O Sr. Cu,rlos Prestes - Não o"
sejo, de Iorma alguma. insistir n::i, 
expressão "!'e acionário'' 

O SR. LAMEIRA BITTENCOURT 
- Muito grato a V. Ex.ª. 

O Sr. Carlos Prestes - ... ma.s 
o conteúdo da emenda a nóe pa
reda reacionári<J. PeÇ-O a atenção d:•. 
Casa sômente paira a comp<>.r'91;:iD 
entre o texto primitlv0 e o n01Vn. 
incluída a emenda doe V. Ex.". em 
parte, como foi. No art 126 do pr'l · 
j-eto dizia-se: "Ao muntclpio :Wt'à 
assegurada autonomia: 1 - para 
efetividade, etc.". No Art. :.)3, m ... -
dificado pela emenõ.a. de Vosaa Ellc<!
lência, em vez de se assegurar a 
autonomia. dos municiplos, o qu& <se 
vê é o contrário: "Os Estados ná<J 
intervirã-0 nos municipl~. &alvo ... ". 
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Para que intervir illOS municípios, Se
nhor Deputaido? 

O SR. LAMEIRA BI'ITENCOURT 
Não é contra a autonomia do;:, 

municípios, . do mesmo modo que a 
intervenção federal não é contra a 
autonomia dos Estados. 

O Sr. Carlos Prestes - E' desne
cessária a intervenção do Estado n'.'.1 
município. 

O SR. LAMEIRA BITI'ENCOURT 
- · V. Ex.ª mesma concordará, se ler 
com atenção a minha emenda, em 
Q!Je essa ü1tervenção é no tnt.erêsse 
do próprio município, no interêsse do 
seu funcionalismo, no interêsse das 
suas finanças, no interêsse da sua or
dem, no interêsse da boa marcha dos 
seus negócios. 

O Sr. Carlos PrtuJtes - O govêrno 
federal já tem poderes sufi(:ientes pa
ra, em casp de extrema necessidade 
decretar essa intervenção. Se a emen
da não é reacionária, pelo menos é 
imprudente, e por isso votamos con
tra. 

O SR. LAMEIRA BITI'ENCOURT 
Estou defendendo o m\ll\1cipio 

mais dv que V. Ex.ª. 

O SR. PRESIDENTE - Atenção! 
Está findo o temPo de que dispunha 
o nobre orador. 

O SR.. LAMEIRA BITTENCOURT 
- :Apenas dois minuto.'! de toleràn
c?a, Sr. Presidente, porque os apar
teantes falaram maia do que eu. 

Quero rematar estas ligeiras const
derações dizendo apenas que estou de 
acôrdo com uma fórmula conctllat6-
ria, que ressalve, no entanto, o 1'r1n
cípío básico de minha emenda, que 
é o d:: intervencão no município, não 
contra êle, não como perseguição. 
mas em apoio, amparo e assistência 
a.o p1·óprio mun1cip1o, :-.o seu funcio
nalismo ... 

O Sr. Nestor Duarte - V. Exce
lência aceita meu alvitre. 

O SR. LAMEIRA BITI'ENCOURT 
-- . . . e à sua população, porque bem 
compreendo, Sr. Presidente, que no 
município é que está a célula criado
ra da nacionalidade. Amparando e 
defendendo o municcipio, não estamos 
defendendo e 11-mpe.rando o muntci- · 
pio só, mas a própria União, o pró
prfo Estado, a. própria pãtr!e., que 
tem seu assénto inicial na municipa
lidade. 

No mais, Sr. Presidente. estou de 
acôrdo com a solução concllitória 
apresentada pelo nobre Deputado Se
nhor Nestor Duarte. <Muito bem; 
mutto b~m. Palmas.) 

O SR. SOARES FILHO - Sr. Pre
sidente, peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE - Tem a pa
lavra pela ordem o nobre Represen
tante. 

O SR. SOARES FILHO (+) (pela 
ordem) - Sr. Presidente, pedi a pa
lavra para levantar duas questões de 
ordem e de\·o lembrar, de início, a 
V. Exª. que já estamos na 5.ª sessão 
de debates e de votação da Constt·
tuição e é a primeira vez que tomo 
a palavra nesta etapa dos nossos tra
balhos constitucionais. 

A primeira questão de ordem, se·
nhot Presidente, é a que se refere ao 
direito de falar nesta fase, direito que 
cabe ,tmicamente ao relator geral, ao 
relator parcial e ao primeiro signa
tário de emenda. 

O Sr. A2oisio de Carvalho - Autor 
de pedido de destaque. 

O SR. SOARES FILHO - Não te
nho, Sr. Presidente, podido acompa
nhar com a devida atenção os nossos 
trabalhos, para saber sa ês.se dispo
sitivo rtgimental tem .sido rigorosa
mente observado. Mas não importa. 
Sr. Presidente, porque, tendo sido 
dada ao novo projeto sistemática. di
ferentP-, houve a transferência de 
matéria que constava de ure C~pftu· 
1o para outro Capitulo. 

Neste caso, a primeira questão de 
ordem que levantaria, seria a de sa
ber se o relE<tor parcial da matéria 
de um Capitulo Introduzida en:i. novo 
Capítulo tem direito de falar. · 

A segunda questão, Sr. Presidente, 
é a se11uinte; estamos discutindo um 
destaque para a emenda n.O 1. 288. 
Evid<'ntemente, da simples leitura da 
emenda. verifica-si:! que ela foi a ma
triz do atual art. 23 do projeto re
visto. Selldo ela a matriz dêsse ar
tigo, só poderá o plenário pronuncl.ar
se pró ou contrtt o dispositivo em face 
da em~mda. Porque, até agora, o que 
o plenário fez, seg1H1do 1·equerimento 
do nobn~ e ilustre Sr. Relator Geral. 
aprovado pelo plenário, foi votar em 
bloco as emendas com parecer favo
rável e as com parecer contrário, re
sultando, daquele primeiro grupo de 

(*) Não foi revisto pelo orador. 
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emendE<s de parecer favorável, a reda
ção do vencido. 

Ora, St. Presidente, se a votação 
dos dois blooos de emenda:; -.., as que 
tinham parecer favorável e as que ti
nham parecer contrário - foi feita 
ressalvados os destaques, ressalvarto 
está o destaque pedido em tempo para 
a emenda n.0 1 238. 

A votação dessa emenda é a úni
ca e exclw.iv'.~ cp·:i:tur.ide1de que a As
sembléia Naciona 1 Constituinte tem, 
em face do Regimento, para aceitar ou 
rejeitar a intervenção nos municípios. 

Como sou contrárie, virtualmente 
contrário, a Url intervenção, desne
Cf.!!sária por todos os motivos ... 

O Sr. Aloisio de Carvalho - E pe
rigosa. 

O SR. SOARES FILHO - . . . é 
que levanto esta questão de ordem, 
para sustentar q11e a Assembléia de 
nenhumfl. forma, a tê agora, decidiu 
sôbre o art. 23, porque não votamos 
um projeto sub~títutivo aprovado ~m 
globo. 

O nobre relator Sr. Deputado Costa 
Neto, atento ao Regimento, à disci
plina, e à ordem ãos nossos trabalhos, 
e não des-ejamos que Q. Grande Co
missão, por sua vez, pudesse : ufocar 
as · deliberaçõef do plenário. formu
lou com grande sahedoria, equilíbrio 
e elevação, o requerimento que orien
tou a \'atação no começo dos traba
lhos. 

Votamos emendas favoráveis Que de
termlnar!lm a votação do projeto ven
cido salvo os destaqu<:s. Não teria si
do possível, nesta hora, requerer-se o 
destaque do art. 23 do projeto revis
to para ser rejeitado, porque ésS<l pro
jeto ainda não existia: só passcu a 
ter existência depois da votação do 
requerimento do nobre Deputado Se
nhor Costa Neto, Relator Geral (Apol
o.dos.) 

Assim sendo é pel.s. primeira vez 
que o plenário pode e deve pronunci
ar-se, a meu- ver em sentido contrário, 
sõbre a emenda,• que, repito, foi a 
matriz do art. 23 do projeto em vo
tação. 

Sr. Presidente, quanto à minha pri
meira questão de ordem, devo dizer 
a. V. Ex." que a retirei, porque acabo 
de ser informado de que o Regimento, 
naquela parte, tem sido rigorosa.mente 
obedecido. 

Quanto à segunda, é possível que 
ela também não tenha razão de ser, 
porque V. Ex.ª parece inclinado a 

aceitar o detaque dessa emenda, que 
deve ser rejeitada pelo plenário, por
que é atentatória à autonomia dos 
municípios. (Muito bem.) 

O SR. COSTA NETO (pela orclem• 
( •) - Sr. Presidente, o nobre Depu · 
tado Soares Filho desistiu de p~dir a 
V. /Ex."' so}ução para uma das ques
tões de ordem que lev&-ntou, uma ve;: 
que, pClr informações que colhcu dos 
colegas, soube estar o Reg1mcn:o sen
do rigorosamente cumprido. Também 
a segunda questão de ordem de i3. 
Ex.ª não tem razão de ser, porque fi
cou bem claro, no Inicio das 1iossas 
discussões - e consta de uma da~ 

explicações de V. Ex.ª, já puolicad::t 
- que qualquer dos Srs. Constituin
tes poderia dirigir a V. Ex.ª reque
rimento de preferência para o pro
jeto. 

Nestas condições, se algum do~ S-:
nhores Representantes desej::.ss-e a 
manutenção do projeto, nessa parte, 
quer dizer, a supressão do an. re
ferente à intervenção dos municípim;, 
deveria usar do simples recurso de 
dirigir a V. Ex.ª uma petição no sen · 
tido de que, nessa parte, fôsse ma:1-
tido o projeto. 

O Sr. Soares Filho - Há um e<iuí
voco de V. Ex.ª .. ~se artigo nã:> exis
tia no projeto µrimitivo, e eu n:'i.r.' 
poderia requerer, como nenhum ou
tro Deputado, destaque do que era 
inexistente. 

O SR. COSTA NETO -· P-;)!'feita
mente. O projeto ficou send".l consi
derado como Ullla fonte de desta
ques. E' esta a informação que tenho 
proporcionado pessoalmente a muitos 
colegas. Tôdas "s vêzes qu.; •1m Re
presentante preferir a solução dada 
para os institutos pelo projetJ pri
mitivo, ou tõdas as v~zes que vtrifi
car que no projeto há precelt,o que 
não existia no projeto primitivo, po
der!\ pedir preferência .para o pro
jeto primitivo. O destaque não men
cionará determinada palavra ou pre
ceito do projeto primitivo; o desta
que dirá, simplesmente, que rrefere 
a solução dada poJ' êsse projeto. onde 
o Jnst1tutC1 não se encontrava. • 

O Sr. Carlos Marigh.ela - Per
mita-me V. Ex.• um aparte. Eu 
peJ'8'Untar1a a V. Ex.• se ped!r des
taque para a emenda n.0 1.288 C•U re-

• 

(•) Não foi revisto pelo orador. 
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querer preferência para o art. 23, do 
projeto revisto, não é a mesm9. coisa. 

O SR. COSTA NETO - Não é <t 
mesma coisa. 

O Sr. Carlos Martghela -- Pergunto, 
porque o artigo 23 tem a mesma reda
ção da emenda 1 . 288. 

. o SR. COSTA Nl!.":'O - Não é a 
mesma coisa, pelo seguinte: a emen
da >11urglu porque não existia o pre
ceito no projeto primitivo, de maneira. 
que, se algum Sr. Representante ve
rificar que o projeto atual contém 
preceito que não constava do &·ntlgo, 
pode dirigir um requerimento ao St':
nhoc Presidente. 

Liso fal dbjeto de delibere ~ão de V. 
Ex!·, Sr. Presidente, no início das 
nOBBa.s sess6es, declarando que o Re
presentante pode preferir a omissão 
do projeto primitivo. 

Destarte, Sr. Presidente, se não 
existe em Mesa qualquer pedido cte 
destaque preferindo o projeto ua par
te que deixou de estabel6Cer vrecei
to iÕbre a questão em debate, j.arece
me que não pode estar em discussão 
a supressão do 11.rt. 23. CMuítt> bem.> 

O SR. CARLOS PRESTES - Se
nhor Presidente, pedimos o destaque 
da em.f·nda. n.0 1.288, para que fôsse 
soometida à apreciação da Casa. 

Se a emenda cal!llSe, cairia o artigo 
23 do Projeto, que resultou da uU41-
zação de, emenda; se fós&e aprovada. 
caberia à Comissão pedir preferência 
para a redação que propôs e ~ a que 
coostia do projeto, uma vêz que a re
dação da emenda é diferente. 

Deseja.vamc>d a supressão total do 
d!Jipositivo, através da votação da 
emenda. 

O Sr. Nestor Duarte -· Pelo resul
ta.do do vencido no pLenárlo, o projeto 
revisto foi aprovado, salvos os desta
que requeridos. 

O SR. CARLOS PRESTES - Era 
o que tinha a di2er. 

O SR. ALIOMAR BALEEIRO -
Sr. Presidente, acato cor.n o maior 
respeito a deliberação de V. Ex.ª, até 
porque SE'ria penosfssimo para mim ti
v.essl! de reformar o juízo magnftico 
que faço de tOdos os meus compa
nheiros, sem exceção de nenhum. 
Peço, po!B, a V. Ex.ª, que me conserve 
a palavra para, depois de.. adiamento, 
prosseguir na Justificação aue estava 
fa.!*1ldo. (Muito bem. Palnuu.l 

o SR. CARLOS PRESTm (Pela 
ordem l - Sr. Presidente, tendo pe
dido o dest-aque desta emenda, que 
serlf. naturalmente defend1C.a pelo &ell 
autor, chamo a atenção da Casa para 
o faito de que nós, da bancada comu
nista, vo~mos contra a mesma e, por
tanto, contra o artigo 23 do Projeto. 
(Muito bem.J 

O SR. PRESIDENTE - Está a 
findar a hora da sessão. Conseqüen
temente, não hã mais tempo para 
proceder à votação da emenda. Assim, 
será ela feita na· próxima sessão, que 
convoco para as 20,30 horas de hoje, 
designando a segu:nte: • 

ORDEM DO DIA 

Continuação da votação das emen
das d.estacadas do Capitulo I - Titulo 
I; e mais vot.açã<> dos Capitulas n . e 
m do mesmo Titulo. 

Deixaram de comparecer 31 Se
nhores Representantes: 

Partido Social Democrcitíco 

Amazoaas: 
Leopoldo Peres. 

Ceará: 
Frota Gentil. 
Almeida Monte. 

Rio .Grande do Norte: 
Val.fredo Ourgel. 

Pernambuco: 
Jarbas Maranhão. 
Cost.a Põrto. 
Ferreira. Lima . 

Bahia: 
AloLsio de Castro. 
Regia Pacheco. 
Negreiros Falcão. 

Minas Gerais: 
Joaquim Libànto. 

São Pa.ulo: 
Oofredo Teles. 

Goiãs: 
Dario CardOõO. 

Paraná: 
Munhoz de Melo. 
Aramfs Ataide. 

• 



santa Catarina: 
Altamiro Guimarães. 
Rob6rto Grossembacher. 

Rio Grande do Sul: 
Bltteneourt Azambuja. 
Herofilo Azambuja. 

União Democrática Nacional 

Piauí: 
Coelho Rodrigues. 

Ceara\: . 
Beni Carvalho. 

PaTaiba: 
Adalberto Rib::iro. 

São Paulo: 

Remeu Lourençáo. 
Pllnio Barreto. 

.. 
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Ooiás: 
Jales Ma.::•1!?.do. 

Paraná: 
• Erasto GeertHel. 

Partido Trabalhista Brasileiro 

Distrito Federal: 
Vargas Neto. · 

Rio de Janeiro: 

Abelardo Mata. 
Minas Gerais: 

Leri Santos. 
São Paulo: 

Hugo Borghi. 
Guaraci SJlveira. 

Levanta-se a sessão às 18 horas . 
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(Extraordinária) 
PRESID~NCIA DO SR. ~ELO VIANA, PRESIDENTE 

As 20 horas e 30 minutos, compare
cem oo Senhores 

Paraíba: 

• Jllllldui Carneiro. 

' . 

Partido Social Der.wcrático , 

Acré: 

Ca.stelo Branco. 
Hugo Carneiro. 

Ama.zonas: 
Pereira da Silva. 

Pará: 
Magalhães Barata. 
Alvaro Adolfo. 
Duarte de Oliveira. 
Lameira B!ttenoourt. 
Ca.rlos Nogueira. 
Nelson Parijós. 
João Botelho. 
RoCha. Ribas. 

Maranhão: 

Creport Fran~c . 
Vitorino Freire. 
Odilon Soar~. 
Afonso Matos. 

Pia.ui: 
Rena.ult .Leite. 
Areia Leão. 
Sigefrcdo Pacheco. 

Cearé.: 
Moreira da. Rocha.. 
Osvaldo Studru:t. 
Ra. u1 Ba.t"boec. 

Rio Grande do Norte: 
Oeorglno "Avelino. 
D!oolécio Duarte. 
José V.a.rela. 
Mota. Neto. 

• 

Samuel Duarte. 
José Jofil!. 

Pernambuco: 

Novais Filho. 
Etelvino Lins. 
Aga.memnon Magalhães. 
Gercino Pontes. 
U llssés Lins. 

Alagoas: 

Te!xeixa de Vasconcelos. 
Góes Monteiro. 
Silvestre Péricles. 
Lallro Montene.gro. 
José Ma.ria.. 
Antônio Mafra. 
Afonso de Carvalho. 

Sergipe: 

Leite Neto. 
Graccho Cardooo. 

Bahia: 
Pinto Aleixo. 
Lauro de Freitas. 
VieiTa. de Melo. 
Altam!r·e.nd·o Requião • 
Euné.pio de Queiroz. 
Fróes da Mota. 

Espfrlto Santo: 

Hennque de Novaill. 
Ar1 Viana.. 
Carlos Lin.demberg. 
Eurico Sales . 
Vieira. cfe Rezende. 
Alvllll'o Oe.steio . 
.Asdr·uba.l ava.res. 

Ois.trito Federa!: . 
José Romero. 



Rio de Janeiro. 

Pereira Pinto. 
Alfredo Ne·1es. 
Amaral Peixoto. 
Eduard-o Duvivier. 
Carlos Pinto. • 
Paulo Fernandes. 
Gi:túlio Moura. 
Htitor Collet. 
Bastos Ta vares. 
Acurc!o Torres. 
Miguel Couto. 

Minas Gerais: 

Levindo C-Oelho. 
Melo Viana. 
Benedito Valadares. 
Jw:celino Kubitschek. 
Rodrigues Seabra. 
Pedro Dutr5. 
Blas Fortes. 
I.srael Pinhelro. 
João Htnrique. 
Cristiano Machado. 
Wellington Brandão~ 
Jo:é Alkmlm. 
Augusto Vle~as. 

Gustavo· Capanema. 
Celso Machado. 
Ollnto Fonseca. 
Milton Pra~cs. 

São Paulo: 

Nove li Júr.io:·. 
Antônio Feliciano. 
Martins Filho. 
Costa Neto. 
Silvio de CaqJ.pos. 
Horzkio Lafer. 
Ata.Hba Nogueira. 
João Abdala. 
Alves Palma. 
Honor!o Monteiro. 
Machado Coelho. 

Goiá.s: 

Pedro Ludovico. 
D!ogenes Magalhães. 
e a.1ado God.61. 
Galeno Paranhos. 
Guilherme XaVier. 

Mato Grosso: 
Ponce de "Arruda. 
Argemi-ro Fialho. 
Martiniano Araújo. 

p a.r :\.."lá : 

Flávio Guimarães. 
Roberto Glasser. 
Lauro Lopes. 
João Aguiar. 
Oomi Júnior. 
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Santa Cata.r!na: 

Nereu Ramos. 
Ivo d'Aquino. 
Aderbal Silva . 
Otacílio Costa. 
Orlando Br.asil. 
Rogério Vieira. 
Hans Jordan. 

Rio Grande do Suf: 

Ernesto Dorneles. 
Gaston Englert. 

·Adroaldo Costa. 
Brocha,do da Rocha. 
Elói Rocha. 
Te-Odomlro Fonseca. 
Daniel Faraco. 
Antero Leivas. 
Manuel Duarte. 
Souza Co~ta.. 

Mérdo Teixeira. 
Pedro Vergara. 
Bayard Lima. 

União Democrática Nacional 

Amz.zonas: 

Severiano Nunes. 

Pará: 

Agostinho Monteiro. 
Epilogo Campos. 

Maranhão: 

Alarico Pacheco. 
Ant.enor Bogéia. 

Piauí: 

Matias Olimpio. 
José Ca.ndido. 
António Corrêa. 
Adelmar Rocha. 

Cea.râ: 
Pl!nio Pompeu. 
Paulo Sarasate. 
GenUl Bezerra. 
Egberto Rodrigues. 
Fernandes Teles. 
Leão Sampaio. 
Alencar ArarJ,pe. 
Edgar de Arrucia. 

Rio Cr!Lllde do Nor-te: 

Ferreira de Sousa. 
José Augusto. 
Alufsio Alves. _ 

Paraiba: 
Vergniaud Wanaerlel. 

"'J'oão Agrtpino. 
João Ursulo. 



Plinio Lemo.s. 
Ernani Sá.tiro. 
Fernando ~obrega. 

Osmar Aquino. 
Pernambuco: 

Alde Sampaio. 
João Cleofas. 
Gilberto Freire. 

Alagoas: 

Freitas Cava.lcanti. 
Mário Gomes. 
Riui Palmeira. 

Sergipe: 

Walter Franco. 
Leandro Maciel. 
liexibaldo Vieira. 

Bahi;;.: 

Aloislo de Carvalho. 
Juraci Ma.ga.l.hãe.s. 
Otavio Mangabeira. 
Manuel Movaes. 
Luiz Viana. 
Clemente Ma.rta.ni. 
Dantas Júnior. 
Rafael CinourA. 
Nestor Duarte. 
Allomar Baleeiro. 
Jo:io Mendes. 
Alber!co Fraga. 
Rui Santos. 

Distrito Federal: 

Hamilton Nogueira.. 
Hermes Lima.. 

· Eu.elide..~ Figueiredo. 
JurandiT Pires. 
· Rio de Ja.neixo. 

Prado Kelly. 
Romão Júnior. 
José LeomU. 
Soares Filho. 

Minas Gera.Is: 
Monteh·o de Castro. 
José Bonifácio. 
Ma.g~hã.es Pinto. 
Ga.briel P&.SGOS. · 
Milton Campa,,. 
Lopes Ca.nça.do. 
Llcurgo Leite. 

São Paulo: 
Paulo Nogueh'a.. 
Toledo Piza. 
Aureliano Leite. , 

Go!As: 

Domingos Velasco. 
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Mato Grosso: 

V espa~lano Martins. 
João Vilasboas. 
Dolor de Andrade. 

Santa Catarina: • 
Tavares d'Amaral. 
Tomás Fontes. 

Rio Grande do Sul: 

Osório Tuiuti. 

Parttdo Trabalhista &'asfletro 

Bahia: 

Lt:iz Lago. 

Distrito Federal: 

Rui Almeida. 
Benjamin Farah. 
Vargas Neto. 
Gurgel do Ama.ral. 
Sega.da.s Viana. 
Benfcio Pontenele. 
Baeta Neves. 
Antônio Silva.. 
Barreto Pinto. 

Rio de Janei.i·o: 

Abe1a.rdo Mata . 

Min'8S GeTa.is: 

Eze<;uiel Mende.s. 

Sáo P.aulo: 

Pedroso júnior, 
Romeu F1ori. 
Berto Condé. 
Eusébio Rocha. 

Paraná: 
Melo Braga. 

Rio Gra.nd1: do Sul: 
Artbur Fisch~r. 

P11.rtido Comunista do Bru~a 

Pernambuco: 
Gregório Bezerra.. 
A.gostinho OUvelta. 
Alcêdo Coutinho. • 

Ba.hla.: 

Carlos Marlghéla. 

Dl.strito Federal: 

Carloo Prestes . 
João Amazon.as. 
Ma.uriclo ara.bois. 
Batista .Neto. 
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I 

Rio de Janeiro: 

Claudirto Silva. 
Alcides Sab~nça. 

São Paulo: 
José Crispim. 
Osvaldo Pacheco. 
Jorge Amado. 
Caires de Brito. 

Rio Grande do Sul: 

Abflio Fernandes. 

Partido Republicano 

Maranhão: 
L~no Machado. 

Pernambuco: 
Souza Leão. 

Sergipe: 
Amando Fontes. 

Minas Gera1s: 
Ja.ci Figueiredo. 
Daniel Cairva.lbo. 
Felipe Ba.ibL 

São Paulo: 
Altino Arantes. 

Paraná: 
~unhoz da. Ri>cha.. 

Parti.Go Popular Sindicaltsta 

Pará: 
Deodoro Mendonça. 

Ceará: 
Olavo 0~1eira. 

J-0ão Adeoda.to. 
Alves. L!nha.res. 

Bahia.: 
Teódulo Albuquerque. ,. 

Partido Democrata Crtstrf:o 

!>e1na.m.buco: 
Arruda OA.me.ra.. 

Partido .Repubztcano PTO(Jf'esslstti 

Rio Ora.nde do Norte: 
Café Filho. 

São Paulo: 
CllmPoS Vergal. 

Partido Libertador 

Rio Grande do Sul: 
Raul Pila. 

O SR. PRESIDENTE - Achando-se 
presentes 249 SenhC>res Representan
tes, dedaro aberta a sessão. 

Passa-se à leitura da ata da sessão 
anterior. 

O SR. HUGO CARNEIRO (l.º Su
plent.e, servindo como 2.º Secretário> 
procede à leitura da a ta. 

o SR. PRESIDENTE - Na forma 
do Regimento Interno está aprovada 
a ata, ressalvada qualquer retificação 
escrita, que seja encaminhada à Mesa. 

Passa-se à leitura do expediente. 
O SR. LAURO LOPES (2.0 Secre

tário, servindo como 1.0 > declara que 
não há expediente a ser lido. 

O SR. PRESIDFNTE - Brs. Re
presentantes, vamos tratar, dos pedi
dos de destaque, que tive oportunfdade 
de examinar. 

Tem a palavra o Senhor Jac1 Fi
gu~iredo. 

O SR. JACI FIGUEIREDO - Sr. 
Presidente, não encontrl\Ildo de pron
to, em minha pasta, os dados que 
trouxera para a discussão da emenda 
2.936, de minha autoria, e como hà 
\'é.rias outras que devem ser submeti
das à apreciação da Casa, com o obje
tivo de facllltar o debate, e porquP. é 
muito escasso, requeiro a V. Ex.ª 
su!>meta outra matéria à discussão, 
enquanto colho os el~mentos necessá
rios. 

O SR. PRF.SIDENTE - V. Ex." 
será atendido. 

Vou recapitular a matéria que deve 
ser submetida à votação. 

O Sr. Representante Carlus Pres
tes requereu destaque para a emenda 
n.0 1. 288, de autoria do Sr. Lameira 
Bittencourt, reterente ao art. 23 do 
at.ual projeto, nos seguintes t.êrmoa: 

Requ(·.remos destaque, na forma re
gimental, para a emenda n.0 1. 288 de 
autoria do Sr. L::imeira Bltencourt, 
rererente ao Capitulo I do Projeto 
revisto e publicada à página 181 do 
impresso alusivo ao art. 23. 

Bala das Sessões, em 13 de agõato 
de 1948. - Lufs Carlos Prestes. 

O SR. LAMEIRA BI'l"l'ENCOURT 
- Br. Pre~idente, peço a palavra, 
como autor da emenda. 

O BR. PRESIDENTE - Tem a 
palavra o nobre Repreeentante. 

O SR. LAMEIRA BI'ITENCO'URT 
<•) - Sr. Pres1dent.e, pelo fato de 11. 

( • > Não fui revisto pelo orador. 
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minha emtmda já ter sido quase tóàa 
ela aprova<:!a, nos pontos essenciais no 
projeto sul;metido atualmente à dis
cussão neste plenário, não havia pe
dido o destaque da mesma. Assim, 
.essa emenda de minha autoria só veio 
a plenário, porque V. Ex.ª, mui li
beralmente, concedeu o destaque re~ 

querido pelo Sr. Senador Carlos Pres
tes, que declarou fazer êsse 'pedido 
exata e justamente para votar contra 
o seu texto. 

Sr. Presidente, entendo eiue não há 
espírito público -- e êle se faz tão n<:: • 
cessário neste momento - sem sen
timento de r<>núncia, de cooperação 
e de mútuo entendimento. Por lsso 
mesmo, se me afigura que o dever 
principal, que a todos nós se impõe 
neste ini:tante, é o de dar, ,;em mais 
tardança, a Carta Constitucional que 
o País reclama e espera de nosso pa
triotismo, do nosso devotamento, da 
nossa capacidade. 

Por isso, Sr. Presidente. e desejan
do facilitar e acelerar, na medida do 
possível, os n!)SSos trabalhos e· ativi
dades, e porque a minha em-enda, 
como já di~ de inicio, se acha prà
ticamente, em sua essência, incorpo
rada 20 projeto em discussão, consul
to a V. Ex.ª se me é dado renunciar 
à emenda de maneira a não ser dis
cutida e submetida ao plenário. 

1!:sse o requerimento, o pedido ou 
consulta que tenho a honra de di
rigir a V. Ex.". <Muito bem,· muito 
bem.) 

O SR. PRADO KELLY - Sr. Pre
sidcnk, peço a palnvra, pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE - Tem a pa
lavra o nobre 'Representante. 

O SR. PRADO KELLY <Pela or
dem> - Sr. Presidente, desejo fazer 
ligeiras conaideraÇôes sôbre o pedldo 
que acliiha de d1rttir a V. Ex." o &'!
nhor Lameira Blttencourt. 

O SR. PR.ESIDENTE - Antes, po
rém, ji\ havia solicitado a palavra o 
Sr. Carlos Pretes. 

O SR. CARLOS PRESTES <Pela 
or"1rt) - Cedo a ve! de falar ao no
bre colega. 

O SR. PRESIDEN'I1!: - Tem a pa
lavra o Sr. Prado Kelly. 

O SR. PRADO KELJ.y <Pela or-
dem> < •) - Sr. Presidente, tenno 
para mlm que não pode ser objeto 
de deliberação, nem de V. Ex.ª, nem 

( •) Não foi revisto pelo orador. . 

da Casa na presente fase dOB nossos 
trabalhos, o pedido formulado, pelo 
Uustre Deputado Sr. Lamdra Bitten
court, de retirada da emenda. ofere
cida no devido turno regimental, e 
que foi objeto de parecer dr. Combsão 
da Constituição, foi aprovada em par
te pela própria Comissão na redação 
substitutiva que apresentou ao ple
nário, e mereceu preferência dR, Casa. 
s. Ex.ª não é mais dono da emenda; 
não tem, portanto. qualidade para so
licitar sua retirada. 

O Sr. Costa Neto - Além disso, 
o plenário já aprovou a env::nda. 

O SR. PRADÓ KELLY - Aprovo11, 
parcialmente. 

Nestas condições, o pre;:;ente pedido 
não pode s.er, a. meu ver, objeto de 
consideração de V. Ex.ª, por ser mani
f'!stamente tardio. O nob:·c Deputado 
podia requ~rer a retirada cte sua 
emenda antes que sôbrc ela opinasse 
a Comissão de Constituição. 

Dá-se esta circunstã.nc\a, que' vale 
a pena &er frisada: a comissão opinou 
sôbre a emenda, aceitou-a em parte, 
incorporando-a na redação do substi
tutivo que veio a ter µreferência ex
pressa do plenário para a votação 
global. . 

Eram as considerações que f.eseJava 
fazer, apenas em vigílància dos bons 
preceitos regimentais. (Jll gito bem; 
muito bem.) 

o SR. CARLOS PRESTES - se
nhor Presidente, peço a pa1avra, pela 
ordiem. 

O SR. PRESIDEN'I1E - Tem a pa
lavra o nobre Representante. 

O SR, CARLOS. PRESTES (Pela. 
ordem) (º) - Sr. Presidente, sou de 
opinião semelhante à do Ilustre Depu: 
tado Sz. Prado Kelly: a em:n1a está 
!ncorporacta ao projeto e não creio 
que o autor ou autores de emendas 
possam retirá-las neste momento 

Para facilitar os trabalhos, creio que 
seria possível, ao Invés de submeter à 
votação a emenda pa-ra a qual pedi 
destaque, tivesse preferência a própria 
redação apresentada pela Comissão, 
isto é, a que &e lê no anteprojeto. A 
votaç&io deveria realizar-se em duas 
partes: a primeira, JA solicfta,da pelos 
Srs. Prado Kelly e Nereu Ramos; e 
a segunda requerida por nós da ban
cada comun~sta. 

O pLe-né.rio deverá manifestar-se 
não sõbre a emenda, mas quanto à 

(•) - Não foi revtst.o pelo orador, 
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-redação que fc,i aproveitada da mes
ma e já incluída no projeto. (Muito 
bem. Muito bem.) 

O SR. LAMEIRA BIT'I'ENCOURT 
- Sr. Presidente, peço a palavra, pela 
.ordem. 

O SR. PRESIDENTE - Trem a pa
lavra o nobre Representante. 

O SR. LAMEIRA BIT'I'ENCOUR'J' 
<Pela ordem1 ( •) - Sr. Presidente, 
se, me tivesse sido po.:;sível falar an
tes do ilustre colega, Sr. t;arlos Pres
tes, S. Ex.ª não teria t12ado da pala
vra. nesta última oportunidade, por
que meu pedido, 0 u minha questão 
de ord'l'm - que ora submeto à con
sideração de V. Ex.ª na no sentido 
de retirar, não tôda a emenda, inclu
sive a pa~te que foi incorporada ao 
projeto, mas exatamente aqueles do!s 
incisos que diferem essencialmente 
do mesmo projeto e que vi a,lvo de 
restrições e reparos de várioo colegas, 
·entre êles o ilustre Represen1tante, 
Sr. Nestor Duarte., 

O Sr. Nestor Duarte - Muito obr:
gado a V. Ex.ª pela citação. 

O SR. LAMEIRA BITTENCOURT 
- Desde logo assegur·ei a S. Ex.ª e 
demais colegas, que me honraram cCJm 
sua atenção e apartes, que não tinha 
dúvida alguma em. aceitar uma solu
ção conciliatória, dentro désse espírito 

de transação, de acomodação e conci-
liação ins.:parâ.vel do espirita público 
que nos deve animar neste momento. 

E' e.ssa solução conciliatória que 
procuro. mesmo porque. Sr. Presi
dente - repito - minha emenda ;;ó 
tem o sentido de assistência e ampa
ro ao municipio, já allâs apresenta
da e debatida, por outras palavras, em 
1934 e que mereceu aplausos, dentre 
outros cca1stituintes, também alguns 
de hoje, por exemplo o Sr. Da.riiei 
de Carvallio. Disse êste que ela vi
sava conciliar sàbiamente ais exigên
elas da actministração p.íblica do mu
nicipi0 com o dogma fundamental da 
autonomia municipal. 

:i!:sse o re4uerlmento que faço a Vos
sa Ex.ª, Sr. Presld.:mte. 

O Sr. Alolslo Carvalho Quero 
observar que o .:sp1rlt.o d0mlnante em 
1934 era o do Est.ado assistir o muni
cípio en;. sua vida financeira, sem 
interv!r Ili\ vida politlca, como seria-, 
talvez, a consequência da emenda. de 

(*) Não foi revisto pelo orador. 

v, Ex.ª, porque .:ia fala em grave 
perturbação da ordem. 

O SR. LAMEIRA BITTENCOURT 
- E' apenas, l:imentável que Vossa 
Ex.ª nã.o venha ao encontro do meu 
espírito de conc!llação e transigência, 
levantando questões que já dei por 
enc;rradas, depois de defender am
plamente meu ponto de vista. 

l!:sse o requerimento - ou questão 
de ordem, conforme V. Ex.ª. Senhor 
Presidente. entend.êr - que ora apre
sento. lM·uito àem.l 

O SR. PRESIDENTE - O Regi
mento é expresso quanto à retittlda u~ 
emendas. Assim dispõe: 

"Apresentada uml\ proposição à 
Assembléia, a sua retirada só po
derá ser solicitada no momentc em 
que se lhe anunciar a votação". 

1l:ste é o momento. 
Declara ainda ·o Regimento que o 

requerimento de retirada de qualquer 
proposição só poderá. ser formulado 
por escrito, ou verbalmente, pel.J seu 
autor, e considera, para os efeitos do 
artigo citado, autores das p.roposlções 
das Comissões os respectivos Relato
res e, na sua ausência, o Presid~nte 
da Comissii.o. Pedida a retirada de 
proposição, que tiver parecer cO'lltrá
rio, o Presidente defirirá êsse reque
rimento indeoendentemente de vota
çã-0. Se o pãrecer foi favorável, só 
a Assemb!P.ia poder:i delibebrar, nã() 
a Mesa. 

Pelo que ouço dos Srs. Represen
tantes, essa emenda teve, em parte 
parecer favorável e, em p<trte, !}are
cer contrário, pois foi aproveitada: 
mas a emenda subsiste, tem número 
e categoria, tem existência nu~ Anais 
do Pauame.lto. 

Assiste a S. Ex.", ?Ortant-0 -· assim 
se me afigura - o direito de pedir 
sua retirada. Nã-0 é da Mesa a deci
são, porque a emenda teve p:irecer 
favorável em parte e não po;;so des
tacar a parte fRvorável da c;uc foi 
contrária. 

Nessas condições, recebo o ! eqnerl
mento. 

O SR. LAMEIRA BITTENCOURT 
- Sr. Presidente, peça a palavra. pela 
ordem. 

O SR. PRESIDENTE - Tem a pa
lavra o nobre Representante. 
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O SR. LAMEIRA BI'ITENC01JR'l' 
(pela ordeno < •) - Sr. President~, 

meu intuito foi, apenas, de concilia
ção, pa.ra facilitar os trabalhos. 

Comunico, entretanto, a V. Ex.R riue 
retiro o meu pedido, feito, há pouco, 
a V. Ex.ª. 

O SR. PRESIDENTE - Nessa~ 

condições, vou submeter a votos a 
emenda, com os destaques wlicita
dos. 

O SR. LAMEIRA BITI'ENCOURT 
<pela ordem) - Sr. President~. quero 
declarar, nesta oportunidade que, coe
rente com meu ponto de vista, exa
tamente porque já me havia confor
mado com a decisão da Comissão, tan
to assim que não coube a núm pe
dir destaque dessa emenda, votarei 
integralmente com a emenda, tal 
como consta do projeto submetiào ao 
plenário. 

O SR. PRESIDENTE -- Os Se
nhores que aprovam a emenda nú
mero 1. 288, queiram levantitr-se. 
<Pau.~a). 

Está rejeitada. <f'almas.) 
Tenho em Mesa dois requerimentas 

de destaque,' a~slnados pelos Srs. Ne
reu Ramos e outros e Carlos Pre;;tes 
e outros, nos seguintes termos: 

Requeremos destaque para o incis0 
I, do art. 23 do Projeto revisto, para 
o fim de sua supressão. 

Sala das Sessões, 14 de agôsLo de 
1946. - Nereu Ramos. -'-- Prau•) Kelly 
- Paulo Sarasute. 

Requeremos destaque para o ino::iso 
!I e as letras do art. 23, do Projeto 
~~sto, para r fim de sua Slf Pres-

Sala. das Sessões, 14 de agõsto de 
1945. - Luiz Carlos Prestes. - Car
los Marighella. - João Amazonas. 

O SR. CARLOS MARIGHELA -
Sr. Presidente, peço a PP.lavra, pela 
ordem. 

O SR. PRESIDENTE - Tem a pa
lavra o nobre RepresP-ntante. 

O SR. CARLOS MARIOHELA 
<Pela ordem> < "> - Sr. Presidente, 
a questão de ordem que desejo le
vantar é a. seguinte: nossa be.ncada 
requereu destaque para a emenda nú
mero l. 288 do Sr. Lameira Bitten
cõurt. O ponto de vista da bancada 
é que, re.ieitada, como foi, pelo plená
rio a emenda referida, o texto do 

<•) Não foi revisto pelo :>:rador. 

projeto caiu. A nosso ver, o artigo 
do projeto só existe em função da. 
emenda, pois no pi-ojeto prinútivo 
nada constava, nada havia ali que 
demonstras.;e ter a grande Comissão 
nretendido introduzir semelhante dis· 
positivo. 

Desejamos, por isso, ressalvar aqui 
o modo como entendemos o proble
ma, até porque não será a primeira. 
questão; outr!ls surgirão nesse sen
tido. 

Cabe a. V.· Ex" .. naturalmente, de
cidir conclusivamente e, se a inten
ção de V. Exª. é votar o dispositivo 
do projeto revisto, para o qual já 
há pedidos de destaque, V. Exª. de
cidirá como julgar acertado; mas nós 
havíamos pedido, antes, preferência, 
exatamente para êsse dispositivo. 

A questão, portanto, para nús, é 
clara: o artigo do projeto já não 
existe, em função da rejeição da 
emenda que apresentamos. <Muito 
bem.) 

Ç> SR PRESIDENTE - Não pen
so como o ilustl'e Representante que 
acaba de falar. 

O projeto é um substitutivo da Co
nússão, onde teve suas o;·igens,. Aliás, 
o artigo, rigorosamente, já estaria 
aprovado. A emenda desaparece11; 
mas issr, não importa o perecimento 
da substância do projeto, me::.mo por
que a Comlssão a;:iroveitou parte da 
emenda. Como tóda comissão parla
mentar. es~a podia elaborar um subs
titutivo ínte~ral; ela não está ajusta
da ou vinculad3. a uma proposição. 
Assim não se lhe pode recusar o di
reito de formular o substitutivo que 
melhor se lhe afigure. :il:ste teve a 
preferência da Casa como base de 
votação, •,anto assim que já houve 
pronunciamentos da Assembléia sôbre 
suas disposiçõe:;. Não serta lógico 
tal pedido em relação a texto que já 
tivesse desaµarecido. Nestas cor:.:iições 
entendo que o dispositivo do projeto 
permanecerá, salvo se na apreciaçã() 
do. destaque, agora, us Srs. Consti
tuintes, o rejeitarem. 

Assim, vou submeter a votos pri
meiramente o requerimento que anun
ciei, dos Srs. N ereu Ramos 1:: Paulo 
Sarasate, que pr.dem destaque para 
se votar separadamente o número 1 
do art. 23. que é o seguinte: 

"Assegurar a execução de lei 
federal. estadual ou municipal." 

SS. Ex"s. solicitam preferência 
para a supressão, porque consideram 
que o dispositivo existe. 
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ps Senhores que opinam pela su
, }Ire!>!>~" do n." I do art. 23, ei.ueiram 
levantar-se. (Pausa.) 

Está cane:elado o inciso n. 0 I do 
nrt. 23. <Palmas . 1 

Vou proceder à votaç;;>.o do reque
rimento dos Srs. Carlos Prestes e 
outros. 

SS. Exª:;. pedem destaque para a 
votação do inciso II, letras a e b do 
art. 23 do projeco lido, sugerindo sua 
supressão. 

Os Senhores o ue anrovam a su
press5.o, queiram· lcvaÍ1tar-se. (Puu-
sa.) · 

Está rejeitada. 
Fica mantido o n.0 II com as letras 

respectivas. 
· Srs. Repre!>entantes: Acha-se pre

sente o Sr. Representante Aristides 
Milton da Silveira, 3.0 suplente de 
Deputado pelo Partido Social Demo
crático no Estado da Bahia, que vem 
tomar po8se. Interrompo a votação, a 
fim de convidar S. Exª. a prestar o 
compromi:;so regimental. 

(Comparece S. Exª. t• presta o 
compromisso regimental). <. Palmas.) 

Prosseguindo, comunico que o Se
nhor Paulo Nogueira ~ede destaque 
para a emenda n. 0 3. 853, referente 
a.o art. 27 do Projete revisto, nos :;e
guintes dizeres: 

Requeremos destaque, na forma re
gimental, i::ara a Em.::nda n. 0 3. 853. 
de autoria do Sr. Paulo Nogueira e 
Jurandir Pires. referente ao Capítulo 
1. o - Ti7.ulo 1. 0 , dn Projeto revisto 
e publicada à página . . . . . do impres
so alusivo ao ~.rr.. e ~eguin~es. 

Sala das Ses,,,õt::s. em 8-1946. 
Paulo No(Jueira. 

O SR. PAULO NOGUEIRA - Se
nhor Presidente, peço a !)alavra, como 
auLt)r da emencla. 

O SR. PRESIDENTE - Tem a pa
lavra o nobrr Reµrestntante. 

O SR. PAULO NOGUEIRA - Se
nhor Presidente, largos d<'b::ttes tra
varam-se sêbre a matéria em dis
cussão, quer ncst.a Assembléia, qu.:r 
na imprensa do pais, desde o dia em 
que se iniciou a elaboração constitu
cioual. Notáveis contribuh:ões foram 
wisse sentido apresentadas à consi
deraçüo públicn. visando tódas defen
der a.s populações rurais, tão lamen
tàvelmente abandonadas à sua sorte, 
pela mcúria dos poderes públicos. 

Não creio necessário aduzir mais 
palavras às que se pronunciaram a 
respeito neste plenário e no seio da 
Comissão da Constituição, em nome 

de todos os Partidos. Já se afim10u 
com inteira propriedad~ que o t!l!pi
rito municipaiista aqui imperante re
presentà o triunfo de uma verdadeira 
revolução social, pacif1cament<: reo.
lizada. 

Na realidade assim o ·é. O que im
porta, agora, :,crá consolidá-h; como 
todos queremos. 

Visando êsse objetivo a miuha in
dicação pretende em certos limites 
completar o estabelecimentu na 
Emenda n.0 2.890 ontem coroada por 
apl;i.usos gerais neste recinto e fora 
dêle. 

A referida emenda, ontem apro
vada, está assim redigida: 

"A União entregará aos muni
cípios com a exclusão do!l da Ca
pital, dez por cento do tot:tl que 
arrecadar do impó;;to de que trata 
o n.0 4, feita a distribuição em 
partes iguais . " 

Solicito, Sr. Presiden~e. que se 
aproveite do destaque apenas a parte 
final da minha emenda ora em dis
cussão e que diz; 

"aplicados pelo menos na me
tade do seu vulto em beneficio 
de ordem rural". 

O Sr. Soares FW<o - V. E..'I:.ª tem 
tôda razão. A modificação atende 
melhor ao esp!rito que ditou a tnms
ferência dêsses impostos. 

O S?.. PAULO NOGUEIRA -- Nes
sas conctições, se a Assembléia apro
var o destaque que soEcito, consti
tuirá verdadeiro aditivo à emenda 
n.0 2.890 ontem aprovada. 0 mais 
será questão de redação a ser npor
tunamente resolvida. 

O Sr. Jurândir Pires - V. Ex." en
tão o que deseja é completar a sua 
emenda com aquela que foi nprüvada 
há dois dias ... 

O SR. FAULO NOGUEIRA 
Perfeitamente. 

O Sr. Jurandir Pires - no 
sentido de dar a metade dessa con
tribuição em beneficio de natureza 
rural, em vez de ser aplicado total
mente na sede dos municípios'? 

O SR. PAULO NOGUEIRA -- Isso 
mesmo. 

O Sr. Gaston Englert - Que é 
que V. Ex." entende por aplicação no 
interêsse rural? 

O SR. PAULO NOGUEIRA -- Be
neficio rural de tôda o:rdem. 
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O Sr. Gaston Enulert ·- Pergunto: 
estão incluídas as escolas, as estra-
das, a saúde? , 

o SR. PAULO NOGUEIRA -- Tudo 
o que diz respeito ao homem. 

O Sr. Gaston Englert - Que so
bra para aplicação dos outros 50%. 

O SR. PAULO NOGUEIRA 
Sobra tudo o mais para saúde, edu
cação, etc. 

O Sr. Gaston Englert - Faço dis
tinção, pois, quanto às escolas, por 
exemplo, podem entender que não se 
trata de assunto de natureza 'rural, 
por ser atividade educativa. Entendo 
que tõdas essas subdivisões de ver
bas determinam complicações orça
mentárias, e essas complicações de
vemos evitar para a boa ordem ad
ministrativa. 

O SR. PAULO NOGUEIRA - A 
vida moderna é feita de compllca
ções. 

O Sr. Deodoro àe Mend.onca -
V. Ex.ª extende sàbiamcnte aos ho
mens do interior os benef!cios do au
xílio. 

O SR. PAULO NOGUEIRA 
E' exatamente o que pretendo. . 

O Sr. Deodoro àe. Mendonça 
Não é possível que somente as popu
lações das cidades se beneficiem. 

O Sr. Aureliano Leite - Lembre-Ee 
que dois têrços da população brasi
leira residem nos campos. 

O Sr. Deodoro àe Mendonça -
E são realmente os que proouzem. 

O Sr. João Mendes - Se o plená
rio tomar conhex:imento da em~nda 
de V. Ex.ª não pooerei rejeitá-!a, 
porque é complemento da qut: foi 
vitoriosa ontem. Acre$e que os Mu
nicípios, em regra, são b<!-neficiados 
nas se-eles, nas cidades e o que mais 
importa é beneficiá-los nas zonas ru
rats. 

o SR-. PATJLO NOGUEIRA 
Justamente êsse é o espírito de mi
nha emenda. 

O Sr. Jorge Amado - ~ses 50%. 
no ,pensamento de V. Ex.ª, podem ser 
aplicados na divisão de latifúndios 
para a distribuição de terras? 

O SR. PAULO NOGUEIRA 
Evidentemente. Podem ser aplicados 
em todos os sentidos, sem maiores 
restrições. , • 

Diante dos tênnos do substitutivo 
não se poderá mais falar de fa..to, em 
auxilio da União e dos Estados a.os 
Municípios, mas, sim, do emprêgo das 

cotas a ci.ue êstes venham a recebel" 
em virtude da arrecaiiação de deter
minado impôsto, realizada pela pri
meira daquelas entidades, quer di
zer: 

"As cotas a serem entregues aos 
Municipios em virtude do estabe
lecido no art. 15, ~ 4.0 da Cons
tituição, e que serão aplicadas, 
pelo menos na metade de seu 
montante em beneficias de ordem 
rural". 

Consagrando a meáida, ora prO'J)Os
tr ab1·irá a Constituinte, por certo, 
caminho seguro para a c<mquista de 
um admirável equllibrio entre a vida 

. da.a cidades e dos campos, entre as 
atividades agrícolas e indusrtals do 
pais. 

Terá feito, ademais, Senhor~s Se
nadores e Deputados, Justiça aos nos
sos trabalhadores rurais que ate aqui 
têm vivido no mais -::rucl dos d!'.'lam
p&ros, lutando de sol a sol, - por
que não dizê-lo - como verdadeiros 
ilota,s. 

Sr. Presidente, inspiraao nas con
clusões de memorável jorm1da reali
za.da em S. Paulo pelo Insti:uto de 
Organização Racional do Trabalhv, 
desejo :;firmar que de fato não se 
poderá jamais amparar eficientemen
te a Economia Rural ou favorecer o 
seu desenvolvimento, sem que em prl
meilissimo lugar sejam aumentadas 
as me-elidas que venham dar saúde, 
esclarecer o esp!r!to e fortalecer a 
alma do princi9al elemento da pro
dução dos campos: o hC1mem. As ter
ras .férteis pociem tornar-se fecundas 
e as estereis cobrir-se de culturas 
verdejantes, mas tudo dependerá da 
saúde, do vigor, da Instrução, da 
energia e do engenho do homem. 

O Sr. Toledo Piza - Das emendas 
apresentadas, é uma das mals sim
páticas. (Apoiados.) 

O Sr. Wellingto"I. Brandão - Quero 
ter o prazer áe antecipar a V. Ex.ª 
meu modesto voto f:;i vorável ao adi
tivo. 

O SR. PAULO NOGUEIRA 
Grande honra para mim. 

o Sr. Campos Vergai - Lamento 
que meu voto não valh&. dez, paTa 
dá-los to-de.:; à. emenda de V. Ex.ª. 

O SR. PAULO NOGUEIRA 
Muito grato a V. Ex.ª. 

(Lendo) No entanto a &oo homem 
não é dada conveniente a5'iistênc!a. 
Não encontra maneira adequada de 
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educar seus filhos, não dispóe de ali
mentação substanciosa e rev1gorant.c, 
não cobre seu corpo e ·não calça seus 
pés de maneira a afrontar, sem risco, 
para a saúde, a rude temperatura e 
os caminho.s pedregosos que seus tra
balhos quasi sempre lhe impõem. 

Na Juta contra essas misérias co
mecemos dando a todos os Municí
pios do Brasil meios de leva-la a 
bom têrmo. 

Entre êles, &em a menor dúvida se 
allnb.a o que prapõe a Emenda sôbre 
a qual vai decidir o plenário da As
sembléia Nac!onal Constituinte. (Mui
to bem. Palmas. > 

O SR. PRESIDENTE - 'lúu pro
ceder à votaçã.o da emenda n.' 3.853. 

Os Senhores, que a aprovam, quei
ram levantar-se. <Pausa) . 

Está aprovada. (Palmas. > 

O SR. COSTA NEl'O - (Pt:la or
dem) - Sr. Presidente, peço verifi
cação de votação. 

O SR. PRESIDENTE - Atendo ao 
requerimento do nobre Repres{·ntan
te. Vai-se proceder à. verificação da 
votação. 

Peço aos Srs. Representantes o ob
séquio de ocuparem se:.is lugareR. 

r Procede-se à veriffcação. ) 

O SR. PRESIDENTE - Votaram 
a favor 119 8rs. Representantes e 
contra, 90. A emenda foi aprova<ia. 

O SB.. COSTA NE'l'O - Sr. Pre
sidente, peço a palavra para uma jus
tificação de voto. 

O SR. PRESIDENTE -- V. Ex. nüo 
pode justificar voto oralmente. 

O SR. COSTA NETO - Fá-lo-ei 
por escrito, Sr. Presidente. 

o SR. PRESIDENTE - Há sõbre 
a mesa uma en1enda, de n.0 3.607, re
lativa às Disposições Tra::-,s!tórias, que 
não está assinada. 

Existe sõbre a mesa requerimento 
de destaque rP.ferente ao art. 141 do 
proJeto antigo, nos seguintes têrmos: 

Requeremos destaque, na forma re
gimental, para a votação do artigo 141 
do Projeto primitivo, em vez do ar
tigo 22 do Projeto revisto. 

Sala das Sessões, Em de agõsto 
de 1246. - José Bonifácio. - Jorge 
Amado. - Lopes Cançado. - Jacy 
de Figueiredo. - Fernandes Távora. 
- Mar1o Masagao. - José Ct'tndtdo. 
- Matias 01.fmpfo. - Lino Machado. 

- Jurandir Pires. - Adelm.ar Rocha. 
- Carlos Prestes. - Maurtcio Gra-
bois. - Agostinho de Oliveira. -
Osvaldo Pacheco. - Abtlio Fernandes. 
- .4.lcêdo Coutinho. - José Crispim.. 
- Lery Santos. 

O SR. NESTOR DUARTE - (Pela 
ordem) - Sr. Presidente, apresentei 
requerimento de destaque para wna. 
tmenda que altera o têxto do ar
tigo 22, aproveitando a expressão do 
art. 141. Pergunto: a votação do des
taque atual prejudicará o meu pedido 
de destaque? 

Explica, ainda, a V. Ex., Sr. Pre
sidente. 

Explico, ainda, a V. Ex.ª, Sr. Pre
jeto ·revisto, visando o aproveitamen
to do art. 141 do projeto primitivo, 
com exclusão da expressão "muni
cipal". 

Pergunto: aprovada a emenda do 
ilustre colega Sr. José Bonifácio, fica 
prejudicado meu pedido de destaque? 

o SR. PRESIDENTE - Não, mes
mo porque se trata de aditamento. 

A outra emenda a que me referia 
há pouco é relativa ao seguinte re
querimento dos Srs. Allomar Ba
leeiro e José Bonifácio: 

Requeremos destaque da emenda 
n.0 3.010 para acréscimo do seu con
teúdo ao art. 22 do Projeto revisto. 

Palácio Tiradentes, 13-8-1946. 
Aliomar Baleeiro. - Jf>sé Bonifácio. 

O SR. PRF.13IDENTE - A emen
da tomou o n.0 3.010 e vou lê-Ia. 
para que os Srs. Representantes to
mem conhecimento da matéria: 

Emenda n. 0 3.010 

Art. 144 e parágrafo único 

Substitua-se pelo seguinte: 
"Art. 144. A lel estadual cometerá 

a fiscalização financeira. a Tribunais 
Estaduais de Contas ou ao Diretor da. 
Contabilidade Pública. 

Parágrafo único. A nomeação dos 
membros dêsses '!'ribuna.is e a do Di
retor da ContabUidade dependerão de 
aprovaçãc das Assembléias Legislati
vas, mediante voto escrito da maioria. 
absoluta dos seus membros. 

Ju.stificaç4o 

Muito embora. a prestação de con
tas da a.dminiatração seja. principio 
constitucional mui justamente tmpõs
to aos Estados <Projeto, art. 117, I, 
"g"), nada impede que a fiscallmção 
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financeira seja cometida a outro ór
gão, menos dispendioso do que o 'n"i
bunal de Contas, a exemplo do que 
ocorre nos Estados Unidos, onde t.ais 
Côrtes não .:!Xistem, nada se alegan
do, lá, contra a eficiência do contrô
le pela Repartição de Contab111dade 
superintendida por alto funcionário -
o "Comptroller General", nomeado 
pelo Executivo, com aprovação do se
nado, para um têrmo de 15 anos, 
condicionada a sua destituição ao pro
nunciamento de ambas as casas do 
Congresso (H. Walker - "PublicAd
ministrativo in U.S., pg. 260). 

A emenda visa, sobretudo, a situa
ção dos Estados mais pobres, que não 
têm ainda Tribunal de Contas e que 
ficariam fortemente onerados com a 
sua criação. Claro que, se a emenda 
fôr aprovada, deve ser coordenada 
com o art. 146. 

O SR. JOS:it BONIFACIO -- Se
nhor Presidente, peço a palavra, co
mo autor. 

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

O SR. JOS:it BONIFACIO (•) -
Sr. Presidente, meu objetivo é intro
duzir r.a Constituição o art. 141 do 
projeto primitivo, concebido nos se
guintes termos: 

"A administ.:-ação financeira, 
especialmente a execucão do or
çamento, será fiscãlizada, na 
União. pelo Congresso Nacional, 
por intermédio do Tribunal 1e 
Contas, e, nos Ests.dos, pelas as
sembléias legislativas, por inter
médio dos tribunais estaduais de 
contas". · 

Quero acentuar, todavia, que, per
mitindo-se, como se permite, às Cons
tituições estaduais estabelecerem a 
forma de fiscalização da execução do 
orçamento, vamos chegar ao absurdo 
de sonegar ao conhecimento do pró
prio Poder Legislativo as contas da 
administração. 

O Sr. Prado Kelly - V. Ex.ª permi
te um aparte? Não tenha êsse receio. 
nobre e ilustre colega. Em primeiro 
lugar, porque se considera principio 
constitucional, de observância obriga
. tória, a ponto de justtlicar a inter
venção, a prestação de contas da ad
ministração; em segundo lugar, i:lor
que, pelo substitutivo, se comete ao 
poder Constituinte estadual o modo 

<•) Não foi revisto pelo orador. 

de regular a fiscalização; e, em ter
ceiro lugar, porque êsse Poder Cons
titUinte do Estado fica ob:igado às 
linhas mestras do sistema federal, e, 
po:r êsse sistema federal, o Tribunal. 
ele Contas não poderia deLxar de ser 
uma delegação do Poder Legislativo. 

O SR. JOSÉ BONIFACIO - Va
mos por partes. Pediria a V. Ex.ª o 
obsequi0 de repetir o primeiro argu
mento. 

O Sr. Prado Kelly - Primeiro ar
gumento: pelo art. 7.0 do substitutiv.,, 
se erigiu em principio constitucional 
que os Estados devem observar, sob 
pena de Intervenção, a prestação de 
contas da ndmlnlstração. 

O SR. JOS:I!: BO~'"IFACIO - Vou 
responder a v. Ex.". 

A prestilção de contas, ai, se não 
justificaria, porque as Assembléias 
Legislativas ... 

O Sr. Prado Kelly - Este é o se
gundo dos argümentos, que não po
dém ser examinados separadamente, 
mas. sim, em conjunto. O segundo ar
gümento é o de que, pelo substitutivo, 
ao Poder Constituinte dos Estados ca
be estabelecer a fo:rma pela qual se 
fiscalizará a administração financei-
1-a, mas, pelo terceiro, êsse Podn Cons
tituinte está, evidentemente, ad::trito 
à sístem·Hica do regime federal. 

O SR. JOSÉ BONIFACIO - Onde 
essa obrigação de obedecer? / 

O Sr. Prado B:eíly - Incumbe-se ao 
Poder Legislativo, do qual o T:iburui.I 
de Contas é uma delegação. A meu 
ver, nenhum Estado poderá conside
rar de outra maneira a atribuição de 
examinar as contas prestadas pelo 
Executivo. Dizendo, como o fazemos 
pelo subs.titutivo, que ao Poder Ccns
t!tuinte Estadual caberá regular a for-. 
ma, não poderá êle deliberar em con
traste com as linhRS exrressas na 
Constituição Federal. CPalma:n. 

O SR. JOSÉ BONIFACIO - Essa 
é a interpretação de V. E.ª. 

O Sr. Ferreira de Souza - E' a in
terpreta~ão justa. 

O SR. JOSÉ BONIFACIO - Mas 
o art. 22 e claro. JJ: bem de ver que se 
fôsse verdadeira a argumentação do 
nobre Deputado, Sr. Prado Kelly, o 
artigo devia fazer referência expres
sa, desde logo, ao Poder Legislativo, e 
isso não está escrito. 

o Sr. Ferreira de souza - Apenas 
a redação do substitutivo é mais téc
nica, juridicamente mais perfeita, por-
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que se coloca a questão na autonomia 
dos Estados. Não é possível que a 
Constituição Federal esteja prendendo 
todos os Estados, em todos os sentidoR. 
Seria fazermos o que chamei de rou
pa de meia confeção, em que ao Es
tado só se permitira dar uma prega 
aqui ou alí. Nada mais. 

O SR. JOS:it BONIFACIO - V. 
Ex.", por amor à técnica, pode sacri
ficar os interêsses do povo, que quer 
ver bem fiscalizada a administração e 
bem empregado o seu dinheiro. 

Sr. Presidente, meus receios têm sua 
pro<,edência, porque já se fez no G0-
vêrno estadual de Minas Gerais a su
pressão do Tribunal de Contas. 

O Sr. Aliomar Baleeiro - Em Mi~ 
nas, na Bahia e, também, no Estad'o do 
Rio. 

O SR. JOSÉ BONIFACIO -- Re
ceioso de que se repita tão grave fato. 
sugiro o restabelecimento do art. 141 
do projeto primitivo. 

O Sr. Ataliba Nogueira - Penso que 
não devemos instituir uma. padroniza
ção para todos os Estados do Brasil. 
Uns podem manter seus Tribunais, ou
tros não. O E:; ta do que assim enten
der, poderá fazer a tomada de contas, 
diretamente pelo Legislativo. 

O SR. JOSÉ EONIFACIO - O Tri
bunal de Contas não é um órgão tão 
caro assim. 1!'.le s~ compõe apenas de 
três membros, e isso nã'.) iria empo
brecer qua!quer dos Estados. Penso 
que também r..ão iriar.i.os atingir ã au
tonomia estadual. plt:iteando a fisca
lização dos dinheiros públicos. 

O Sr. Atalibn Nogueira - Dos três 
sistemas conhecidos de organização 
do Tribunal de Contas. o projeto es
colheu aquele em que o Tribunal é 
mero delegado do Poder Legislativo. 

O Sr. Aliomar Baleeiro - O nobre 
oTador tem meu apoio, se deseja deixar 
expresso na Constituição a maneira pe
la. qual SP faça essa prestação de con
tas. Trata-se, ro:·~:11, d.> .1,· .t 1uestão 
de técnica. Essa prestação de contas 
poderia ser fe.ita pelo Tribunal, como 
órgão rwmcaào JX!la Assembléia esta
dual. 

O SH.. JOSE BONIFACIO - O im
portante <\ revestir essa pessoa ou ór
gão, das ga!·antias necessárias: do con
trário, ninguem terá autoridade ou ga
rantia para tomar as contas do Go
vêrno do Estado. 

O Sr. Aliomar Baleeiro - As me? 
mas garantias dos magistrados. Nos 

Estados Unidos, o Tribunal de Con
tas ... 

O SR. JOS:.E: BONiFACIO V. 
Ex.ª aponta o exemplo dos america
nos, quando sabe perfeitamente que o 
povo brasileiro difere extraordinària
mente daquele povo. Já citei a V. 
Ex.ª o exemplo do Govêrno de Minas, 
que suprimiu o Tribunal de Contas, 
mantendo, em seu lugar, um arreme
do de delegação a funcionáiios que de
veriam examinar as contas do Go
vêrno. 

O Sr. Ferreira de Souza - Este é 
o mal de V. Ex.ª ... 

O SR. JOS!l: BONIFACIO -- VV. 
Exas. se prendem demasiadamente à 
doutrina, abusam dela. Sou homem 
objetivo, examino as questões concre
tamente, porque já conheço os exem
plos. 

O Sr. Ferreira de Souza - V. Ex.ª 
se refere a um período ilegal. 

O SR. PRESIDENTE - Lembro ao 
nobre Representante, Sr. José Boni
fácio, que seu tempo está esgotado. 

O SR. JOS!l: BONIFACIO - Sr. 
Pre~idente, findo o meu tempo, res
ta-me, apenas pedir à Assemb!~ia a 
manutenção do art. 141 do projeto 
primltivo. <Muito bem; muito bem) . 

O SR. PRESIDENTE - Vou subme
ter a votos o requerimento do Sr. 
Deputado José Bonifácio. 

Os Srs. qce aprovam o destaque, 
para votação do artigo 141 elo primi
tivo, em vez do artigo 22 do atual, 
queiram levantar-se. <Pausa. l 

Está rejeitado. 
O Sr. Barreto Pinto envia à Mesa 

a seguinte declaração de voto: 

DECLARAÇÃO DE VOTO 

Votei pela manutenção do seguinte 
art. 22 do projeto revisto. 

"A administração financeir .i. especi
almente à execução do orçamento será 
fiscalizada na União pelo Congresso 
Nacional com o auxílio do Tribunal 
de Contas e nos Estados pela forma 
que fôr estabelecida nas suas Crmsti
tuições. " 

Votei contra o destaqu~ requerido 
pelo ilustre deputado Sr. Josê Boni
fácio, porque a matéria já está re
gulado pelo art. 18 que diz: 

"Cada Estúdo se regerá pela Consti
tuição e pelas leis que adotar, respet
tados os princípios estabelecidos nesta 
Constituição. " 
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E' evidente que nenhum Estado, em 
face do mesmo art. 18, poderá deixar 
de subordinar, em hipótese alguma, .as 
contas do seu govêrno à apreciação da 
respectiva Assembléia Legislativa, di
retamente ou com auxílio ão Tribu
nal de Contas, se êsse instituto tiver 
sido criado ou existir. 

Assim me parece, que êste foi o 
pronunciamento da Casa, mantendo 
o art. 22 como fora redigido pelo Co
missão Constitucional. 

Salas das Sessões, 15 de agôsto de 
1946. - Edmundo Barreto Pinto. 

O SR. PRESIDENTE - Tenho, 
ainda, o pedido de destaque para uma 
emenda substitutiva: 

"Art. A lei estadual cometerá 
a fiscalização financeira a t·rtbu
nais estaduais de contas ou ao Di
retor da .Contabilidade Pública. 

Parágrafo único - A nomeação 
dos membros dos tribunais e do 
sub-diretor da Contabilidade pre
cederão da aprovação das Assem
bléia Legislativa, mediante voto 
se<::reto pela maioria de seus mem
bros." 

Está. assinado o destaque pelo Sr. 
Alberico Fraga, nos seguintes têrmoa: 

Requeiro dest.&.que para a Emenda 
n.0 401, que mane.la permitir aos Es
tados a criação de órgãos de assistên
cia técnica e fiscalioiação financeira 
dos Mun.1cfpios, pois o art. 24 do pro~ 
jeto em disc".IBsão não estão completo. 

Em sessão, 13 de agõsto de 1946. 
-'- A"lberico Fraga. 

O SR. ALBERICO F'RAGA - Sr. 
Presidente peço a palavra. 

O SIR. PRESIDENTE - Tem fl. 
palavra o Senhor Alberico Fraga . 

O SR. ALBERICO FRAGA (*) -
Sr. Presidente, peço o atenção da Ca
sa para o seguinte: o substitutivo man
da apenas que se dê 90s Munl.cípios 
a.ssistência técnica, e não cogita da fis
,calização financeira. 

Tive oportU."lidade de mostrar ao 
plenário que, melhorando as condi
ções orçamentárias das municipalida
des, faz-se nüstér dar-fües tamhém as
sistência. e fiscalização financeira. 

O Sr. Ataliba Nogueira - Seria 
e.tentar contra a autonomia. dos Mu-
nicípios. , 

O Sr. N ereu Ramos - A emenda 
de V. Ex.ª está. prejudica.da, em par
te, porque aca.bamos de recusar dispo-

<•) Não foi revisto pelo ora.dor. 

dade aos Estados sõ•bre a maneira de 
fiscalizar a execução fina.nceira. 

O SH. ALBERICO FRAGA 
O n0bre líder está equi\•oca.do. A 
emenda rejeitada dizia respeito à cria
ção de Tribunais Estaduais de Contas 
e nada tem que ver com órgãos de 
assistência e fiscalização financeira 
das municipalidades. 

O Sr. Nereu Ramos - Tenha a bon
dade de leT a emenda. 

O SR. ALBERICO FRAGA 
O oiJJetlvo da minha emenda é apenas 
assegurar às Prefeituras a fiscaliza
ção e boa aplicação das rendas pú
blicas. Swbemos que no interior do 
Brasil o a.parelho fiscal é nulo; as 
Câmaras de Vereadores, em geral, não 
têm capa.cidade téenica para reallzax 
a fiscalização. 

O Sr. Atuliba Nogueira - Então, 
meu caro colega, é a falência da De
mocracia. 

O Sr. Gabriel Passos - Reforça o 
argwnento do nobre orador a circuns
tância dP. já haver a Assembléia vo
tado, como caso de intervenção fe
deral, a falta de r~ulariza.ção das 
finanças dos Municípios. Como há de 
regular, se não existir um órgão pare. 
fiscalizar? 
sit!vo mandando c!'iar Tribunais Es
taduais de Contll.:l, para deixar liber-

o Sr. Rui Santos - Med!Bnte re
presentação das Câmaras Municipais. 

O Sr. Nereu Ramos - O ilustre 
representante declarou, em resposre 
a meu aparte, que sua emenda só 
tinha relação com os Municipios. Ou 
eu não sei ler, ou estou com a ver
dade. A emenda de V. Ex.ª diz: 
"E' facultado aos Estados a criação -
de órgêos de assistência técnlca e !is
callzação financeira da administração 
:.nunicipal, sem prejufzo das atribui
ções dos Tribunais Esta.duals de Con
tas." V. Ex."' já prevê, na emenda, 
Tribunais Estaduais de Contas coi
sa que acabamvs de repudiar, não há 
cinco minutos. Nessa parte, a emende. 
de V. Ex.ª está prejudicada. 

O SR. ALBERICO FRAGA 
A Assemlbléia . acaiba de votar contra 
a emenda do Sr. José Bonifácio, mas 
não proibiu que os Estados tivessem' 
Tribunais de Contas, pols são autono
mos e têm direito de organizá-los. 

Minha emenda não está prejudica
da. 

O Sr. Prado Kelly - Divirjo da opi
nião de V. Ex.•, e concordo 1nteir!l . 
mênte com o argumento do ilustre 
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Senador Nereu Ramos. Repetirei a V. 
Ex."' o histórico. Pelo artigo 2Q do 
substitutivo, foi modificado o artigo 
correspondente no projt:to. No artl~o 
l~ do projeto se determinava que a 
fiscalização financeira, em cada mu
niciplo, caibia à sua Câmara Muni
cipal, mediante julgamento .das con
tas do prefeito, e, sempre que ocorres
se abuso na gestão dos dinheiros ou ou
tros bens públicos municipais, pocterla 
qualquer Vereador, nos têrmC>b da 
Constituição Estadual, recorrer do jul
gamento das contas do Prefeito, para 
o Tribunal Estadual de Contas, que 
111PUraria devidamente as responsabili
dades. Por êsse motivo. de vez que 
aceitamos no projeto outra redação, 
repelindo essa do projeto originário, 
é que o Senador Sr. Nereu Ramos 
a.ventou a hipótese de estar, em parte 
prejudicada a emenda de V. Ex.ª. 
Peço licença também para refutar o 
argumento do Sr. Deputado Gabriel 
Passos. Ao ver de S. Ex.a., é indis
pensável órgão de fiscalização finan
ceira, porque votamos dispositivo per
nútindo a intervenção nos Muntr.fplos 
1PB.ra regularização das suas finanças. 
O argumento não tem procedência, 
visto como votamos a po.ssibllídade de 

· intervenção diante de fatos do conhe
cimento do Estado, pois a letra u diz 
que sera caso- de interve~ão a lm
pontualidade nos pagamentos. o Es
tado é devedor soliduriamente cum o 
Municipio e não pode estar na lgno
rãncí::i dêsses fatos. Quando o Municí
pio estiver nessa situação, o fato será 
de absoluta notoriedade. 

O SR. ALBERICO FRAGA - V. 
Ex.ª está respondendo ao argumento 
do Sr. Deputado Gabriel Passos. 

O Sr. Gabriel Pasos - Não ouvi 
a resposta, pois, está sendo dada em 
caráter muito íntimo. . . (Jliso.) 

O Sr. Prado Kelly - Agora, re3-
pondo ao nobre orador. Com o a.cu. ta
mento que sempre me merece, pondero 
que a minha intenção é defend'lr 0 
mais possível a aut.onomia dos Mu
nicípios; e conceder aos Estados o di
reito de prestar assistência técnica aos 
mur.icípios é favorecê-los. Dar, porém, 
ao Estado, a faculdade de fiscalizar, 
por órgãos seus, as finanças munk:
pais, é constranger os municípios. 

O SR. ALBERICO FRAGA - Estou 
dentro da realidade brasileira. 
'o Sr. Nestor Duarte -- Permita-me 

um aparte: desejo ponderar ao Ilus
tre colega o seguinte : S':! a Assem bléta 
ac81ba de entregar às constituições es-

tadua!s o deliberar sôbre criação dês
te ou daquele órgão de fiscalizaçáo 
das finanças estaduais devemos fazer 
o mesmo quanto à fiscalização dos 
municiplos. 

O SR. ALBER.ICO FRAGA - E' 
ponto de vista de V. Ex.ª. 

o Sr. Nestor Duarte - Para !bSO 
tenho emenda que, conforme vertflca
rá o Sr. Presidente, não está preju
dicada. 

o Sr. Ataliba Nogueira - Permita
me o 11ust1·e colega dizer que, para mal 
de sua emenda, ainda existem. nos 
dias de hoje, os Departamentos das 
Municipalidades. órgãos politlcos. 

O SR. ALBERICO FRAGA - Não 
confunda meu colega. :l!:les são cria
ção do Es'tado Novo. E não estou plei
teando a criação de departamentos de 
municipalidades. 

o Sr. Prado Kelly - A Constituição 
de 1934 tinha dispositivo análogo à 
emenda de V. Ex.ª. 

O SR. ALBERICO FRAGA - A 
emenda apresentada é repetição do 
texto de 1934. Acho que a Assembléia 
estaria votando bem, se mantivesse 
aquele prf!Ce! to da <.:arta de 1934. 

o Sr. Vieira de Melo - Votaria 
com muito gôsto a emenda do nobre 
colega se. em vez de "_fiscali_zação fi
nanceira·', dissesse "or1entaçao flnap
CP.ira". Nã0 se pode, neste momen.o. 
a tril:>uir fiscalização a outro órgão q ;ie 
não seja o Conselho ~u.nicipal, :;eir. 
ferir a autonomia ~umc1pal._ Or1e~1-
tação financeir<i, porem. ou onentaç9.o 
técnica, sim. poderá ser feita através 
de órgão criado pelo Estado. 

O SR. ALBERICO FRAGA - Nã~ 
estou de acôrdo com V. Ex.ª. Nem e 
essa /J. tradição do Direito Constitu
cional brasileiro. Para não tomar mais 
tempo, peço a V. Ex.•. Sr. Presiden
te. ~ubmeter minha emenda à apre· 
ciação do plenário. De minha par1.e. 
cumpr! meu dever. (Muito bem. ) 

O SR COSTA NETTO - Sr. Pr~
sidente ·a comissão da Constituição, 
ao se pronunciar sôbre. a fiscalização 
financeira dos municípios, defrontou
se com três tendências. 

A primelra entendia que :i. fiscali
zação dos municípios deveria ser en
tregue às próprias Càmaxas Mm11-
cipals. A segunda propunha a crl~
ção. em todos os :e;stados, de um Tri
bunal de Contas. ao qual se cometeria 
a atribuição de fiscalizar as finanças 
municipais. A terceira, vencedora na 
segunda fase dos trabalhos, é a que 
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.se encontra c'onsubstanciada no pro
jeto ora em discussão . 

A primeira corrente não foi adotada 
na Constituição, porque se entend:i!.l 
que, realmente, não se deveria esta
belecer o preceito de que a administra
ção financeira dos municípios tives'>e, 
em artigo expresso da Constituição Fe
deral, de sj' ri atribuída às Câmaras 
municipais. i 

A segunda 'não logrou êxito porque 
se verificou/ que muitos Estados não 
podem criar :e manter Tribunais de 
Contas, especialmente em muitos dê
les, nos quais não haveria soma de 
serviços nec~ssária para encher o tem
po dos respectivos funcionários. 

1 1 ' ' 

Por Isso, S~. Presidente, muito pru
dente.mente) ó projeto de Constituição 
deixou êsse 1 assunto para ser reguiado 
pelas Constituições estaduais e ser 
completado,pela lei orgãnlca dos mu-
nicípios. ! · 

J 

Por êsst,.; 1motivos, preferindo o texr.o 
tal como se' àcha redigido, sou de pa
recer que ai emenda do ilustre Sennor 
Deputado deve ser rejeitada. <M11.ito 
bem.) 1 ] 

O SR. P~!ilSIDENTE - Em vota
ção a emenda n.0 401, do ilustre Re
presenta-nte Sr. Alberico Fraga. 

1 

Os Srs. que a aprovam, queiram 
levantar-se. ·1cPausa.) 

1 ' -

Está rejett~. 
Vamos passar à emenda n.0 2.888, 

··de autoria! do ilustre Representante 
Sr. Jaci Figueiredo, para a qual de
feri o segu~te destaque: 

Requeremos. destaque, na forma re
gimental, Para a Emenda n.0 2.888, 
de autoria )do Sr. Jacy de Figueiredo 
referente ao 1 Capitulo . . . . . . do Pro
jeto revilltO e publicada à página 228 
do impresso iStlusivo ao art. 127, nú
mero VII ei seguintes. 

1 

Sala das Sessões, em 13 de agósto 
de 1946. I ~acy de Figueiredo. 

o SR. ~E:lSIDENTE - A emenda 
se refere ao:art. 12'7, n.0 7, do Projeto 
primitivo, assim redigido: 

"E' J~J!-dO à União, aos Esta
dos, a:o:i Municípios estabeleced" 
barreiras ·,alfandegárias ou outras 
limitaçpes .ao tráfego por meio de 
impostos!· interestatiuais ou inter
municipais, de ~rã.nsito, de viação, 
de transporte, ou outros que gra
''·em 0

1
ü 1 • pei:turbem a circul~ão 

oo bens ·e das pessoas, ou dos veí
culos ·que .os trar.sporta:rem". 

' 1 : 
' ' 

A emenda anunciada diz o seguinte: 
"Substitua-se o art. 127, n.0 7 pelo 

seguinte: 
"0 território nacional consti

tuirá uma unidade do ponto de 
vista alfandegário, econômico e 
comercial, não podendo no seu 
interio,r, estabelecer-se quaisquer 
barreiras fiscais ou outras limita
tações ao tráfego, vedado assim 
aos Estados como aos Municipios 
cobrar sob qualquer denominação, 
tributos lnterest'.'lduais, intermu
nicipais, de viação ou de trans
porte, que gravem ou perturl:>em a 
livre circulação de l:>ens ou de 
pessoas e dos veiculas que os 
transportarem". 

O SR. JACI FIGUEIREDO 
Sr. Presidente, entendi preferível que 
se desse ao art. 127. n ° 7, do pro
jeto a seguinte redação: 

"0 território nacional, contitui
rá uma unidade de ponto de vista 
alfandegário, econômico e comer
cial, não podendo, no seu interior, 
estabelecer-se quaisquer barreiras 
fiscais ou outras limitações ao 
tráfego, vedado, assim, aos Esta
dos, como ·aos Municípios. cobrar, 
sob qualquer denomtna.;ão, tribu
tos interestaduais. intf:rrnunici
pais, de viação ou de transporte, 
que gravem ou perturbem a livre 
circulação de bens ou de pessoas 
e dos veículos que os tr·insporta -
rem". 

O Sr. Nestor Duarte - Já não exis
te preceito nesse sentido? 

O ·SR. JACI FIGUEIREDO - E' 
preferível, com ligeir~s alterações, que 
se dê à nova Carta Constitucionai o 
texto do art. 25 da Carta de 1937 que 
visava a proibição dos lmpcstos in
terestadue.is. 

O texto do projeto primitivo é multo 
restrito, e não tira o efeito de pôr cô
bro ao secular abuso, tão pre:11he de 
ameaças à unld:ides nacional. 

E' mister que a vedação compre
enda as taxas e dai a conveniênc!a de 
se falar em tributos e manter a am
pliação "sôbre qualquer denominação'.' 
que alcance e impeça os disfarce:; 
:mult1formes. 

Sr. Presidente, o texto do projeto 
constitucional consagrava de certa 
maneira a proibição; entretanto, o 
substitutivo vêm criar uma situação 
pior do que aquela prevista no pro-
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jeto primitivo. E' a seguinte a redação 
do substitutivo: 

"E' vedado à União, aús Esta
dos e ao Distrito Federal estabe
lecer limitações ao tráfego de qual
quer natureza por meio de im
postos interestaduais ou intermuni
cipais, ressalvada a cobrança de 
pedágio ou de taxas destinadas. 
exclusivamente a indenização das 
despesas feitas com a construção, 
e para a conservação e o melho
ramento de obras de viação". 

Sei, Sr. Presidente, que muitos dos 
Srs. Representantes, inspirados na 
legislação americana, entendem con
veniente que se conceda a possibilidade 
de cobrança dos pedágios, entretanto, 
entendo eu - e quis trazer meu oon
t.o de vista ao juíza critko dest:i · As
sembléia: se nós, no Brasil, não limi
tarmos a cobrança dessas taxas de 
seus pedágios, lim1taremos, muito e 
muito, a circulação das riquezas, com 
graves prejuízos. 

Não faltarão os pedágios dentro de 
todos os municípios bras!leiro~. As 
estradas que forem reform'ldas. 'lS 
pontes que se fizerem os municlpio5, 
cípios, passarão a ser motivo de cobran
ça de pedágios permanentes e nocivos 
sendo quase impossível fiscal!zação 
capaz de impedir os abusos, que iJro
llferarão de maneira inacreditável. 

O Sr. Nestor Duarte - Pela reda
ção do dispostivo, os Estad-0s não po
dem criar impostos intere:::tadwtis 0•1 
municipais, mas podei-ão criar taxas, 
e dai d.dvirão abusos. 

O Sr. Alde Sampaio - E' o ímpõ.sto 
de viação que voltou sob outro nome. 

O Sr. Toledo Piza - Mas foi com 
o pedágio que os Estados U,nidos cria
ram a sua imensa rMe rodoviária. 
Sem pedágio não será possível o de
senvolvimento das nossas estradas. 

O SR. JACI FIGUEIREDO - Cha
mo, Sr. Presidente, a atenção da As
sembléia, para o assunto, que po:· 
ser do conhecimento geral, dispensa 
maior argumentação, para que todos 
nos convençamos da necessidade de 
Impedir que um mal secular, ~anhe 

-novamente terreno, e que a circulação 
das riquezas encontre óbices em taxas 
ou pedágios, cobrados abusivamente 
em tôdas as pontes que se con~truí
rem, em tôdas as estradas municipais 
que se fizerem, redundando afinal em 
imenso prejuízo para a economia na
cional. 

O Sr. Leite Neto - A emenda de 
V. Ex.ª é perfeitamente razoável. Le-, 
vamos 50 anos lutando contra um dos 
maiores est.õrvos ac nosso progreRso 
econômico - Os impostos interesta
duais e intermunicipais; e apesar da 
Constituição de 91 vedar tais im
postos, os governantes estaduais con
tinuaram a cobrá-los por meios indi
retcs. 

O Sr. João Cleofas - São as cha
madas barreiras municipais. 

O Sr. Daniel Faraco - Com o pedá
gio haverá estõrvos, diz o orador. mas 
sem êle ~ão se construirão estradas. 

O Sr. Nestor Duart:e - Quero <'ha
ma1 a atenção de V. Ex." - e é muito 
importante - para a circunst:incia 
de que, pelo projeto, além de taxi.s de 
pedágios, a-0s municípios e os Es
tados é Ifcito criar outras; o que não 
é possível. 

O SR. J AC! FIGUEIREDO - Ptr
f eitamente. 

O Sr. Sousa Costa - Permita-me 
V. Ex." um aparte: quer me parecer 
que há certa confusão. O dispositivo 
declara ser vedado à União, aos Es
tados e ao Distrito Federal, est.abe
lecer lL-ritações ao tráfego de qualquer 
natureza por meio de impostos interes
taduais au intermunicipais, ressalva
da a cobrança de pedágios. O pedá
gio é considerado uma taxa e <ZC"l.do) 
"exclusivl'l.mente destinado a indeni
zaçã.o de despesáS feitas com a cons
trução, e para conservação e ln!C'lho
ramentos de obras de viação." Ora. 
desejo apena8 ... 

O Sr. João Cleofas - A simples 
leitura que V. Ex.ª acaba de faze:
da parte final - "e para conserva
ção" - mostra a elasticidade abusi
vr. que se vai verificar com a adoção 
'dessa taxa. 

O Sr. Sousa Costa . . . cpamar ~ 

atenção do orador sõbre o que signi
fica para o Brasil a conveniência de 
se permitir a aplicação de grandes 
capitais a obras que merf'i:emos. de 
elevado custo, que exigindo uma re
muneração de capital para a qual não 
estaremos aparelhados pelas nossas 
fôrças orçamentárias, mas que, uma 
vez esta}>élecida a criação de pedá
gio, po~ se tornar operação interes
sante e sedutora para qualquer em
prêsa realizar. Não argumento com 
V. Ex.ª invocando a legislação ame
licana; argumento com os fatos. 
Quem quer tenha ido a Nova York, 
terá apreciado as maravilhosas pon
tes que cruzam o Hudson, e onde 
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normalmente se paga pedágio. Se isso 
nos Estados Unidos foi necessário oor 
que haveremos nós, no Brasil, de evitar 
um pequeno mal, ou possível abuso, 
com uma presidência tão útil? 

O Sr. Nestor Duarte - Pelo texco 
do Projeto além da taxa de pedá
)Pos, poder-se-ão crtar outros, por
que, em vez da palavra "tributo'', em
pregou-se "lmpôl;to", e isto não (;Stá 
no pensamento de V. Ex.ª. 

O Sr. Sousa Custa - Realmente, 
não está no meu pensamento; mas 
o· que desejo é ressalvar o pedágio. 

O Sr. Vieira de Melo - Os nobres 
colegas devem se lembrar-se de que 
a nossa expansão rodoviária estará 
longe de construir sequer uma es
perança, se não estiver apoiada no 
pedágio. Basta dizer que o México 
despende num ano somente, 600 mi
lhões de cruzeiros, enquanto nós gas
tamos essa quantia em 14 anos. Não 
temos recurEos senão dentro do pe-
dágio. .. 

O SR. JACI FIGUEIREDO -
Agradeço •Js apartes de VV. Ex."s. 

Trouxe o a;:,sunto a debate Sr. Pre
sidente, e vejo que fiz muito bem, 
porque esté interessando vivamente à 
Casa. Tenho para rnlm, Srs. Cons
tituintes, que com a .::onsagração do 
dispositivo, como se encontra possa 
trazer melhoramentos, favoreça a 
construções de estra.das, mas, trará, 
mcontest.àvelmente, com os a!:>usos 
que a multiplicarão enormes maie
fic!os, com grandes preJuizos para a 
economia nacional. 

i!:sse o meu ponto de vista. Tais 
abusos já se verificaram no passado 
e de nenhuma forma, podemos permi
tir continuem impedindo a circulação 
da rique:za. perturbando o desenvolvi
mento do p:iis. 

O SR. COSTA NETO (•) - Sr. 
Presidente desejo, inicialmente info:-
mar a V. Ex.ª que aceito a :::uge.stiio 
do ilustre Representank Sr. Nestor 
Duarte, para que se recomende à co
missão de Redação empregar em 
lugar da palavra "impostos" a exprts
são " t:ri bu tos" . 

Sõbre a última.. parte do dispositivo, 
cumpre-me escla:z:ecer a V. Ex." 4ue 
a prinieira sugestao fe.ita na Comissão 
de Constituição sôbre o pedágio foi 
do Sl'. Senador Ivo d'Aquino e cons
ta. de algumas emendas, entre as 
acolhedora de tôdas as boas vontades 
Adolfo. 

e•) Não foi revisto pelo orador. 

Assim, Sr. Presidente, pediria a V. 
Ex.ª consentimento para ceder a pa
lavrs. ao Sr. Senador Ivo d' Aqulno 
que irá fah1r sôbre esta parte do pre-' 
ceito. (Muito bem.) 

O SR. IVO D'AQUINO (•) - Se
nhor Presidente. serão breves as mi
nhas palavras. 

Tôda vez que no Brasil se toca na 
questão do impôsto de trê.nsito s>.ll'ge, 
como é natural, um movimento con
trário à idéia que se lança. Mas, o 
que temos a considerar, em primeiro 
lugar, é que o têxto do projeto não 
pretende criar o impôsto; o objetivo 
dêle é instituir uma contribuição de 
melhoria, <muito bem), dando-lhe as
pecto perfeitamente legal e técnico. 

O romantismo fiscal do legislador 
de 1934 já impediu que o Brasil ti
vesse, desde aquela época, um grande 
desenvolvimento na sua rêde de viação 
de rodagem. 

O Sr. Rui S11.ntos - Perfeitamente 

O SR. IVO D'AQUINO - Coma 
disse muito bem, ainda há pouco, o 
nobre Representante Sr. Souza Costa, 
não possuimos recursos, absolutamente, 
pa?:a construir as grandes estradas de 
rodagem ... 

O Sr. Rui SJ.ntos - Nem mesmo 
l)ara conservá-las; estão em péssimo 
estado. 

O SR. IVO D' AQUINO - . . . que 
os americanos denominam high-way. 

Ainda há pouco, o ilustre Repre
sentante que combateu o têxto do 
projeto dizia que não de·1iamos im
pedir a drculação da riqueza, estabe
lecendo taxas de pedé.gio. Mas, Se
nhor Presidente, o impedimento da 
circulação da riqueza está, exatamen
te, na não existência de estr11das. 
(Multo bem> . A riqueza, para circu
lar, necessita de meios eficienres e 
materiais à sua disposição. O Brasil 
quasl não possui estradas de pene
tração. Estamos longe, muito longe 
ainda do inicio de um plano de viaç5..o 
de rodagem. 

O Sr. Alvaro Adolfo - As poucas 
que possuimos não satisfazem. 

O SR. IVO D'AQUINO -· E as 
poucas que possuímos, como diz muito 
bem o nobre Representante, não sa
tisfazem, em absoluto, siquer· atenden
do a uma parte da circulação de nossas 
riquezas. (Apoiado). 

Ora, Sr. Presidente, vamos sair 
dessas concepções romê.nticas, para 

< •) Não foi revisto pelo orador. 
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entrar numa concepção real. (Muito 
bem). 

o B1as1l precisa de estradas; o nos
so problema fundamental é o de trans
portes. <Muito bem. Palmas). No 
dia. em que tivermos resolvido êsse 
problema, encontraremos grande fa
cilidade na resolução dos outros, in
clusive no da educação e da saúde. 

O Sr. Carlos Prestes - Concordo 
com V. Ex.ª em que a rêde rodoviária 
e de transportes em geral no Brasil 
é, realmente, reduzida. Isso devemos 
à pequena, à pequeníssima renda na
cional. Para aumentá-la, ao lado do 
problema agrário, o de que necessita
mos é de liberdade no comércio inter
no. (Apoiados) . Carecemos de circula
ção livre, de liquidar os pedágios e 
todos êsses tributos que perturbam 
as trocas internas. :E:sse o primeiro 
passo para aumentar, na verdade, a 
renda nacional, e, portanto, a con
tribuição aos Estados, a fim de que 
haja renda para a construção de 
estradas. 

O SR. IVO D'AQUINO - Essa 
circulação livre de riquezas que V. Ex.ª 
quer, e tem razão de querer, só se 
pode fazer através àa viação. Ora, 
se não estivermos em condições de 
criar grandes es~radas, evidentemente 
não poderemos fazer circular essas 
riquezas. Estamos num dilema; ou 
construimos estradas com recursos p1·ó
pr1os, ou a circulação da riqueza não 
se fará. 

Como acentua muito bem o Repre
sentante Sr. Suusa Costa há a possi
büida.de de entregar a grandes empre
ss.s a construção dessas estradas. 

O Sr. João Cleofas ;- Estou ouvin
do com a atenção dev~da a brilhante 
exposição de V. Ex.ª Mas o que deve
mos evitar, e aí pr.ecisamos empregar 
todo nosso empenho, todos os nossoo 
esforços, são os abUSos que se desen
volvem quando se permite a fixação 
de taxas ou pedágios, até para con
servação e melhoramento das rodo
vias. C qUie V. Ex." não deve esque
cer é que, por exemplo, a gasolina 
entrad .. no pais sofre t.ributação mais 
elevada. que o próprio combustível .e 
que essa tributação tinha por objetivo -
principal a construção de rodovias. 
De modo que não devemos, n.este 
momento, criar na Const'.tuição :~-n 

espfritu tão exageradamente fiscal, 
como êste que, infelízmente, predomi
na no momento. Era a obserVação 
que di:sejava fa,zer à erudita exposição 
de V. Ex.11 

O SR. IVO D'AQUINO - Não há., 
absolutamente, erudição, mas, apenas 
o intuito de expôr uma idéia prática. 

Vou respond~r a V. Ex.ª O abuso 
não nos deve impressionar ao ponto 
de releg.ir o uso. Reconheço que o 
texto precisa ser melhorado e, ass:m. 
aventaria aqui perante esta Assem
bléia que a Comissão de Redação. 
posteriormente, fizesse com que o tex
to resumisse o aspecto que efetiva
mente deve ter de criação d·e uma 
tributação, de contribuição de melho
ria. 

O Sr. João Cleo/as - Sou de opi
nião que essa contribu'.ç!i.o, .êsse pe
dágio, não deve ser simplesmente para 
a conservação das estradas. 

O SR. IVO D'AQUINO - De pleno 
acôrdo com V. Ex.ª Deve ser. ini
cialmente para construir. 

O Sr. João Cleofas - V. Ex.ª não 
&': esqueça de que são criadas taxas 
para melhoria e aparelhamento dos 
portos e, cada dia, se observa o estado 
deplorável em qi;e se acham êsses 
mesmos portos. 

O Sr. Jurandir Pires - A própria. 
Alemanha, que criou as auto-estradas, 
alcançando, d.e início, grande sucesso, 
teve depo'.s de utilizá-las livremente 
para dar sentido social ao transporte. 

O Sr. Teodomiro Fonseca - vou 
prestar um depoimento de ordem prá
tica, referindo-me a um empreendi
mente, ievado a deito no Rio Grande 
do Sul. Foram ali ligados os mu
nicípios de São Leopoldo e da Capi
tal do Estado, construindo-~ uma 
faixa de cimento, com base de r:nan
ciamento no r>edágio. A situação da 
estrada-tronco que ligava o r-.ordeste 
do Estado à Capital era deplorável. 
Os agricultores que transportavam as 
suas mercadori'i.S, por esta estrada, 
nas suas carroças, tinham de utilizar 
juntas de bois, para arrancar os s.eus 
veiculas dos atole:ros; isto deu lugar 
a que S. Ex.ª o Sr. General Flores 
da Cunha concedei;se ao prefeito de 
São Leopoldo autorização para cons
truir, então, urna fll!xa de cimento, 
com o á!reito die amortizar a divida 
mediante cobrança de módica taxa de 
pedágio, que não ultrapassava a CrS 
3,50, por veiculo. Aqueles carrns de 
bois, para retirar os autos e outros 
carros doo atoleiros, nessa mesma es
trada de São Leopoldo a Pôrto ALe
gre, cobravam Cr$ 20,00 por unida
de. Uma viagem entre essas duas 
c'.dades, levava cinco a seis horas e 
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ultimamente, está sendo feita em 
trinta minutos e tudo isto s.e deve, 
exclusivamente, à taxa de pedágio, 
com a qual foi possível construirmos 
a estrada de cimento, sua extensão 
de 27 quilômetros, hoje encampada 
pelo govêrno do Estado e livre ao 
trânsito. ltst..e o depoimento que de
sejava oferecer. Outras estradas po
derão ser, ainda, fàcilmente construi
das no Brasil, se restabelecermos o 
d'.re1to de cobrança da taxa do pedá-
gio. . 

O Sr. Daniel Faraco - E' depoi
m.~nto vaiioso, porque parte de quem 
conhece o assunto. 

O SR. IVO D' AQUINO - Tel'mino 
as consi~erações que vinha fazendo, 
Sr. Presidente, agradecendo ao rela
tor da Comissão, o qual d·eclarou que 
será tomada em conta na nova re
dação do texto €m discussão a su
gestão que acaba de ser feita.' <Muito 
bem.l 

O SR. ALV'ARO ADOLFO (*) -
Sr. Presidente, sou l..Utor de ..una das 
emendas sôbre pedágio, emenda in
serida no i;exto do artigo on~. em 
discussão. Não venho aqui corroborar 
as brilhantes conside:ações que acaba 
de fazer o nobre Representante Sr. 
Ivo á'Aquino. Poderia repetir o que 
se tem !eito nos Estados Unidos com 
essa taxa, como base do financiamen
to dcs highwais, isto é, das estrada.s de 
rodagem de primeira classe . 

O SR. PRF.SIDENTE - V. Ex.ª, 
não sendo autor da emenda sõbre pe
dágio, não pode usar da palavra, nêste 
momento.· 

O SR. ALVARO ADOLFO - Sr. 
Presidente, desejo, apenas, sugerir a. 
redação que se deveria dar ao texto 
do artigo, pais que a a.presentada pelo 
nobre colega Sr. Ivo d' Aquino não re
solve o problema. 

Noto que se confunde a -conceituação 
do pedágio, que não é um imJ)ÕSk ou 
tributo, mas uma taxa, especifica
mente uma taxa de passagem, com 
contribuição de melhoria. Não sei se 
a expressão - pedágio - está incor
porada à nossa lingua. No sentido de 
escl!l.!'ecer êste ponto, apelaria para o.s 
conhecimentos do Professor Aureliano 
Leite. 

O Sr. Aliomar Baleeiro - V. Ex.ª 
permite? 
----
. (( "> Não foi revisto pelo ora.dor. 

O SR. PRF.SIDENTE -- Peço não 
interromperem o orador, pois o tem
Po é limitado. 

O SR. ALVA..~ ADOLFO - Pode
ria repetir a. V. Ex.ª o que o nobre 
relator da subcomissão, Sr. Allom.a.r 
Baleeiro, talvez quizesse dizer, tendo 
em vista a troca de impressões que 
tivemos sôbre o a.ss1•.nto, eu, - a.utor 
da emenda, e S. Ex.ª, relator parcla.l. 

Para a.tender a essa objeção sôbre 
o artigo, indicaria o seguinte texto: 

"Ressalvada a cobrança de taxa 
de pedágio e outras destina.das ex
clusivamente a Indenização das 
despesas feitas com a construção, 
etc." 

Assim me parecé esta.ria pel"fettia
mente atendido o objetivo da medida, 
realmente de exceção, criada. à livre 
circulação de veiculas e pessoas atra
vés das vias públicas, de excepcional 
valor econômico. (Muito bem.> 

O SR. PRESIDENTE - Vou sub" 
meter à votação a. emenda n. 0 2. 888 
do Sr. Jacl Figueiredo. 

Os Srs. Representantes, que apro
vam, queiram levantar-se. (t'ausa. l 

Está ::ejeitada. 
O SR. ALIOMAR BALEEIRO ( ~) 

\Pel.a ordem> - Sr. Presidente, no 
destaque por mim solicltaõo preten
dia apenas excluir do têxto a palavra 
"pedágio". A redação se tornaria a 
seguinte: 

"Sem prejuízo das taxas para. 
co:istrução, manutenção e conser
vação das estn.das". 

Meu objetivo é evitar se interprete 
a expressão "pedágio" num sentido 
medieval. Parece que é isso que está 
impressionando alguns nobres colt:gas. 
A cotrança de uma taxa é justissima 
e adotada em alguns países. Não há 
mal em que se pague Cr$ 10,00 para 
percorrer cem quilômetros sôbre cl. 
mento arma.do, pois, nada pagando, 
ter-se-á de vencer uma estrada ruim. 
Queria ponderar que ao caso, não se 
dá o aspecto de contrlbwção de me
lhoria. a qut: se refere o ilustre Re
presentante Sr. Ivo d' Aquino, porque 
não se verifica enriquecimento da 
propriedade particular. 9.rla-se uma 
taxa que já se sugeriu ·!ôsse "taxa 
de pedludo" ou que outra denomina.
cão tenha. Adotando-se a palavra 
"pedágio", assegura-se o fim visado 
por vários Srs. Representantes, isto 
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é, a taxa será empregada especlfica
mente na amortizaçã0 das despêsas 
decorrentes da construção das estra
das, pontes e mais obras de arte, as
sim como de sua manutenção e me
lhoria. 

Pediria a V. Ex.ª, Sr. Presidente 
informar se será possível o encami
nhamento desta emenda à Comissão 
de Redação. 

O SR. PRESIDENTE - Não me 
havia referido à emenda de V. Exce
lência porque, no meu entender, sen
do ela procedente, devia apenas en
caminhá-la, como fiz, à respectiva 
Comissão. <Muito bem.) 

Há, sôbre o art. 27 do projeto, ;,, 
seguinte requerimento de destaque, 
que considero de mera redr.ção, de
vendo, portanto, ser apreciada pela 
Comissã::i respectiva: 

Requerimento - Art. 27 

Requeremos destaque das palavl'as: 
- "de pedágio ou" - a fim de serem 
eliminadas, por supérfluas e incon
venientes, desde que ai estão empre
gadas como sinônimo - "o pedágio" 
-. daquelas taxas da construção e ma
nutenção das obras de viação. <Pro-
jeto i evisto) . • 

Palácio Tiradentes, 31 de agôsto de 
1946 ...._ - Aliomar Baleet:-o. 

o SR. SOUZA COSTA (•) (Pela 
ordem) - Sr. Presidente - dentro 
da declaração que V. Ex.ª acaba de 
fazer - dei.cjo apenas que :;ôbre .::i 
vencido não mais se lm•ante questão 
e no inciso em apreço se conserve ~ 
palavra "pP.dágio" ! Era o que dese
java declarar. (Muito bem.> 

O SR. NEREU RAMOS (Pela OT·· 
dem) - sr. Presidente, quero decla· 
rar que, tendo votado a favor do dis
positivo, eu o fiz no sentido de con
siderar "pedágio" como· taxa e não 
como lmpõsto, para o fim de ser man
tido no têxto, expressamente, a pa
lavra "pedágio". (Mu.ito bem.) 

O SR. PRESIDENTE - Há sôbre 
a mesa. requerimento do Sr. Jacy Fi
gueiredo, para destaque da emenda 
n. 0 2.936, ao art. n.0 130, n. 0 IV. E' 
o seguinte: 

Requeremos destaque para a vot~
ção eia emenda 2. 936 do art. 130, nu
mero IV bem como <.!estaque para 
votaçõo do art. 130 n. 0 IV do Proje
to, alterado pelo substitutivo, de ma
neira que o art. 19 n. 0 IV, fique as
sim redigido: 

< * l Não foi revisto pelo orador. 

Vendas e consignações, efetuadas 
por quaisquer comerciantes e indus
triais, assegurada a isenção sôbre gê
neros de J)rimeira necessidade. 

A emenda é de autoria do primei
ro requerente e publicada à página 
60 do impresso alusivo ao art. 127, X 
e seguintes. 

Sala das Sessões, 13 de agõsto de 
1946. - Jacy dê Figueiredo. - Lopes 
Cançado. - Toledo Ptsa. 

O SR. PRESIDENTE - Tem a pa-
lavra o Sr. Jaci de Figueiredo. 

O SR. JACI FIGUEIREDO (Lê o 
seguinte discurso) - Sr. Presidente, 
Srs. Representantes: 

O art. 130 - IV, do projeto estava 
assim redigido: 

"Vendas e consignações efetua
das por quaisquer comerciantes 
e !ndustríaís." 

-

Apresentamos a emenda 2.936, 
mandando acrescentar: 

"Assegurada a isenção sôbre gê- · 
neros de primeira necessidade. 

O substitutivo transferiu a maté
ria para o a.rt. 19 - IV, assim redi
gido: 

"Vendas e consignações cretua
das por comerciantes e produto
res. inclusive os il1dustrials, Isen
ta, porém, a operação de peque
no produto cor.forme determinar 
a lei estadual. " 

Solicitando destaque para a emen
da, solicitei-o, igualmente. para o 
art. 130 - IV, do projeto primitivo 
ac qual fiz o acréscimo contido na 
emenda. 

Assim, Sr. Presidente, requeiro a 
V. Exª. que, ao submeter a emen
da à apreciação dos ilustres Cons
tituintes, o faça por partes: primei
ramente, o texto do projeto, aprova
do em primeira discussão, após, o 
acréscimo constante da emenda. 

Creio desnecessário e nem de tem
po despenho para realçar. com maiores 
detalhes, os inconvenientes do im
põsto que, entre nés, se chama im
põsto sôbre vendas mercantis ou sô
bre vendas e consignações e . que os 
francêses denominam "sur le chiffre 
des affaires" e os auglos-saxões "sales 
tax." 

Conforme ensina Seligmam, encon
tram-se seus pródomoo na velha 
Roma, em um dos tributos criados 
por Augusto, sob a denominação de 
"centésima rerum venallum'', corres
pondente a 1 % sôbre as coisas vendi-
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da.5. Reduzido por Tibério, elevado a 
2%, "de.centésima", suprimiu-o Cali
gilla, ante a oposição s-uscitaaa. 

Na idade média, sob diversas for
mas, surge, aqui e ali, despertando 
sempre ruidosa hostilidade. A Revo
lução Francesa, movimento nitida
mente popular, extinguiam êsses im
post.os. Experimentado na Espanha, 
sob a denominação de "alcavala", 1n
troduzídc por Pitt e limitado por Gla-

•ctstone no orçamento inglês, provoca 
sempre, onde quer que surja, inten
sas reações e acentuados malefícios 
econômicos. Revive na França, mais 
moáernamenre, não obstante as crí
ticas de Leon Say e Leroy Beaulieu. 

Sel1gmam, de reeonhecida auto.rida
de em matéria financeira, impugna-o 
convincentemente. Explana os prin
cípios diretores da. taxação: adapta
billdaide e inocuidade, e a5 normas 
administrativas de Adam Snúth a 
saber: comodidade, certeza, conveni
ência e igualdade, para concluir que 
a tod06 êsses princípios se contrapõe 
o impôs to de ven<ia,.i; e consignações. 
De t.al eíoqüêilcia é a impugnação do 
notável professor da Universidade de 
Columbia, que influentia, decisiva
mente, o Senado Americano. 

No Brasil quer parecer-nos que, em 
tese r. de um modo geral, prepond~ra, 
entre os estudiosos, o ponto de v!sta 
de sél'las restrições ou mesmo de con
denação ao impôsto. 

De tal forma, entretanto, firmou-se 
entre nós, que cremos seria esf0rço 
inútil desferir-lhe um ataque fron
tal. 

Daí, a medida µroposta, asegurando 
a isenção sóbre gêneros de primeira 
neces!dade, que viria atenual." os in
convenientes dêsse impõsto antl-de
mocré.tico, o qual re-::ai, afinal, indis
t1ntam)lllte sóbre ricos e pobres, atin
gindo principalmente os últimos, por 
serem os mais numerosos. <APoiados) 

A emenda mereceu uma palavra de 
simpatia do nosso simpático e brilhan
tíssimo colega, o daputado Aliomar 
Baleeiro, ao entende.r que a lei ol'd:i
ná.ria, Inspirada na no\'a re<lação do 
art. 127 do projeto poderia atender 
à emenda, por S. Ex.ª considerada 
justa. Parece-nos, todavia, serf. um 
tanto restrita a acolhida que lhe possa 
v:lr a se.r dispensa.da. 

Ago~a. Srs. Constituintes, exami
nemos outro ponto. 

O substitutivo agrava os Inconve
nientes dês.se lmpôsto, quando, aco
lhen<io emenda de S. Ex." o Sr. depu
tado Benedito Valadaroo, altera o 
projeto primitivo. ampliando o cam-

po de incidência, pois inclui a pri
meira operação dos produtores, dos 
agricultores, entre aqueles que a êle 
se su:}eltam. 

Em primeiro lugar, conforme .sali
entou na grande Comissão o ilustre 
deputado Argemiro Figueiredo, há. 
ponderáveis razões de ordem juridica 
que nos levam a excluir do inciso a 
palavra "pro9utores". 

Realmente, o !mpõsto d.e vendas e 
consignações, conhecido, igualmente, 
pela desig.nação de impõsto sôbre ven
das mercantis, 

"pressupõe uma operação de ca
ráter comercial, ou s.eja, o comer
ciante em ação entre o produtor 
e o consumidor, com intuito de 
lucro. E' sôbre e.c;sa operação que 
o impôs to terá de Incidir. Pelo 
signif:cado jurldico de vendas e 
consignações, no s.entido m~rcan
til, o produtor est,á, evidentemen
te, excluído da extensão ou dos 
limites que possamos dar a êsse 
impõsto". 

Todos quantos meditamos sôbr.e os 
problemas nacionais, nos impressiona
mos-, vivamente, com o melancól:co 
panorama das zcnas rurais, cujo des
povoamento se acentua dia a dia. 

Precisamos encarar sériamente o 
problema, buscando-11:·1e rápida solu
ção, fomer1tando, por todos os meios, 
a produção agrlcola e pecuária. em 
todos os <1uadrantcs do país - <!e vez 
que é tarnüém angustioso o problema 
dos transportes - e, certamente, .Se
nhores Constituintes, não r:olimaremos 
~sse patriótico objet'.vo, se as asfixiar
mos e >Estancarmos nas próprias fon
tes. <Muito bem.) 

Ainda no seio da grande Comissão, 
pleiteando a ~xclusão dos produtores, 
fêz-se ouvir a palavra autorizada e 
experiente de S. Ex.ª o Sr. Deputado 
Artur Bernardes, quando saliientou se
rem mui precárias as ·atividades a.gri
.::olas, Já que os agricultores vivem 
expostos, constantemente, 

••aos gran:zos, às chuvas continua
das e à falta de chuvas, ao sol e 
à falta de sol, às g.eadas e às pra
gas". 

Outras vezes, não menos autoriza
das, corno a dos Srs. Constituintes 
Eduardo Duvivier, Acúrcio Tôrres, 
Atallba Nogueira, Deodoro Mendonça 
e Magalhães Barata, além de Arge
miro Figueiredo. fiieram-lhe cõro. 

("') Não foi revisto pelo orador. 
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Neste r.~cinto, o brado de angústia 
dos produtores, dos agricultores, tem, 
igualmente repercutido, através múl
t:plas maniiestações de vários Repre
sentantes e, amiudadament::, pela pa
la.vra combativa de S. Ex.ª, o Senhor 
Deputado Carlos Pinto. 

O agricultor é, via de regra, homem 
sem generalizadas habilitações. Ge
ralmente não possui os conhecimen
tos indisp.ensáveis para fazer uma es
crita em condições, nem disporia, na 
labuta <;otid'.ana em que vive, de tem
po para tanto. <Apoiados.) 

Já paga o lmpôsto territorial e o 
impõsto de indústrias e profissões 
Urge, para que possa trabalhar mab 
tranqtiilamente, ser poupado à nc.~es

sidade de amiudado contato com as 
repartições fiscais. 

O impôsto de vendas e consigna
ções costuma ser cobrado de mane!ra 
abusiva e arbitrária, pelo chamado 
"proce-sso de lotação", ond.e o Coletor, 
com voz sempre imperativa, faz o 
cálculo de lançamento, mediante a 
estiml;ltiva de "uma produção prová
vel". Depois, passa a fiscalizar-lhe, 
rigorosamente a produção. Se apura 
ter sido maior que a estimada, cobra
lhe a diferença e, no exerclcio seguin
te, eleva o lançamento. Se a proctuçã.o 
não at:ílge o montante previsto, com 
a voracidade característica dos fiscos, 
permanece surdo aos justos apelos e 
ponáerações. Os ;·ecursos administra
tivos, qa<lndo tentados, resultam qua
se sempre inúteis, acentuando apenas 
o V·exame, o amargor da injustiça, a 
ofensa ao direito, que fica sem desa
gravo. Nunca se apura se obteve 
lucro efetivo no exercício d.e suas ati
vidades. Conhecemos os abusos, que 
pretendfa:nos comprovai, mas, infe
l!zmente, Sr. Presidente, não nos 
permite a exigüldade do tempo. 

Concluindo, pois, Srs. Representan
tes, forçosc salientar que tudo leva os 
agricultores ao desestimulo e à des
crença. 

Trazer.do a matéi'ia à apreciação e 
decisií.o dos ilustres Roepresentan tes, 
formulamos um apêlo para que se 
atenuem os inconvenientes, a nocivi
dade dessa tributação e para que não 
se asfixie a produção em sua própria 
i'onte. 

Amparemos o.s produtores para que 
êles, com maior segurança e tranqUi
lldade, possam melhor trllJbalhar para 
o progresso e grandeza de nossa Pá-

tria. (Muito bem; muito bem. Pal
mas.) 

O SR. COSTA NETO (•J -- Se
nhor Presidente, o orador que acaba de 

• falar apresenta, na realidade, duas 
emendas, sendo que, numa delas, pede 
se restabeleça o texto do projeto pri
mitivo e, em outra, se complete o tex
to do referido projeto. 

O texto foi elaborado pela Sub-Co
missão da Discrirr.inação das Rendas, 
da qual é Presidente o nobre Depu
tado Sr. Souza Costa; por isso, pe
diria licença para ceder ao ilustre co
lega a palavra, a fim de responder uo 
ilustre Repre.sentante Sr. Jaci de 
Figueiredo. 

O SR. SOUSA COSTA (Pela or
dem1 - Sr. Presidente, o inciso IV 
do art. 19 estabelece que compete aos 
Estados decretar impostos sõbre ven
das e consignações efetuadas por co
merciantes, e produtores inclusive. os 
industriais, isenta, porém, "- primeira. 
operação do pequeno produtor, confor
me o determinar a lei estadual. 

O que a ementla pretende é excluir 
do texto a palavra "produtores" e, ao 
mesmo tempo. acrescentar que ficam 
isentos os artigos de primeira neces
sidade. 

A repercussão ~6 da primeira pa:rt~ 
da emenda, se aceita fôsse, seria de 
tal m0do prejudiciai ao~ orçamentos 
estaduais que tornaria a medida fran
carr,ente imprati<:ã.vel. 

P:lra dar um exE:mplo, citarei 9 me~ 
Estado, onde. numa arrecadaçao de 
346 milhões de cruzeiros, haveria uma 
perda cie 40 milhões. ObsP.rve-se que 
isso ocorre sem considerar ainda a re
ferência aos gêneros de primeira ne
cessidade. 

E' incontestável o l>rilho do nobre 
orador na sua. exposição; rruu; o :iue 
preci3a ser re<:onhecido por tõcia a As
sembléia é que, se desejamos, efetiva
ment€, ::rnmenta~ a riqueza nacional 
e fazer do Brasil uma nação forte, 
não poáemOb n~gar aoo Estados os 
meTos de que carecem para os seus 
planos construtivos e preencher os 
fins que a Constituição, em vé.rios de 
seus dispositivos, aumentou considerà
velrnente. 

O Sr. Paulo Sarasate - Permita o 
nobre orador um aparte. Estou de 1n
teiru acôrdo com S. Ex.". Se a medi
da que se pretende é de cará.ter social, 
ela já se acha objetivada no substitu
tivo, quando isenta o pequeno produ
tor. Não vejo, entretanto, onde o as

. pecto social da medida, quando SE' 
isenta o grande produtor. Por isso. 
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estou inteiramente rle acõrclo com o 
Sr. Deputado Souza Costa. , 

O SR.· SOUSA COSTA - O aparte 
do nobre Deputado completou v meu 
pensamento, no tocante ao aspecto so·· 
cial. 

Assim, solicito à Assembléia recu.;e 
o destaque, votando pelo texto do pro
jeto. 

O Sr. Jaci de Figueiredo - Diria 
a. V. Ex.ª que, dada a experiência 
do pas::.ado, nem o .pequeno produtor 
ficou livre desse impôsto. Trata-5e 
de dispositivo que se tornou lírico, 
embora consagrado, .na Constituição. 
Pelo menos no Estado de Minas, con
siderou-se pequeno aquel~ cuja pro
priedade tivesse o valor de 3 mil cru
z.eiras. 

O Sr. Rui Santos - V. Ex.ª, ar
gumenta com o que ocorre em Mi
nas. 

O Sr. Jaci de Figueiredo - Tenho 
ãe argumentar com o que conheço: 
isto é, o que se passa -em !lOS$0 Es
tado. Por consegUinte, não é possivel 
êsse critério, porque os pequenos pro
dutores, também ficarão asfixiados 
pelo impôsto de vendas e cvnsig-
1ui.ções, pois a lei quasé' os extin
guiu. 

O SR. SOUSA COSTA - O argu
mcrito cto nobre Deputado confirma 
a minha tese. 

O Sr. Rui Santos - Perfeitamente. 
O SR. SOCSA COBTA - O princf

pio da exclusão, do pequeno prOdutor 
já consignado, é perfeito. 

o Sr. Jaci de Figueiredo - Está 
consignado em relação ao pequeno 
_produtor. Pleiteio entretanto com 
referência a todos, para não estan
ca: a produção na iSUa fonte. Con
forme salie,ntou o Sr. Deputado Ar
tur Bernardes, nos debates da Grande 
Comissão, quen:m matar a galinha 
dos ovos de ouro. 

O SR. SOUSA COSTA - Divirjo 
das razões de V. Ex.ª, pelos motivos 
expostos. Quanto ao critério para a 
classificação do pequeno produtor, 
confio nos componentes das Assem
bléias E~taduais, e quE: serão, natu
ralmente, como nós, dominados pelo 
mesmo espírito de bem servir ao Bra -
sil. <Muito bem; muito bem. Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE - Em vota
ção a emenda n.0 2. 936 do Sr. Depu
tado Jaci dt:! Figueiredo. 

O SR. JACI DE FIGUEIREDO -
(Pe·za ordem> - Sr. Presidente, es-

cla:reço a V. Ex.ª que a eme.ida, no 
meu entender, deverá ser submeti<l.a. 
a votos em duas partes. A primeira, 
const,::i.rá do disposto no projeto pri
mitivo; a :::egunda, do aditivo, asse
gurando isenção aos gêneros de pri
meira necessidade. 

O SR. PREJ.SIDENTE - Atenden
do ao nobre Representante, submeto 
a votos a primeira parte da e.nenda, 
que diz: 

"vendas e consignações realiza
das por quaisquer comerciantes". 

Os Srs., que aprovam a primeira 
:parte, queiram levantar-se. <Pausa.) 

Está rejeitada. 
Os Srs., que aprovam a segunda. 

parte, - "assegurada a isenção aos 
gêneros de primeira necessidade", 
queiram levantar-se. (Pausa.) 

Está.. regeitada. 
Há, ainda requerimenoo de desta

que, firmado pelo Sr. Deputado Nes
tor Duarte ao artigo 27 nos seguin
tes têrmos: 
~equeremos destaquE:, para a ex

pressão final do art. 27, a começar 
pela palavra "rei;salvada". 

Em sessão de 13-8-46. Nestor 
Duarte. 

o SR. NESTOR DUA!RTE - (Pela 
ordem) - Sr. Presidente, está pre
judicado ú destaque. 

O SR. PRESIDENTE - Per.feita
mente. 

outro. requerimento de destaque do 
Sr. Deputado Fernando Nóbrega para 
votação do art. 127, n.0 7, do projeto 
primitivo, em vez d.:> art. 27 do pro
jeto re\'.isto, assim redigido: 

· Requaremos destaque, na forma 
regimental, para a votação do artigo 
127, n.0 Vll, do Projeto Pri'llli.tivo, em 
vez do artigo 27 do projeto revisto. 

Sala das Sessões, em H-8-46. 
Fernando Nóbrega. 

O destaque está prejudicado em fa
ce da votação da Assemb1éia. 

O requerimento de destaque do Sr. 
Deputarl.o Altino Arantes, relativo ao 
artigo 7, n.0 VII, letra b, do sub.stitu
tivo, assim consubstandado: 

Art. 7, n.0 VII, letra d. 

(Da redação do vem:ido) 
Requeremos destaque da minha 

emenda n.0 1.894, publicada na pá
gina 146 do avulso sõbre o artigo 117 
n.0 I, letra e, do primitivo projeto. 
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Essa emenda visa suprimir do texto 
a palavra "prefeito" a fim de que 
lhes não seja vedada a reeleição. 

Sala das Sessões, 13-8-46. - Altino 
Arontes. 

O SR. PRESIDENTE Tem a 
palavra o nobre Representrunt~ Se
nhor Altino Arantes. 

O SR. ALTINO ARANTES (·') -
Sr. Presidente, a emenda que tive a 
honra de apresentar, com o prestigio
so apoio dos Srs. Deputado Am·e!ia
no Leite, Lino Machado e Romeu Lou
renção, enquadra-se no dispo5itívo 
constitucional que regula a interven
ção dã. União nos negócios dos Esta
dos e Municípios. 

Posso, entretanto, assegurar a V. Ex.ª 
que essa emenda está muito longe de 
ferir aquilo que os antigos chama
vam o i)rópr1o coração da República. 
Sob êste aspecto, é absolutamentr: ino
fensiva, pois visa apenas isentar <'S 
prefeitos dr. proibição de reeleição. es
tabelecida no art. n.0 7, letra d Jo 
novo Projeto de Constitulção. 

Compreendo, justifico, e só tenho 
palavras de louvor para os elevados 
il1tuit0s que impediriam a reeleição 
dos governadorf's l!Staduais. Mas com
preendo, também, e estou plenamente. 
convencido de que, quanto aos pre
feitos municipais, tratando-se de au
toridades com atribuições extritamente 
limitadas, quer no que P.ntende com 
suas funções, quer nas zonas de suas 
influências. essas razões não podem 
subsistir, mesmo porque o campc <it! 
escolha para as autoridades municipais 
é muito limitado. 

O Sr. Raul Pila - No mais pobre 
dos Municipios, quantos cidadões se
riam capazes de ser prefeitos. 

O SR. ALTINO ARANTES 
Tenha V. E:.:.'" a bondade de me ou
vir. 

Nós outros, Sr. Presidente, que co
nhecerr.os a vida do interior, sabemos 
quão difícil, dentro das condições pe
culiares dessa mesma \ida e dessa. 
cultura, se torna encontrar, muitas vê-
2es, o cidadão idôneo e de boa vcnta
de disposto a arcar com os ônus e res
ponsabilidade de mandatos adminis
trativos locais, sacrificando seus afa
zeres, para assumir outros muita.'> 
vezes mais melindrosos, parcamente 
remunerados e sempre sujeitos a cri
ticas e censuras, tanto mais ardorosas 
e veementes quanto mais próximos 
estão os opositores e críticos. 

O Sr. Soares Filho - V. Ex.• tam
bém deve compreender que, sendo me
nor a esfera de atribuições, mais fá
cil é esta.belecer as condições neces
sárias à reeleição. 

O Sr. Raul Pila - Posso prestar 
depoimento nêsse sentido. 

O SR. ALTINO ARA.i.~TE.s 

O eleitorado pode não fazer a re
eleição. Não é necessário dispositivo 
que à proíba, em absoluto. Acre.>cen
to uma consideração que reputo da 
mais alta importância: a livre reelei
ção dos prefeitos, nas localidades do 
interior, permitirá a continuidade 
tão ttil para os serviços públicos -
das boas arlministrações, sempre que 
sob vigilância Imediata dos mand11ntes 
elas se fizerem aconselhadas ao elei
torado, determinando a renovação de 
confiança aos prefeitos. 

O Sr. Rui Santos - ~se argumento 
também procede em relação aos Es., 
tados. 

O Sr. Raul Pfla - Argumento que 
prova demais. 

o Sr. Soares Filho - Desejo ainda 
desdobrar o pensamento contido em 
meu aparte a::iterior, ...a seguinte ma
neira: quando cs Gcvêrnos se des
mandam, os prefeitos já. co1.st1tuem 
instrumento de distribuição de bene
fícios pessoais para fraudar na base 
das eleições . 

O SR. ALTINO ARANTES - Isso 
ne.n sempre tem acontecido. 

O Sr. Soares Filho - Isso, porém, 
é feito, não só em beneficio da politi
ca estadual ou federal, mas também 
em seu próprio beneficio. 

o SR. ALTINO ARANTES - Pos
so citar a V. Ex.ª o exemplo de São 
Paulo, que conheço perfeitaménte. 
Um dos mais justos motivos de des
vanecimento para nós, paulistas, é o 
fato verificado por quantos nos visi
tam: quasí t-Odoi; os nossos Municipios 
são dotados de ótimas vias de comu
nicação, de ruas pavimentadas, de ser
viços de iluminação, águas e esgoto3, 
de praças ajar<.linadas, de estabeleci
mentos apropriados para Institutos de 
Ensino. E tudo Isso se deve à conti
nuidade <las administrações, porque lá 
a. reeleição dos prefeitos tem s~do há 
muitos anos regra geral. 

Entendo, portanto, Sr. Presidente, 
que não haveria inconveniente para 
as práticas democráticas permitirmos a. 
reeleição àos prefeitos, nas localidades 
do Interior e mesmo nas capitais. 
(Muito bem.) 

\ 
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O SR. PRF.BIDENTE - Vou proce
der à votação da emenda 1.894, da au
toria do Ilustre Representar.te Sr. Al
tino Arantes. 

Os Srs. que a aprovam, queiram le
vantar-se. (Pausa.) 

Está rejeita.da. 

O SR. ISRAEL PINHEIRO <Pela 
ordem) - Sr. Presidente, peço ve
rificação da votação. 

O SR. NESTOR DVARTE <Pela or
dem) - S:r. Presidente, só se verifica. 
votação, qua.ndo há dúvida. V. Ex.ª 
anunciou o resultado sem qu~ ninguém 
pusesse em dúvida a palavra conclusi
va de V. Ex.ª. (Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE;. - Com a de
vida vênia, não conoordo com o ilustre 
Representante. Não se trata de dúvida. 
a respeito da palavra da p.residência, 
nem de <i~o!l:fia.nça. 

Desde que foi pedida a Verificação 
da votação, vou proceder à mesma .. 

(Precede-se à veriftcação ela vo
tação.) 

O SR. PRIESIDF.NTE - A votação 
ficou prejudica.da. porque votaram 66 a 
favor da emenda e 93 ~ontra., perfa.
zendo 159 Representantes. Sendo ne
cessá..'"10 o quorum de 165, a votação 
fica adiada para quando houver nú
mero regimental. 

O SR. PRADO KELLY (*) - (Pe
la ordem.) - Sr. Presidente, é du
plamente lamentável que se 'tenha, 
pela verificação de votação, compro
vado a ausência óo número necessá
rio. Só de votações, estamos cogitan
do. Em vez de termlnarmos nosso · 
trabalho meia-hota depois das 24 ho
ras, como ontem, teremos de nos rc
tL"'ar mais cedo porque, efetivam~nte, 
não poderemos prosseguir. ...,. . 

V. Ex.'', Sr. Pl'esidente, entretanto, 
me perdoará a objeção, mas, na forma 
de nosso Regimento, verificada a fal
ta d:> número, proceda-~ a cha
maó<t. creio ser a providência a ser 
tomada neste momento, até porque 
assim se apurará quais os que estão 
Vigilantes a set'viço da elab<>raçã.o 
constitucional. <Muito bem.) 

O SR. PRESIDENTE - V. Ex.ª 
tem razão. Na forma regimental, vai 
se proceder à chamada para. verifica
ção dos que se acham presentes na 
Casa, pois o resultado que há pouco 

,anunciei foi o apure.do no recinto. 

O SR. JOSI1: BONIF ACIO - <Pela 
ordern) - Sr. Presidente, existem 
vários Deputados fora do recinto. Pe
dir~a a V. Ex.ª que mandasse proce
der à chamada ... 

O Sr. Paulo Sarasate - Fazendo 
soar os tímpanos. 

O SR. 'JOSÉ BONIFACIO - E:;a
mente. 

. . . porque .( possivel, com a vinda 
para o recinto daqueles que se acham 
nos corredores e na sala do café, que 
ainda haja quorum suficiente. 

o SR. PRESIDENTE - E' o que 
vou fazer, como, aliás, já havia lem
brado o Sr. Representante Prado 
Kelly. 

Estão presentes 190 Srs. Repre
sentantes. 

Vou retomar a votação da emenda 
dos Srs. Altino Arantes e outros de 
n.0 1. 894, com objetivo de suprimir 
do têxto a palavra •·preí'eitos'', a fim 
de que não lhes seja permitida a 
reeleição. 

Os Senhores, que aprovam a émen
da, queiram levantar-se. (Pausa.) 

E.:itá rejeiOO.da. / 
Existe sõbre a mesa um pedido de 

desta.que da emen<\a n ° 7.30, de au
tria do Sr. Artur Bernardes, e ou
tros Srs. Representa.nt-:s. 

A emenda se refere ao art. 5.0 , 

n.0 X!I, cio projeto revisto e é do lle
guinte teor: requerimento de desta
que: 

Requeremos destaque, na forma re
gimen~al, para a emer.da n.0 730, de 
autoria do Sr. Arthur Ber·nardes, re:
ferente ao Cagitulo I do Projeto re
visto e ),Jublicada à página 33 do im
presso alusivo au art. 5.0 XII. 

Sala das Sessões, em 13-8-1946. -
Arthur Bernardes. - Carlos Mari
ghella. - Jorge Arnado. - Carlos -
Prestes. - Gregorio Bezerra. - Os
waldo Pacheco. - Agostinho de Oli
veira. - João Amazonas. -- Caíres 
de Brito. - Alcides Sabença. 

O SR. PRESIDENTE - /\ emenda 
é do teor seguinte: 

"Ao 11.rt. 3. 0 , n." XIV, supri
ma-se''. 

S. Ex.ª µretende a supressão do 
seguinte dispo5itivo: 

"Explorar e dar em concessão 
os serviços de telégrafos e rádio
comunicação e navegação aérea, 

( •) Não foi revisto pelo orador. 
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assim como vias fé1Teas que 11-
guem portos marítimos a fron
teiras nacionai::; ou transponham 
os limites inte:rest&.doais". 

No projeto revisto a matéria está 
consubstanciada, com outra redação, 
no art. 5.0 , n.0 XII, como já declar~i. 

O autor da emenda delegou ao Se
nhor Caires de Brito do destaque so
licitado. 

Tem a palavra o Sr. Caires de Brito. 
O SR. CAIRES DE BRITO (•)' -

Sr. Presidente, quero simplesmente 
lêr a magistral e pa.triotica Justifica
ção escrlt.a pelo nobre Deputado Sr. 
Arthur Bernardes, acêrca da. emenda 
que sugere a supressão do dispositivo 
contido no item XII do art. 5.0 do 
projeto revisto, a fim de que não lftais 
se possam dar em concessão os ser
viços públicos da União. 

E' esta a Justificação: (Lé) 

"Dar concessão é dos · maiores 
!)erlgos que uma nação pode criar 
para si mesmo. Atente-se para o 
significado da palavra concessão, 
que quer dizer prtvflégio, e ver-se 
a necessidade de banir das nossas 
tendências edmlnlstrat1v&!I e legis
lativas tudo que concernir à con
cesalic. 

"Concessão é privilégiv que 
o govêrno dá a particulares ou 
companhias de exploração ou 
construção de utilidade pública 
e particular. Con.cess<Zo de mi
!las. Concessão de um caminhão 
de ferro " (Dicloná!lo ccntempo
rà.neo. de Caldas Aulete);" Con
cessão: graça, prtvflégto conce
dido a alguém; doação ... cousa 
cedida " (Dl.cionârio de Língua 
Portuguesa, de Frei Domingos 
Vieira.) 
O perigo de dar COn:Jessão é 

tanto maior, quanto os testas de 
Jerro se prestam a servir a inte
rêsses estrangeiros, obt~ndo do go
vêrno concessões, qu.e transferem, 
posterlorm•mte a futuros e possí
veis ln vasores do nosso país. 

Ainda que se façam concessões 
por prazo determinado, os conces
sionários en<:ontram sempre (so
bretudo se forem :)strangeiros) 
meios para as prorrogações dos 
prazos, senão para tornar pe.rpé
tnas as concessões. E' só exami
nar o que tem ocorrido em outros 
pat.!les. 

<•) Não foi revisto pelo orador. 

A és.se respeito não temos me
lhor ensinamentos que o do ex
presidente americano Wilson, em 
seu discurso proferido em Mobile, 
Estado de Alabama, sua pátria, em 
28 de outubro dê 1913, no qual 
disse: 

"Tendes ouvido fala.r em 
concessões feitas pela América. 
Latina ao capital estrangeiro, 
mas não em concessões feitas 
pelos Estados Unidos ao capital 
da outros países. 

E' que nós não damos c<>n
cessões. OonvJdamos, sim, o ca
pital estrangeiro a vir aqui colo
car-se. Fazemos um convite. 
mas não concedemos prtvflégfos. 

Os Estados que são obriga
dos a fazer concessõe.s correm 
grave risco de ver influenciar 
dominadora.mente nos seus ne
gócios, os lnterêsses estrangeiros. 
Uma tal eitua 7!io pode chegar a 
ser intoleráve:." 
J. Russel Smlth, professor da 

Universidade de Pensyivania, Es
tados Unidos, escreveu, em sua 
Geografia Industrlal e Comercial, 
edição de 1913, que 

"A China não foi menos 
desmembrada, devido a conces
sfonárlos, que eram, na rea.lfda
de, conQUistadOres." 
Govêmos brasileiros já fizeram 

arriscadas concessões. Elas caem 
quase sempre em mãos de estran
geiros, por ctalpa de nossa lngenu!
dade ou nossa falta de ::nalfoia. 

Abramcs agora os olhos contra 
tudo que tiver apa::-ência. de con
cessão, quer a nacionais, quer s. 
estrangeiros. Con<:essão é sinôni
mo de privilégiC>, e êste é mono
pólio.' 

Há multo que a soctedaae saiu 
do regime dos monopólios mas 
apenas reservados a ela própria, 
na pessoa do govêrno. 

A a1-1rovação do número XIV, 
do art. 3.0 , seria, assim, instituir 
um regime que está condenado 
por tôda a parte e abrir-lhe ca
minho favorável entre nó.s, fa
cultando ao govêmo o uso das 
concessões. 

Considerando àêsse modo o as
sunto, deve todo número XIV, e!~ 
tado, ser suprimido, de vez que a. 
matéria enntida em sua primeira 
parte - explorar os serviqos de 
telégrafos, etc. - está inclu!da 
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nas atribuições normais do Poder 
Executivo. 

Sala das Sessões, 10 de junho de 
1946. - Arthur Bernardes. - Souza 
Leão.'' 

Srs. Comtituintes, pouca coisa terei 
a. acreacentar à.'! palavras de um 
ancião merecedor do respeito e da. 
consideração de tôda a Casa. Homem 
público que teve nas mãos as rédeas 
do Govêrno; homem, por isso mesmo, 
afeito ao trato de assuntos tais, lan
ça S. Ex.ª um apêlo patriótico à ju
ventude, à geração de hoje, respon
sável pelos destinos do Brasil, pedindo 
atente pa.ra. oo perigos dessas con
cessões. Não desejo ressaltá-loo desta 
tribuna, pvrque quem quer que acura
da.mente estude os problemas nr.cio
:nais perceberá sem dificuldade o rl.sco 
que co.rre no.sss. Pãtrla - entregue, 
em seus setores fundamentais, na 
espinha do.rS!l.l df\ sua economia. ao 
capital estrangeiro monopollilta: são 
a.s companhLas de transportes, :i.s 
companhias de bondes, as compa
nhias de estrada de ferro, os frigo.:-i
ficos, os moinhos, as jazidas minerai.\!, 
en!im, td006 os setores básicos que se 
acham em poder daquele capital, tal 
acontece nas nações dependentes, na 
velha. Chin!I., nas colônias, em todos 
os países sujeitos a meia dúzta de 
grupos financeiros que não nos dei
xam progred~r. 

O nosso pais, tão novo como a Amé
rlca. do Norte, em razão mesmo dO(l 
(;()nceitos cxpendidos por Wilscn, oer
manece ew fast: de coonoml.s:. siemi
colonial, semi-feudal, sem poder es
caµar à.s garras do 1mper1allilmo es
trangeiro, tendo sua economia em
perrada, escravizada e co mtodos os 
seus problemas por solucionar, porque 
até hoje não nos sentimos com oo
rage.m ba.stant.e para enfrentar e. si
tuação e liberta~· a nossa Pátria da
quele imperialismo a que muito bem 
se referiu o nobre Deputado Artur 
Bernardes. (Muito bem; mutto bem. 
Palma8.) 

O SIR. COSTA NETO <•) - Se
nhor Presidente não posso deixar de 
declarar, inicialmente, que compreen
do muito bem os nobres escrúpulos 
do eminente autor da emenda. 

Tive ensejo, não só de tomar c..1nhe
clmento da justificação que acaba de 
ser lida, como de ouvir a quP. foi de
senvolvida pelo ilustre Deputado Ar
tur Bernardes perante a ComiBeão 
Constitucional; e devo informar a 

(•) Não foi revisto pelo orador. 

V. Ex.". Sr. Presidente e ã: Casa que 
tôda a Comissão ouviu S. Ex." com 
~ande acatamento e cariuho, sem, 
entretanto, poder aprovar, quer &a 
premissas, quer as conclusões ofereci
das pelo nobre Representante. 

E' preciso atender, desde logo à. 
circunstância de que a Comissão da 
Oonstituição não procura introduzir 
em n-OSSO Direito Constitucional pre
ceito novo, mas apenas reprcxluzir 
o próprio texto da Constituição de 34. 

O Sr. Prado KeUy - Sabe V. Ex.ª 
que ê.sse preceito é a.penas enundati
vo de competênch. 

O SR. COSTA NETO - Como bem 
acentua o nobre Deputado Sr. Prado 
Kelly, trata-se de preceito apena.e 
enunciativo oo competên<:ia, e tanto 
é ~sim que muitos dos serviÇOs aqut 
enumerados não são explorados por 
meio de .concessão, mas executados d!~ 
retamente pela União. 

O Sr. Paulo Sarasate -' Pergunto: 
se excluissem06 a oompetência da 
União para explorar tais serviços, 
quem o.s iria explorar? Sucederia pre
cisamente o oposto do objetivo visa
do: ->eriam explorados pelo partl(:U
lar, pelos estrangeiroo. 

o SR. COR'rA NETO - Sr. Pre~ 

sidente, a ponc:M:ração que l\Ca.ba de 
ser aduzida pelo nobre Deputado, Se
nhor Paulo Sarasate, tem tôda a pro
cedência. 

O Sr. Caires de Brtto - Pediria., 
então, destaque da expressão "conce
de..>' ou autorizar a e'tploração". 

O Sr. Paulc Sarasate - Penso já. 
ser tarde para isso. 

O SR. COSTA NETO .....:.. Sr. Pre
sidente, o digno Deputado Caires de 
Brito vem ao meu en~ontro, auxilian
do grandementê minha. tarefa. Já 
não terei necessidade de defender 
tcxlo o dispositivo. Limitar-me-ei, 
portanto, a tratar da palavra "con
c~são." 

Fortalecido, já agora, com o apar
te do nobre Deputado Sr. Paulo Sa
rasate, chamarei a atenção da Casa. 
para o seguinte ponto: o de saber se 
os constitucionalistas de 1946 esta
riam pensando bem, ao a.dotar a ex
clusão dêste preceito, como pensaram 
bem, há quarcnLa anos passados, nos
sos antecessores. E pergunto: •iUa.l 
seria o progresso do Brasil, se os an
tigos legisladores constituintes hou
vessem raciocinado da mesma for
ma? certo, não teríamos muitos dos 
melhoramentos públicos que o nosso 
povo neste instante desfruta. 
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O Sr. Caires de Brito - Justamen
te o colltrário. Estariamas hoje li
vres como o povo americano. Con
vém distinguir o capital estrangeiro, 
que vem a.1udar a desenvolver a nos
sa economia, do •:apital monopolista. 
Há diferência fundamental. 

O SR. COSTA NETO - Indagaria 
d<! nobre Deputado porque S. Ex". 
nao relacionou todos êsi>es argumen
tos quando ocupou a tribuna, pois 
teve dez minutos para isso. Pelo me
nos, conceda-me S. Exª. o tempo 
que me cabe para expender os meus. 

Sr. Presidente exporei em poucas 
palavras meu ponto de vl.~ta: o pro
jeto de 1946, tal como fêz a Consti

. tuição de 1934, tratou ela concessão 
dos serviços públicos ern disposições 
diferentes. Nessa onde se cogita da 
competência da União, nos preceitos 
proibitivo§. colocou os Eerviços pú
blicos con.:::edldos em c:itegorlB.b dl
:rerentes dos Que são lmunes de im
põsto, e o projeto dé Constituição de 
1946, ainda preceitua com mais sa
bedoria., porque declara qve os ser
viços públicos concedidos não estão 
isentos de tr~~utação, a não ser nas 
excepções estabelr;cidas; mas ainda. 
consagra preceitos gn.rantldores na 
Ordem Zconômka e Social, onde os 
serviços públicos coü.:edidos estão de
baixo de fiscaliz&.ção, fixando-se re
muneração m·1lto restrita para os 
autores da exploração. 

Sr. Presidente. o nobre Deputado 
procurou colocar a tese no terreno 
da xenofobia e do jacobinismo e, 
princlµalménte, ãentro dessa espéce 
de t.error ao capital estrangeiro ao 
qual não podemos deixar de reconhe
cer grande fator e papel de imoor
tância. no d~senvolvimento e progres
so do nosso pais. (Muito bem. Pal
mas.) 

Precisamos dizer que tõdas essas 
c0ncessões só poderão ser feitas "me
diantE leis do Congres:::o Nacional e 
não é licito alimentar desconfianca 
nos legisladores futuros, sobretudo 
quando seremos parte intc:.;runte das 
Câ1J1aras legislativas. 

Se acaso, Sr. Presidente, houver ne
cessidade de tomarmos precaução pa
ra evitar o~ incor..vcnientcs apontados 
na justificação do ilustre Deputado 
Sr. Artur Bernardes e escandidos nes
te momento p()lo nobre colega Sr. 
Caires de Brito, estou certo de que o 
legislador comum terá a sabedoria. e 
o patriotismo necessários para evitar 
que tais Inconvenientes venham re
percutir no desenvolvimento e r..o pro-

gresso do Brasil. <Muito bem; mutto 
bem. Palma.~). 

O ~R. PR~IDENTE Peço a. 
atençao do nobre Deputado Sr. Caires 
de Brito. S. Ex.ª fêz pedido de desta
que que não ouvi bem. 

O SR. CAIRES DE BRITO (Pela 
ordem) - Sr. Presidente, requeri des
taque para a expressão "conceder ou 
autorizar a exploração" .. 

O SR CAFÉ FILHO (Pela ordem) -
Sr. Presidente, a êsse dispositivo apre
sentei emenda., inci.utndo entre os 
serviços públicos especificados os de 
rádio difusão. A Comissão àeu pare
cer contrário . 

Indago de V. Ex.ª, que, de certo, 
ainda não teve oportunidade de exa
minar o meu pedido: se se rra.antiver 
o texto do projeto a minha emenda 
será. oportunamente apreciada pela 
Assembléia? 

o SR. PRESIDENTE - Tratando
se de ~utra matéria, a ~meoda. de V. 
Ex.~ nao fica prejudicada. 

O 8R. CA~ FILHO - Obrigado a 
V. Ex.ª. 

O SR. PRESIDENTE O Sr. 
Deputado Caires de Brito requ· r d-is
taque para a seguinte el' ressão: 
"conceder ou autorizar a exploração 
dos serviços". 

Os _Srs. Representantes que apro
vam esse destaque queiram levantar
se. <Pausill . 

Está regel.tado. 
Os St!nhores, que aprovam o restan

te da emenda, que não foi objeto de 
votação queiram levantar-se. (Pausa>. 

Está regeitado. 
Senhores Representantes: - Está 

!inda a hora da sessão; vou levantá
la, designando para a de amanhã, a 
seguinte. 

ORDEM DO DIA 

(Continuação da votação das emen
das destacadas do Capftulol - T!tulo 
I; e mais votação dos Capítulos n e 
III d0 mesmo Titulo) . 

Deixaram de comparecer 74 Se
nhores flepresentantes. 

Partido Social Democrático 

AJr...s.zonas: 
Alvaro Maia. 
Valdemar Pedrc.sa.. 
LeoPoldo Peres. 
Cosme Ferreira. 



Maranhão: 
Clodomir Cardoso. 
Luís Carvalho. 
José Neiva. 

Ce11rá: 
Prota. Gentil. 
Almeida Monte. 

Río Grande do No~,e: 
Valfredo Gurgel. 

Pernambuco: 
Jarbas Maranhão. 
Oscar Carneiro. 
Osvaldo Lima. 

· Costa Põrto. 
Ferreira Lima. 
Barbosa Lima. 
Pessoa Guerra. 

Alagoas: 
Medeiros Neto. 

Bahia: 
Aloísio de Castro. 
J;tegis Pacheco. 
Negreiros F'il.k:ão. 

Espírito Santo: 
.Atilio Vivaqua. 

Djstrito Federal: 
Jonas Correia. 

Rio de Janeiro: 
Brígida Tinoco . 

Ma.to Grosso: 
Juscellno Kubitschek. 
Duque de Mesquita. 
Joaquim Libânio. 
Rodrigues Pereira. 
La.ir Tostes. 
Alfredo Sá.. 

Sã,p Paulo: 
Godofre:cl.o Teles. 
César Costa. 
José Armando. 
Lopes FerrAZ. 
Sampaio Vidal. 

Goiâs: 
Dario Cardoso. 
João d'Abreu. • 

Paraná: 
Fernr..ndo Flores. 
Munhoz de MelÕ. 
Aramis Aiaide. 

Santa Catarina: 
Altamiro Guimarães: 
Roberto Grossembaoher. 
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R.io Grande do Sul: 
Getúlio Vargas. 
Damasco Rocha. 
Bitencourt Aza.mi1'uJa. 
Glicério Alves. 
Nicolau Vergue1ro. 
Herofilo Azambuja. 

União Democrática Nactcmal 

Plaui: 
Coel:ho Rodrigues. 

Cearà: 
Fernandes Távora. 
Beni carvalho. 
José de Borba. 

Pare.,ba: 
Adalberto RibeJro. 
Argemiro Figueiredo. 

Pernambuco: 
Lima. cava.k:antl. 

Espírito Santo: 
Luís Cláud!o. 

São Paulo: 
Mário Masagão. 
Romeu Lourenção. 
Plínio Barreto. 

Goiás: . 
Jales Machado. 

Mato Gro~o: 
Agrícola de Barros . 

Paraná: 
Erp.sto Gaertner. 

Rio Grande do Sul: 
Floreo d.a. Cunha. 

.. 

Parttdo Trabalht~ta Brasfle!ro 

Distrito Federal: 
, Vargas Neto. 

Minas Oera!s: 
Leri 8e.n toa . 

Sã.o Po.ulo: 
Ma.rcondes Filho. 
HUgo Borghi. 
Guaraci Silveira. 

Partido Republicano 

Sergipe: 
Durva.l Cruz. 

Minas Gerais: 
Bernardes F1lho. 
Mârio Brant. 
Artur :Bernardes. 

rart!do Democrata Cristiio 

São Paulo: 
Manuel Vitor. 

Levanta-se a sessão às- 24 boras 
e 30 minutos. 
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um protesto individua.!; agora, ésse 
protesto assume amplitude muito mais 
acentuada, porque o Partido 'Fte:Publi
cano, tão cheio de tradições em nossa 
terra, há de semp:-e defender, com a 
sua bandeira, tódas as liberdades, so
bretudo a liberdade de pensamento! 
(Muito bem; m'.Lito bem. Palmas). 

O SR. PEDROSO JúNIOR - Sr. 
.Presidente, peço a palavra, para apre
sentar um requerimento. 

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

O SR. PEDROSO JúNIOR <L2 o 
. seguinte discurso) - Quero relatar a 

V. Ex.ª, Sr. Presidente, e aos meus no
bres como:i.nheiros Representantes, 
um fato ciue tenho por a~ntatórto à 
soberania e, mesmo, à dignidade des
ta. augusta. Assembléia: certas autori
dades de meu Estado, solidárias, tal
vez, com o autoritário Prefeito Abraão 
Ribeiro, insistem em não reconhecer, 
nesta Casa, o mais alto poder que o 
povo instituiu, pelo voto livre e sobe
rano das urnas, no seu Justo e patrió
tico a.nse!o de viver sob a égide da 
Democracia. Não somos nós, seus com
ponentes, meros delegados de um po
der executivo, mas legitimas repre
sentantes da vontade popular, e, ou 
dignificamos essa nossa repre~ntaç9,o, 
ou perderemos a nossa própria digni
dade. 

_ Conhec-e V. Ex.ª, Sr. Presidente, a 
deliberação que tomei, de visitar os 
cinco leprosários de São Paulo. Cha
i:na:n-nos "as muralhas chinezas", 
pela lut.a que trava quem pretenda. IJe
netrar-1hes o 1nt-er1or. A \"ida dos le
prosos e as coisas dos leprosários cor
i-espondem a. segredos de Estado, e 
foi por isso mesn10, Sr. Presidente, 
que tornei a precaução de requerer a 
V. Ex.ª que a Mesa da Assemtiléla no
tificasse aquele govêrno de minha vi
sita, na qual seria eu acompanhado 
por um médico ilustre, o Dr. Mateus 
Santamaria, e sua exma. espõs.a. 

Agora, o atentado à soberania des
ta Casa: o aviso dessa vi.sita foi ex
pedide, por via telegráfica, a 3 do cor
rente. Vi-lhe i> cópia na secretaria 
da Câmara, e não acredito que tenha 
deixado de chegar ao seu destino. En
tretanto, foi-me impedido o ingresso 
no Sanatório de Cocais, e o foi espe
tacUla.rrnente. 

O Sr. Rui Santo3 - Talvez zêlo pe
la saúde de V. Ex.ª, .. 

O SR. PEDROSO JúNIOR 
Sem dúvida, ·.cu, melhor dizendo, 
talvez zêlo prlos segredos que os le
prosários encerram. O secretário da 
"Educação, Caiado de Castro, a um meu 
radiograma., pedindo-lhe quf: autorl
zasse a dlrecão do sa.natól"io de Co
cais a admiúr o meu ingresso, n!í.o 
se dignou responder-me. E determi
nou pelo rádio da policia dessa cida,de, 
dando-lhe instruÇÕes para que iu1pe
d1.sse mesmo à fôrça, a minha ent .. ada 
no Sanatório! 

Alguém, ainda ontem, me pergun
tava por que não insistira pelos meus 
direitos e prerrogativas de deputado: 
foi o nobre representante por São 
Paulo, o meu dileto amigo e ilus~re 

professor Ataliba Nogueira. Respon
di-lhe, em presença de Jorge Amado 
e outros nobres deputados da ban
cada comunista, que o meu grande: 
triunfo fõra o de colher a prova do 
que me havlam afirmado: a proibição 
que existe, em São Paulo, de se ..w.ber 
da vida dos leprosos e das coi::;as dos 
leprosários. Aquele que se aventura. 
a fazê-lo, sujeita-se às violências da 
policia, corre os riscos de ser arras
tado, ou para os xadrezes, ou para o 
lodaçal da maledicência - e isto por
que empreendeu 1" nobre e dignificante 
cruzada de hu.'Dilhação do lepro
s-0. 

O Sr. Rui Santos - Aliás, é um dos 
problemas mai.s sérios da saúde pú
blica de Siío Paulo: o da lepra. 

O SR. PEDROSO JúNIOR - Agra
deço a colaboração de V. Ex.". 

Assim, Sr. Presidente, tendo o avi
so de minha visita par•ido dessa Me
sa augu~ta. o atentadv do secretário 
da Educação de São Paulo faz pensar 
no clima democrático dêsse govêrno, 
cclí.1 um Abrahão I:ibeiro e mn Caia
do de Castro ... 

O Sr. Eusébio Rocha - V. Ex.ª (~iz 

bem. O govêrno de São Paulo n1o 
tem atendido aos re1uer!mentos des
ta Assembléia. Quero consignar que, 
até hoje, o Sr. Interventm· em sr.o 
Paulo não houve por bem aten<.ier ao 
requerimento que fiz, de Informações 
sõbre o problema dos transportes, re
querimento quP. represents. um brado 
de alerta contra o atentri.do que se 
pretende praticar, comprometendo a 
economia do município de São Pau
lo e prejudicando o povo, que pagarà 
passagens mais caras, a fim de a ten
der aos dispositivos do contrato da 
companhia de transporte. Nem tão 
pouco obteve respasta o requerlmen-
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to de V. Ex.ª, de esclarecimentos ~ô

bre a atitude do Sr. Abraão Ribei
ro, que declarou não ter esta Assem- ' 
blé!á autoridade para requerer inior
maçées ao Conselho Administra ti VLl. 

O Sr. Lino Machado - V. Ex." 
sabe o que é isto? E' o hábito ao 
"cachimbo" - ranf'o ditato1ial c:ue 
ainda ai está. · 

O Sr. Eusébio Rocha - Quebremos, 
então o cachimbo. . . (Risos. ) 

O Sr. Guaraci Silveira - E os "ca
chimbeirosl'... \Hilaridade.) 

O SR. PEDROSO Jú'NIOR -- Pr{)s
sigo, Sr. Presidente. 

. . . e ainda um Pedro de Olivelrn. 
Ribeiro Sobrinho, pois que só à ordem 
dêste é que o Delegado de policia de 
Casa Branca Iria empregar a sua 
fôrça, de policia, contra mim, um 
deputado! 

Deixo ao critério de V. Ex.ª, Sr. 
Presidente, o desagravo cabível. 

O Sr. Lino Maclia.d.o - Que não 
recai sôbre V. Ex.", senão sôbre êste 
Parlamento. 

O SR. PEDROSO JúNIOR 
Quanto a mim, insistirei no meu pro
pósito, e, ou nos abrem os portões de 
!óra para dentro, ou, não tenhamos 
duvida, os leprosos os abrirão de den
tro para fora. 

O Sr. Guaraci Síh-eira - A entrada 
de V. Ex."' não foi pe:mitlda porque 
lá dentro existem coisas que V. Ex." 
não poderia vêr. Reeebl uma carta 
particular de um e.migo ú1timo, reco
Uddo lá dentro, que pede a nossa pro
teção contra as mtsérias que estão so
frendo. 

O Sr. Ltno Machado - :t. mals um 
depoimento. 

O SR. PEDROSO JúNIOR - Pole 
são êles i.gora q1Ae reclamam contra 
os crimes, que até aqui suportaram 
com resignação e estoicismo: são êles 
que, conhecendo as acusações de um 
homem ilustre e honrado como Numa 
de Oliveira, exigem a pw11ção do 
acusa.do, e não o querem mais onde 
está, à 1'rent~ do leprosa.rio; s!''l êles, 
ainda, que Perguntam como se enri
queceram, da noite para o dia, mé
dicos e administradores, e como e onde 
foram gastu a.s verbas destinadas ao 
tratamento dos leprosos; são êlcs que 
não se esquecem de um Sales Gomes, 
nem de um Manuel de A:bteu, que 
reclamam Inquérito, administração 
arejada, vida hwn11.na para êles e mo
ralidade para o mundo que lhes de
mos. 

O Sr. Campus Vergal - As autori
dades da Diretoria da Lepra de Cão 
Paulo promovém campanha contra 
aquela ilustre e ~iigna Senhora ... 

O SR. PEDROSO JüNIOR -- D. 
Conceição Santa Ma:ria. 

O Sr. Cam1>0s Vergal - ... D. 
Conceição Neves Santa Maria. Lem
bro a V. Ex." que essa Senhora, rica. 
importante e da alta sociedade, cm 
lugar de gastar seu dinheixo em tea
tros, pif-Vüf ou criando cachorros de 
luxo, dedica o melhor de Rua vida à 
proteção &os hanseanianos de S. Paulo. 

O SR. PRESIDENTE - Lembro ao 
nobre orador que o tempo está a ter
minar. 

O SR. PEDROSO JúNIOR - Vou 
terminar Sr. Presidente. 

Dê o Senhor Interventor de São 
Paulo mais essa demonst.ração da ho
nestidade e do patriotismo de seus 
propósitos, à frente daquele Estado: 
- afaste as Influências, as intrigas, 
as prevenções como homem superior e 
capaz, e abra os portões dos leprosá
rios para os que queiram visitá-los, ~ 

deixe que, cm inquérito regular e ho
nesto, apure o Esta.do o que a morali
dade administrativa exige. E verá 
como se es:!reve a verdadeira História 
dos Leprosos. 

Ire!, Senhor Presidente, em visita a 
êsses sanatórios, tão depressa me per
mitam os trabalhos da Co~tttutnte. 
Insistirei em me fazer acompanhar 
das r>essoas que nrencionei, como pio
neiros da cruzaàa de salvação dos le
prosos e, verdadeirarn.e'tJt.e, os seus 
grandes líderes, os seus legitimas in
térpretes. O que desejo é que, até IA, 
tenha o general Dutra conseguido 
acet."'..ar o passo dos auxiliares de seir 
govêrno corn a dignidade e a sobe
rania desta Assembléia. Ou istc,, ou 
r.ão se implantará a democracia no 
Bra.sll. <Mutto bem; mutto bem. Pal
mas. O ora.dor é cumprimentado.) 

O orador envta à Mesa o se
guint.3: 

REQUERIMENTO N.º 358, DE 1946 

Rerrucr ao Govêrno do Estado 
de são Paulo cópias de ra1.togra
mas i;ôbre uma visita ao "Sana
tório de Cocais". 

Requeiro que, por intermédio da. 
D. Mesa da Assembléia., seja oficiado 

· ao Oovêrno de São Paulo sollcitando 
cópias dos rediogrames trocados pe
los Secretá.rios da Segurança. e de 
Saúde Pública de São Paulo com a 
Delegacia de Policie. de Casa. Branca, 
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sõbre a visita que pretendi fazer ao 
Sanatório de, Cocais, na manhã de 
12 do conente. 

Sala das Sessões, em 17 de agôsto 
de 1946. -- Pedroso Junior. 

- Atenda-se. 

O SR. HEITOR COLLET Se-
nhor Presidente, peço a palavra, pa
ra apresentar um requerimento. 

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

O SR. HEITOR COLLET (Pela. 
ordem> - Sr. Presidente, solicitei a 
palavra para enviar à Mesa. wn re
querimento, subscrito. entre outros 
pelos ilustres Representantes Senho~ 
res Acurcio Tôrres e José Augusto. 

REQUERIJ4ENTO 

Requeremos seja inserto na. ata dos 
nossos trabalhos de hoje wn voto de 
congratulações pelo fato de ter sid') 
dada a uma das salas do Palácfo Ti
ra.dentes o nome de "Jac1 Monteiro" 
consagrado o expoente máxhno dá 
Taquigtaf!a parlamentar no Brasil e 
~estre de Ullla. geração de técnicos 
dessa profisSão no Congresso Briu;i
leiro. 

Justfffoaqã.o 

Jaci Monteiro ingressou nesta Casa 
como ti.quigrafo em 1906 e por mul
to~ anos foi chefe do servtr,o taqui
gráflco. Nenhum outro profiss!onal da 
arte taquigráflca logrou alcanÇar e 
reunir em nosso Pais os predfoados 
excepcionais que êle possUi. Muitos 
dos que passaram pela tribuna parla
mentar até 1930 conheceram eu1 Jaci 
Monteiro, 'não sómente v exúnio ta
quigrafo, mas o funcionário dotado de 
rara cultura, a qual, no dominio da 
política, da economia e das finanças 
o !êz, dentro desta Casa, uma fonté 
constantemente procurada pelos legis
ladore3 para orientação tanto de dis
cursas como de pareceres sôbre ques
tões ào maior inte!'êsse público. Suai; 
quslidactes como profissional empol
garam a quantos dependeram de sua 
cap;,,cidade e de sua ilustração. 

Sob a ortenta<:.ão de Jaci Montei
ro organizaram-se os serviços de apa
nhamento de debates de vários Con
gressos, entre outros o de Ensino, o 
de Agricultura, o· Ccmercial, a Reu
nJão Inter-americana do Rio. em 
1906, a ReunJão Panamertcana, no 
Chile. em 1923; a Conferência Inter
parlamentar de Comércio, do Rio, em 

1927, e a 3.ª Reunião de Chancek~ 
res de 1942, est.a já depois de sua 
aposentadoria. 

A homenagem que lhe prestam os 
funcionários da Câmara e do Sertacto. 
com aquiescência da Mesa, que à 
mesma se essocia dando a u:ma das 
salas deste Palácio o seu nOlll.e, é 
bastante merecida, e com ela, pelos 
mothros expostos, devem solldattzar-se 
os atuais legisladores. 

Sala das sessões, em 16 de agõsto 
de 1946. ·- Acurcio Tôrres. -. Heitor 
Collet. -- José Augusto. - Daníe~ 

Carvalho. 

O SR. JOSJ!: AUGUSTO - Senhor 
Presidente. péço a palavre., Pela o.r:.. 
dem. 

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

O SR. JOSÉ AUGUSTO (•) 
(Pela ordem) - Sr. PresidPnte, as
sisti. hé. poucos minutos, em unia. daS 
salas dêste edifício, a uma ceri?nõnia. 

. que me trouxe a mais gi-11.ta elas re
cordações. Refiro-me a inauguração 
da placa "Bala Jaci Monteiro" por 
iniciativa do Corpo TaqUigráftco' des
ta Assembléia constltUlllte, no mes
mo local em que trabalha. 

Justa é a homena.gern ao "Principe 
dos taqufgra.fos bra.sililii:os", ao ser
'111.dor da causa pública., ao pelejador 
incansável no seio do Parlamento, 
durante decênios, a revelar, de UJl1 
lado, sua grancle cornpetênc1a téc
nica, e, do outro, seu devotamento 
pelo bem da coletividade. 

JacJ Monteiro é, reelmente, entre 
os senidores da vida parlamentar do 
Brasil, um dos que melhores serviços 
lhe prestaram. Quero, aesta hora, as
socla.ndo-me ~ êsse requerimento, -
também subscrito pelos em!nentes 
Deputados, Srs. Acúrcio Tõrres, Da
Diel Carvalho e HeJtor Collet, -· a 
tão significante h0menagem. retomar 
um pouco e.o ?assado, para evocar o 
episódio da minha estréia ne.~ta Casa, 
há 31 anos. 

Moço, e matuto. foi a passos vacl
lantes que subi à tribuna, a fim de 
versar matérJa de relevê.ncia para o 
país, qual a da reforma aducacional. 
então levada a efeito pelo Ministro 
Carlos MaximiUano. Meu discurso foi 
longo, e não pude terminá-lo no pri
meJro dia, só o concluindo no seguin
te. Acabada a oração, Jaci Monteiro, 
che!e e rnestre do Corpo Taquigrático 
da. Càmara dos Deputados, com aque~ 

< •) Não !oi revic;to pelo orextor. 



- 26'1 -

la simplicidade, com aquela bondade, 
e.om aq11ela t1m1de:.. que lhe são ca
racterfsticas, aproximou-se de mim e 
disse: 

- "Quero felicitá-lo pela sua. ora
ção, poroue estreou preocupado com 
um l,lroblema fundamental para noi;sa 
ipátria. Mas ~rmita, pela simpatia, 
pela simpatia que me inspirou, que 
lhe faça du'lS observações de homem 
experimentado. A primeira é que o 
seu discurso foi muito longo, -.> que 
não agrada nem à imprensa nem à 
taqu.igrafia; a segunda é de que mi
nha longa el!lperiência, de quem tra
balha ·no seio do Parlamento há tan
tos an0s, me leva a lhe dar. a pala
vra de aplauso, porque versou assun
to realmente de interêsse coletivo. 
E, convença-se de que só os paria
mentares que se preocupam, antes de 
tudo, com os problemas de interêsse 
nacional, só êstes conseguem real
mente ser úteis à pátrta". 

Jaci era, assim, e já naquela. hora. 
um colaborador eficiente dos trat.a
lhos parla.mente.res. Quanto a mlm, 
'Pela sua palavra amiga de aplauso, 
de um lado, e pela sua restrição, de 
outro, prestou os imensos serviços, da 
animação e da correção. Posso mes
mo dizer - sua llção ,st.Í'Viu através 
de minha. vi<la parlamentar, que já 
vai por mais de três de<:ên1os. 

Mais tarde, primeiro secretál'io da 
Câmara, tive de presid.:r um concurso 
para funcionários desta Casa, em 
companhia de Goulart de Andrade e 
de Jac1 Monteiro. 

Recordo-me, Sr. Presidente, de que, 
como é de uso no Brasil, as cartas se 
sucediwn, recomendando-nos candi
datos, e êles eram, naquela hora, al
gumaA d ezena.s . 

P01· sugestão de Jaci Monteiro, de
llbeTamos desde logo não abrir qual
quer das cartas, e só lê-las depois de 
realizado 0 co11curso e de classificados 
os candidatos. 

O Sr. Hugo Carneiro - Dou meu 
testemunho pessoal. 

O SR. JOS1: AUGUSTO - Af está, 
Sr. Presidf"!lte, neste segundo ep1sód1o, 
a figura do servidor pllblico, do homem 

· interessa.do em dignificar a sua tun
ção, do a.migo da classe dos funclc;;iã
rlos públicos, amigo que começava. por 
querer só iagress!\BSCm nos quadros dos 
trabalhadorea do Estado, após provas 
reais, evidentes e palpé.veLS de e&P1.
c1dade e de competência. A um ho
mem deM& ee.pécie, & oolabora.dor dê.s
.1e tipo superior, os t.aquJgrafo.s do P&'-

lamento, num ato de grande justiça, 
homenagearam, dando à respectiva. 
sal~e trs.balho seu nome, que figura 
na· f,taca há pcu<:o inaugurada ... 

O Sr. H·rJ,{}o Carnetro - Todos oo pa.T
lamentares antigos se associam a essa. 
homenagem ao grande servidor públi
co. <Mutto bem.) 

O SR. JOSÉ AUGUSTO - ... para. 
:Indicar aos atua.is funcioná.rios e às 
gerações vindouras, êsse exemplo e 
essa velha figura de servidor da cau
sa pública, preocupa.do com ela e & 
ela dedicado. (Mutto bem.> 

Assim, Sr. Presidente, trago ao twi
cionalismo da taquig:ra.fia, tão d111.gen
te, tã.o esforçado e tão capaz, os meus 
aplausos pelo ato de justiça praticado 
em relação ao velho trabalhador, 
aplausos que sintetizo nesta. frase final: 
servidores da espécie de Jaci Montei
ro precisam ser apontadOB às gerações 
novas como modêlo, e como exemplo. 

Associo, pois, minha palavra de 
deputado e de ex.-primeirc secretá.rio 
da Câmara às homenagens me.li; que 
justas .prestadas à gra.nde figura de 
Jaci Monteiro. 

O Sr. Hugo Carneiro - A esta ho
mene.gem também se a.ssrciam todoe 
os membros da Mesa de e:atão. 

. O SR. J<:>.sl!: AUOUSTO - Era o 
que tinha. a diZer. <Muito -em; muito 
bem. Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE - Vou subme
ter à Casa o requerimentc apresenta
do pelos Srs. Acúrclo Tõrres e outros. 

Os Srs. Representantes, que o apro
vam, queiram levantar-se. <Pa'IJ.3a.> 

Está aprovado. 
O SR. JORGE AMADO - Sr. Pre

sidente, peço a palavra, pela ordem. 

O SR. PRESIDEN'l'E - Tem a pa
lavra o nobre Representante. 

O SR. JORGE AMADO - <Pela 
ordem) - Sr. Presidente, a Associa
ção Brasilei~a de Imprensa, órgão de 
classe dos jornalistas brfl.sl!elros. en
viou ao Sr. Ministro da Justiça o se-. 
guinte ofício: 

•·A Associação Brasilel.re. de 
Imprensa, que jamais deixou de 
protestar contra quaisquer restri
ções ao legitimo exercício da li
berdade de imprensa, recebeu com 
viva surpres11. a noticia de que a 
"Tribuna Popular" fora impedida 
de circular por ordem governa
mental. Dentro de sua Unha de 
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coerência quanto à solidariedade 
profissional e convencida de que 
os males eventuais do uso • li
berdade de imprensa são sempre 
menores que a restrição dessa li
berdade, a A. B. I., intérprete dos 
sentimentos e aspir~ções da fa
milla jornalística brasileira, dirige 
um apêlo ao Govêrno, na pessoa 
de V. Ex.ª, para que seja revogada 
a medida de exceção, que acaba 
de atingir nossos confrades, res
taurando-se, assim, em sua ple
nitude, o principio cardial da 
Democracia relativo à liberdade 
de opinião. Cordiais saudações. 
- Herbert Moses, Presidente. 

Sr. Presidente, membros desta As
sembléia dos mais diversos partidos 
que aqui têm assento, -;nviam à Mesa 
requerimento, pedindo a inserção, na 
ata de nossos trabalhos de hoje, do 
protesto anexo, na certeza de que as
sim procedendo cumpre esta Assem
bléia com seu dever, solidarizando-se 
com a defesa da liberdade de impren
sa, ameaçada e violada vé.rias vêzes, 
primeiro pelo Sr. Chefe de Policia, 
êsse luminoso Sr. Pereira Lira -· digo 
luminoso, pensando na Light - e vio
lada agora pelo Sr. Carlos Luz, Mi
nistro da Justiça, que o fe-z;, trazendo 
à baila como justificação uma lei ca
duca e fascista, lei monstro, lei feita 
para justific<tr a Pxistência daquela 
aberração jurídica que era o Tribu
nal de Segurança Nacional. 

O Sr. Carlos Marighela - Vossa 
Excelência permite um aparte? 

o SR. JORGE AMADO - Com 
todo prazer. 

O Sr. Carlos Marighela - O pro
testo formulado pela Associação Bra
si1e!ra de Imprensa é tão justo em 
seus têrmos, repercutiv tão funda
mente em tõda a nação, que até de 
São Paulo nossa bancada recebeu um 
telegrama do Sr. Procurador do Es
tado, Dr. Paulo Lafaiete Rodrigues 
Pereira, o qual verbera em têrmos se
renos, mas enérgicos, a atitude anti
democrática do Ministro Carlos Luz. 
Peço a V. Ex.ª permissão para ler 
êsse despacho telegráfico, paru que 
do mesmo tõda a Casa tome conheci
mento: 

"Senador Luís Carlos Prestes -
Palác!o Tiradentes - Rio - Pro
testo contra suspensão "Tribuna 
Popular", ato violência estúpida 
que fere imprensa livre e marea 
um retrocesso inqualificável na re
democratização do País. Eviden
cia tal at11 manobra elementos 

sabotadc.-:-es democracia infiltrados 
govêmo. - Paulo La/aiete Ro
drigues Pereira, Procurador do 
Estado". 

O SR. JORGE AMADO - Obriga
do a V. Ex."'. 

O Sr. Carlos Luz, vaLendo-Se de 
uma le~ caduca - como d1sse - fere 
mais uma vez o direito de liberdade 
de opinião e de livre critica, sem o 
qual nii.o pode existir, realmente, a 
c1emocracia; êsse m-esmo Sr. carlos 
Luz, que se apresenta como candidato 
ao govêrno de Minas, pedindo o voto 
do povo, como que ostentando na 
sua plataforma eleitoral essa viola
ção à liberdade de imprensa. Não 
será com at!tudes dessa natureza qu.e 
o Sr. Ministro da Justiça conseguirá 
o vot-0 do eleitorado democrático de 
Minas, dessa Minas Ge.rais de tantas 
t: táo gloriosas tradições liberais. 

Sr. PresicLente, quero aproveitar 
m'.nha presença na trlbtma para re
novar o apêlo que meu partido tantas 
vezes tem feito aos membros de 
maioria, ao P. S. D., que tem tanta 
responl'lalbilidade na orientação da 
vida politica do pais e, conseqüente
mente, na existência da democracia, 
para que se levante contra essa vio
lência, sob pena do povo fa.zpr do mes
mo partido uma triste idéia; apélo 
tamhém d'.rigido à U. D. N., a gran
de agremiação democrática, igual
m;nte de grande influência nos des
tinos do Pais, maximé quando se 
afirma erJetir uma coalizito. o que 
acarreta rie-sponsabilidade ainda mais 
direta ao Parti1o do Brlgade!ro 
Eduardo Gomes. Que a U. D. N. 
eleve mais uma vez ::ua vot, como o 
tem ieito em outras oportunidades. 
defendendo a democracia, que está, 
Sr. Representantes, não nos engane
mos, de fato ameaçada. 

Dá-se mais wn passo, Srs. Repre
sentantes, para o fechamento desta 
Assembléia. 

E' mais um passo contra êste Par
lam~nto. Primeiro a Imprensa, depois 
o Parlamento, disse ontem aqui o Si:
nhor Deputado Café Filho, e eu quero 
repetir o seu conceito que é também 
uma advcrtênc!a. 

O SR. PRESIDENTE <Fazendo soar 
os tímpanos\ - Advirto ao nobre 01·a
dor que está findo o seu tempo. 

O SR. JORGE AMADO - Termi
narei já. 
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, ,Quero apelar para os demais Par
tidos, com a~nto nesta Casa, para 
o Partido Trabalhista, para o Partido 
Republica.no, cuja voz também se le
vantou aqui hoje, trazida por êste 
denodado democrata, a quem todos 
:rendemos no.ssas homenagens, que é o 
Sr. Deputado Lino Machado, ao Parti
do Progressista, ao Partido Democrata 
Cristão, ao Partido L!bertador, ao 
Part:do Sindicalista, para oue todos 
os brasileiros juntos, neste 

1 
momento, 

QUe é de gravidade, - porque as fôr
ças de reação e rta ditarlura, as fôr
ças do atrazo querem arrancar-nos as 
liberdades conquistadas, - para que 
todos os brasileiros Juntos defenda
mos e salvemos a Democracia. (Mui
to bem. Muito bem. Palmas.) 

(Durante o discurso do Senhor 
Jorge Amado, assume a presidíln

--cia, o Senhor Melo Viana, Presi
dente.> 

O SR. NEREU RAMOS -'.Sr. Pre
sidente, peço a palavra, pela ordem. 

o SR. PRF.SIDENTE -- Tem a pa
lavra o nobre Representante. 

O SR. NEREU RAMOS (Pela or .. 
dem.) (•) - Sr. Presidente, meu pa.s
sado·me dá autoridade para falar nês
Ü! momento à cêrca do requerimento 
oue a.caba de ser feito pelo nobrP. depu
iado do Partido Comunista. Não pre
ciso - nem viria a •o - recordar 
fatos da minha vida ~ti<:a, demons
trando o ãevotamento que seIIIJlre tive 
e continuo a ter pela liberdade de pen
samento e de imprensa. <Muito bem>. 
Ma.>, a minha formação jur1d1ca me 
impele sempre para o respeito às leis, 
sejam elas boas ou más. 

o Sr. Lino Machado - Caducas ou 
não. 

o Sr. Carlos Prestes - E' lei cadu
cai 

O SR. NEREU RAMOS - V. Ex.ª 
há de permitir que exponha meu pen
samento ... 

o Sr. Carlos Prestes - Onde está 
o Tribunal de S~urança? 

O SR. NEREU RAMOS - ... com 
a mesma Uberdade com que o expo0 
o representa!'. te do seu Partido. Se 
V. Ex.ª quer ser respeitado na sua li
berdade, comece par fazê-lo com a li
berdade alheia., dando exemplo, como 
ehefe que é de um Partido. 

eco> Não f~l revisto pelo orador. 

O Sr. Carlos Prestes - Tenho o di
reito de ser respeitado, como respeito 
V. Ex.•. . 

O SR. NERJ!ID RAMOS - Não 
estou desrespeitando a · liberdade de 
V. Ex.ª, mas exigindo que respeite a. 
minha. 

O Sr .. Lino Machado - Não houve 
nenhum desrespeit.o. O Parlamento é 
isto: vivacidade, trep!<laçãol O apar
te não é desrespeito, é colaboração. 

O SR. NF.REU RAMOS - Sr. Pre
sidente, queiram ou não queiram, hei 
de exprimir meu pensamento. 

O Sr. Lino Machado - Aqui não há 
ditaduras. 

O SR. NEREU RAMOS - Não 
preciso de lições de quem que:- que 
seja, para sa;ber respeitar a liberdade 
dos meus ilustres colegas. 

O Sr. Lino Machado - Também 
aqui ninguém precisa das lições de V. 
Ex.ª; nem eu nem nenhum do:> srs. 
deputados. 

O Sr. Carlos Prestes - Eu apena& 
disse que a lei é caduca, que já foi re
vogada. 

O Sr. Lino Machado - Foi revo
gada pelo povo, no movimento de 29 
de outubro. 

O SR. NEREU RAMOS - Sr. Pre· 
stdente, acabo de ser informado de 
que êste microfone está desllgado. 
Pediria providências a V. Ex.ª para 
que fôsse põsto a funcionar. 

O Sr. Prado Kelly - Solicito a 
V. Ex." que ocupe a tribuna, para 
que possamos ouvir sua oração. 

O SR. NEREU RAMOS Mi-
nha !c:&'úiição juridica. habituou-me 
ao respeito da lei, porque ª" leis se 
fazem e se revogam pelo processo 
nelas estabelecidos. 

O Sr. Carlos Prestes - V. Excelên
cia dá licença para um aparte? 

O SR. NEREU RAMOS - O no
bre Representante não sabe ainda 
onde quero chegar. Espere, portantn, 
que conclua o pensamento para, en
tão, dar o aparte. ao qual, depois. 
responderei, como costumo fazer. 

O Sr. Carlos Prestes - V. Excelên
ci~ não permite o aparte? 

O SR. NEREU RAMOS - Opar
tunamente atenderei A. V. Ex.ª. 

Se, portanto, existe uma lei .·ainda 
não revogada pelos meios regulares de 
direito,. enquanto estiver em viaor tem 
de ser cumpffda. . 
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O ~r. Lif'1-0 Machado - E' lei de vamente para agitar e convulsionar o 

exceçao, pai;a ser aplicada por trtbu- país. <Palni4s.). 
nal també~j de exceção. Quero diZer à. Assembléia, porém. 

O SR. NEREU RAMOS - Se a lei que, desa]ll"ovando os térmos do dls· 
é má,--e extstem no Brasil muitas leis curso do nobre Representante comu· 
más, elaboradas quer pelo Parlamen- nista, damos nosso voto no sentido 
to Naciona~ i quer durante o regime da inserção em ata do ofício ~ 
de 10 de novembro, - essa, como as A.B.I., ·com o seguintR signifiead"o: 
demais, serão oportunamente exami- r.::iteração do apêlo que esta manhã. 
nadas pela 

1

1 i.As3embléici Constituinte. fiz ao Sr. Presidente da República.. 
Da.i, Srs. ,Representantes, o empe- no sentido de que ·s. Ex.• reexamine 

nho, que faço, sem medir fôrças, a o assunto e o decida com o mesmo 
fim de que 1 se outorgue à Nação, de patriotismo com que nesta hora vem 
1lJila vez por. tôdas, sua Constituição, - norteando os destinos da Nação. 
para que o' !Poder Legislativo possa (Muito bem; muito bem. Palmas. O 
reiniciar su~ funções normais e, en- orador é cumprimentado.) 
tão;anallzando e examinando lets tão o SR. PRADO KELLY - Senhor 
malsinadas, !dar à nação outras de Presidente, peço a palavra, pela or~ 
acôrdo com 1 sua vontade. dem. 

O Sr. Carias Prestes - V. Exce-
lência se refere ao cmprimento de O SR. PRESIDENTE - Tem a pa.· 
uma lei caduca. lavra o nobre Representante. 

1 r O SR. PRESIDENTE _ Peço a O SR. PRADO KEJ,LY <Pel.a or~ 
atenção do nobre orador para 0 fato deml - Sr. Presidente, já estava 1~ 
de estar finda a hora do Expediente crito pa.ra su:;citar uma questão de 
pois são 151'/horas. , ordem . 

..il,._.. O SR. PRESIDENTE - São 15 ho-
0 SR. N~u RAMOS - Sr. Pre- ras, e a matéria constitucional tem 

sídente, atendo ao !1.Pêlo de V. Ex.• e prefe:rência sôbre qualquer outra. 
deixo, por ~. de responder aos 
apartes, vi$ como desejo concluir O SR. PRADO KELLY (Pel.a or-
meu pensamento. deml 1•) - Sr. Presidente, V. Ex.• 

Se a lei ·pi, ou não, bem aplicada. me n~a a palavra, mas os 11;,ncioná
é questão que poderá ser ventilada r:ios da Mesa são ~stem\1nhaa de que 
oportunamente, quando tivermos de - V. Ex.• se achava ausente ·- eu 
conhecer do6 motivos que ditaram a. me inscrevera ª1}tes do nobre Se:iado.r 
sua aplicação~ Nessa ocasião eu - que por Santa Cll9ina. 
conheço a serenidade com que costu- ·• •.. o SR. PRESIDENTE _ Ao r.ssu-
ma agir o )Sr. Ministro da Justiça, · 
- darei à Assembléia as explicações 1p1: a direçã-0 dos trabalhos tive 
que forem i rec'amadas. Neste mo- ciência de que deverii. ocupar :i. tri
mento só quero acentuar um pont,0· buna o Sr. Sens.dor NereU: Ramos. 

S M 
Corno sabe o notre Representante 

o r. U.nistro da Justiça. agiu den- sr. Prado Kelly, acima de todos os 
tro da lei. 1 i problemas paira o da Constituição do 

O Sr. Jorgt .Amado - Lei !aseis· Brasil. 
ta. 1

1 

1' - O SR. PRADO KELLY - Essa. 
ca? Sr. Carril~' .s Prestes - Ui cadu- circunstância, Sr. Presidente, milita 

ainda em meu favor, sabendo, como 
O SR. NEREU RAMOS - os no- sabe V. Ex." que, nesta Casa, tenho 

bres Represerifo.ntes comunistas po- partilhado de todos os incômodos e 
dem gritar como quizerem, porque os trabalhos da elaboração constttuclo
grltos não me. intimidam. Hei de dt- nal. Não seria eu quem viesse solici
ur desta tribuna, queiram. ou não os tar medida de exceção para prejudi
agitadores, a!quilo que a minha conti- car a marcha dos trabalhos que pre
dêncta determinar. clpuamente nos interessa. <Muito 

O Sr. Lirto Machado - Também, bem.) 
. queira ou não V. Ex.ª, será apartes.- O SR. P.RESIDE?-.'TE - Faço êsse 

do, porque n''-<i estamos mats na épo- apêlo ao esclarecido espirito de vossa. 
ca ditatorialf.1 .· Excelência, justamente porque sou o 

o SR. NERiEU RAMOS _ Não 0 primeiro a reoohecer o es!õr~ pro-. 
temo. Conheço bem a demagogia, 
t1emo aqueles! aue aqui vêm exclusi· 

11 

' < •) Nflo foi. revisto pelo orador. 
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ficuo que tem despendido ne. teali-
7.QÇã-0 da ol>ra c-0nstitucional. Farei 
1nscrever entretanto o .ilustre colega 
para o próximo Expediente. 

o SR. PRESIDENTE - Está fin
da a hora do Expediente. 

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Compa.recem mais 158 Se"l.ho
res Representantes; 

Partido Social Democrático 

Amazonas: 
Pereira da Silva. 
Cosme Ferreira . 

Pará: 
Magall:ães Barata. 
Duarte de Oliveira. 
Lameira Bittencourt. 
Carlos NoguE:ira. 
Rocha Rl·bas. 

Maranhão: ·" -
Clodomir Cardoso. 
Crepori Franco. 
Vitorino Freire. 
Odilon Soares. 
Luís Carvalho. 
José Neiva. 
Afonso Ma tos. 

Pia ui: 
R(;nault Leite. 
Sigefredo Pacheco. 

·Ceará: 

Moreira da :Rocha. 
Raul Barbosa. 

Rio Grande do Norte: 
José Varela. 
Mota Neto. 

Parail>a: 
José Jofili. 

Pernambuco: 
Novais Filho. 
ósear Car.neiro. 
Vlisses Lins. 
Barbosa Uma. 

Alagoas: 
Teixeira de Vasconcelos. 
Afonso de Carvalho. 

Sergipe: 
Leite Neto. 

. '· 

Bahia: 
Pinto Aleixo. 
Lauro de Freitas. 
Vieira de Melo. 
Eunápio de Queiroz. 

Espírito Santo: 
A tílio Vivaqúa. 
Vieira de Resende.' 
Alvaro Castelo. 
Asdrul>al Soares. 

Distrito Federal: 

Jonas Correia. 
Rio de Janeiro: 

Pereira Pinto. 
Amaral Peixoto. 
Eduardo Duvlvier. 
Paulo Fernandes. 
Getúlio Moura. 
Acúrcio Tôrres . 
Brigido Tinoc.o. 
Miguel Couto. 

Minas Gerais. 
Levíndo Coelho. 
Melo Viana. 
Benedito Valadares. 
Ju.>celino Kubitschek. 
Rodrigues Seabra . 
Pedro Dutra. 
João Henrique. 
Cristiano l\fachado. 
José Alkmim. 
Augusto Viegas. 
Gustavo Capar.ema. 
Olinto Fonseca. 
. Lair Tostes. 
Milton Prates. 
Alfredo Sá. 

São Paulo: 
Sílvio de Campos: 
José Armando. 
Horácio La!er. 
Lopes Ferraz. 
Ataliba Nogueira. 
Machado Coelho. 

Goiás: 
Diogenes Magalhães. 
Galeno Paranhos. 

Mato Groi;so: 
Ponce de Arruda. 
Argemiro Fialho. 
Martiniano Araújo. 

Paraná: 
Flávio Guimarães. 
Roberto G lasser. 
Fernando Flores. 
João Aguiar. 

i' 

1 1 
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Santa Catarina: 
Ivo d'Aquino. 
Otacilio Costa. 
Orlando Brasil. 

Rio Grande do Sul: 
Getúlio Vargas. 
Gaston ·Englert. 
Brochado da Rocha. 
Elói Rocha. 
Damaso Rocha. 
Antero Leivas. 
Mércio Teixeira. . 
Pedro Vergara. 
Bayard Lima. 

,1 

União Democrática Nacicnt!>l 

Maranhão: 
.Antenor Bogéa. 

Piauí: 
José Cândido. 

Ceará: 
Plinio Pompeu. 
Fernandes Távora. 
Paulo Sarasate. 
Gentil Barreira. 
!leni Carvalho. 
Fernandes Teles. 
.José de Borba. 
Edgar de Arruda. 

Rio Grande do Norte: 
Ferreira de Sousa. 

Paraíba: 
João úrsulo. 
Fernando Nóbrega( 
Osmar de Aquino. 

Pernambuco: 
Lima Cavalcanti. 
Alde Sampaio. 
João Cleófas. 
Gilberto Freire. 

Alagoas: 
Freitas Cavalcanti. 

Sergipe: 
Válter Franco. 
J.eandro Maciel. 

Bahia: 
Otávio ·Mangabeira. 
Manuel Novais. 
Clemente Mariani. 
~afael Cincurá. 
:Nestor Duarte. 
João Mendes. 
:Alberico Fraga.. 

\ 

Distrito Federal: 
Hamilton N og:ieira. 
Hermes Lima. 

Rio de Janeiro. 
Romão Júnior. 
José Leomil. 

Minas Gerais: 
Lopes Cançado. 
Licurgo Lei te. 
··são Paulo: 

Pa. Ulo Nogueira. 
Goiás: 

Domingos Velasco. 
Mato Grosso: 

Agricoia de Barros. 
Santa Catarina: 

Tomas Fontes. 
Rio Qrande do Sul: 

Osorto 'l'Uiuti. 

Partido Trabalhista Brasileiro 

Bahia: 
Luis Lago. 

Distrito Federal: 
Benjamin Parah. 
Gurge! do Amaral. 
Benício Fontenele. 
Antônio Silva. 
Barreto Pmto. 

São Paulo: 
Marcondes Filho. 
Gua rioci Silveira. 
Romen Fiori. 
Berto Condé . 
Eusébio Rocha. 

Paraná: 
Melo Braga. 

Rio Grande do Sul: 
Arthur Fischer. 

Partido Comunista do Brasil 

Pernambuco: · 
Gregório Bezerra. 
Agostinho Oliveira. 

Distrito Federal: 
Carlos Prestes. 
João Amazonas. 
Maurício Gra'bois. 

• 

. '. ... 
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Sã.o Paulo: 
Osvaldo Pacht-co. 
Caires de Brito. 

Partidio RepublU:ano 

Pernambuco: 
Souza Leão. 

Sergipe: 

Du:rval Cruz. 
~ando Fontes. 

Mina's Gerais: 

Bernardes Filho. 
Mário ' Brant. 
F'ellpe Balbl. 

Paraná: 

Munhoz da Rocha. 

Partido Popular Sindicalista 

Pará: 

Deodoro Mendonça. 
Ceará: 

Olavo Oliveira. 
João Adeodato. 

Bahia: 

Teód.ulo Albuquerque. 

Partídc Democrata Cnatlio 

Pernambuco: 

Ar:-uda Càmara . 

Partido Libertador 

Rio Grande do Sw: 
Raul Pila. 

O SR. PRESIDENTE - São 06 
seguintes oo ped:1doe de destaque, que 
não obtl·veram def~to. , pedoe mo
tiv<JoS exa..ra.dos nos meem.oe: _ 

Tenho a. honra. de solic:Ltar de V. 
Ex. a a. concessão de d~ue pa.ra 
a emenda n. 0 51 de mmha autoria. 

P. E. D. 

Sala das Sest;ões, 13 de agôsto de 
1946. - Ponce d.e Arruda. 

Art. 128, § 4. •. F'rejudic.ado por 
vota<;ão antericr. 

Re<iueiro desta.que pa.:ra. a t-mcncla. 
n. 0 270, nlollill.ds...11do ac:resoen-ta·t a.o 
§ 4. 0 elo a.rt. 128 do Projeto J»im1tivo 
da Comissão Constitucional o se
&ulnte: 

F..sta percentagem será ;;levada I 
razão de u.m por cento a.e, a.no a.« 
t 1 n.gLt· :ao 3 . 

Sa.la. cLa.s Ses.sões da A.sôe.mbl-éio. Ne,,. 
ciona.I ConstLtuLntc, &.gôsto de l!Hdll 
--- Leite Neto. - GerC'ino de Pontea 
·- Chrtstía.no Ma.ch4clô. - Heribal(M 
Vieira. - Walter Fra'fl.00. - Jo& 
Agutar. - Albertco Fraga. - Fer· 
nanào Nobre{la. - Amando Fcmte1 
- Prejud1caâo pe~<l6 10%. 

Requeremos d~ta.que da emen& 
n. 0 269, cuja. matéria se aclla.va ~ 
artigo 128, O 3.0 , e consta, no projeu 
ora em discussão, do § 3.0 do art1 
go 19. A referida em.e-nela. é a ee
f,'Uin.te: 

Ao a.rt.!.go 128 
Sup:rtma-&e, no i 3. •: - "em li 

mltes superiores a08 que fixar pai'1 
611 sue.8 próprl.all ~s. e ~ 
ú6 proventns d08 seu.s própri:oe atren 
tes. '' 

Sala d·a.!! Sessões, 15 de aaõ&to d 
1946. - Bertho CO?WU. - Gur{lf 
do An&a1"c&!. - Arthur l'facMr'. -
Benlcto F~. - Ant6nfc SilN 
- Seg(Jdaa Vim&a. ~ Melo BrO{IO 
- Ezequiel Jl8714e3. - PHludieM\ 
pe:JA vota.çt.o do dataq.Wl SMJZ& COI! 
.tAI.. 

ReQueremo.s de,ste.QUé da ~ 
n. 0 283 ao a.rt. 141 dio ip;1mittvo t1r<J 
Jeto e publicada no Dutrlo !la A.tletn 
r~a. -de 11 de Junho de 1M6, 8. p6 
gl.r.Ja.s 2. m, li. fim de a.prová-la pai' 
modifloa.r o a.rt. 22 do e,tu.a.J. Projete 

Em ~ão. 13 de qõ&to ~ aM 
- Nutor Dua.rl,.e. - Pttjudica.do pel 
a~ta.Q.ue da. emen.dfl. Ju;é BonUk.ic 

Requeremos desta.que pe.ra. a emet11 
da. n." 33:.C, em que é solicita.do 6fl"~ 
cellta.r li() tU'Ugo 5. 0 do projeto 
.seguinte ineilio: 

"Incrementar o coopera.tivismo. 
(;()IJl a m-0<\l!lca.ção que S<l'fre'll n 

sua. redação primitiva. o proj~ apre 
va.d-0 em primeiro turno, a emend 
deverá ser ~rw-entada, com.o a.ditl 
va, à. letra b do inciso XVI do e.rtl 
go 5. n ( passando êste a. k::- a. se 
guinte redaçl!.o: 

"Nonr.as gera.Is de dil'clto fina.11 
cetro: de .s.eguro social; de defesa 
,PTot.eção Õiio se,úde, e de ~a.t:h'Dil! 
mo. 

Sala d.as Sessões, 13 de a.gosto d 
1946. - Arthur Fischer. - Segad' 
Viana. - Preju.d$oado pela reje!çA 
<10 a.it. 5. 0 do Projeto ,priro1tivo. NI 
ex LI; te o artigo. 
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' 
Requereinos destaque, na forma re

gimental, para a Emenda. n. 0 715, de 
autoria do Sr. Gabriel Passos e ou
tros, refilrente ·ao Capítulo I do Pro
jeto revisto e que não fo\ publicada, 
zúW obstante havermos reclamado 
oportunamente. Es1>a emenda veda à 
União, aos Estados e aos municípios 
a c.'iação do impõsto de expo:rtaçào, 
admitindo e.penas a criação de uma 
ta«a de exportação pa.ra fiscalizar ~ 
nosso comércio exterior. 

sala das· sessões, em 14 de agõsto 
de 1946. - Gabriel Passos. Indef€
rido, por ser contrário ao sistema ú_O 
projeto. 

Requeremos d.estaci.ue, na torma tt
gimental, para a. Emenda n.0 716 1le 
autoria do Sr. Gabriel Passos e outros. 
referente ao Capítulo I do Projeto 
revisto e publicado à página 77 C.o 
impresso alusivo ao art. 127 e seguin
tes. 

Sala das sessões, em 14 de agõsto 
de 1946. - Gabriel Passos. Indeferi
do. Deve ser regulado pelo município. 

Requeremos destaque, na. fonna re
gimental, para a Emenda n.0 717, õe 
autoria do Sr. Gl\briel Passos e >U
tros, referente ao Capítulo I do Pro
jeto revisto e publicadii à página 25 
do impresso alusivo ao art. 127 e <.e
guint.es. 

Sal das Sessôt::s. em 14 de agõsto de 
u.õ. - Gabriel Passos. Indeferido. 
O art. 15, § 3.0 prejudica o art. 19. 
n.0 4. 

Requeremos destaque, na forma re
gimental, para a Emenda :.1.0 119. de 
autoria do Sr. Oabr!el ~sos e ou
tzos, referente ao Capitulo I do T'ro
jeto revisto e publicada à página 60 
do ilnJ)resso alusivo ao art. 127 e :;e
guinw. 

Sala das Sessões, em 14 de agõsto 
de 1946. - Gabriel Passos. Prejudi
cado por deltberação anterior da A~
sembléia, art. 19 § 4. 0 • 

Requeremos o desta.q~ e preferên
cia para a emenda n.0 1.190, relativo 
a ajuda financeira da União aos Es
tados, de que é primeiro signatário o 
Senador Dario Cardoso. 

Sala da.o;; Sessões. em 12 de agôsto 
de 1946. - Dario Cardoso. - Pedro 
LUdovico. - Caiado Goàoi. - Gui
llierme Xavier. - Galena Paranhos. 
....,. Diógenes M(l,{1alhães. - Leite Neto. 
- Lino Machado. - Munhoz da Ro
cha. - Samuel Duarte. - Tar•d•li 
Carneiro. - Ponce de ATTUda. -
Martiniano de Ara.ufa. - Argemlro 
Fialho. - Alarico Pacheco. - Cam-

pos Vergal. - Welington Brandão. 
- João Henrique. - Domingos Ve
lasco. - Artur Fischer. - Aureliano 
Leite. - Mota Neto. - José Varela. 
Indeferido, porque ~ objetivo já está 
alcançado por outros dispositivoi1 vo
tados. 

N.0 1~9 

Dar a seguinte redação aos incisos 
XV e XVI do art. 3.0 das "atri
buições": 

XV - Organizar e providenciaT de 
maneira contínua e permanente, a d12-
tesa contra os efeitos das sêcas ia. 
região nordestina, em combinação ;:om 
o integral aproveitamento do vale elo 
rio São Francisco; e promover, em 
todo o pais, a regularização dos re
gimes fluviais, tendo em vista a na
vegabilidade, as irrigações e os desen
volvimentos hidro-elétricos, para o que 
estimulará a execUÇão da; obras per
tinentes, em cooperação cor...-i Estados 
e Municipios, quando t.ais obras se 
impuserem, por motivos de ordem eco
l'J.Ômica ou de salvação poolica. 
· XVI - Organizar e executar o pla

no de valorização econômicl:l da Ama
zônia, coliinando inicialmente a sua 
Ugaçã.o efeUva, por vl.as férreas ou 
a!Juátlcas. às demais regiões do País. 

Sal.a das Sessões, em 19 de Junl'1o de 
1946. - Co,fé Filho.· - Henrit;ue No
vais. Indeferido. 

Rer:iueremos dest,aque para a emen
da n. 0 l. 425. 

Sala das Sessões, em 14-8-46. -
Amando Fontes; Prejudicado. 

RequereD!OS destaque .para a emen
da n.0 1. 475. 

Em 14-8-46. Amando Fontes; 
Prejudicadu por votação anterior. 

Requeremos destaque para a emen
da n.0 1.476. 

Em 14-8-46. Amando Fontes; 
Prejudicado por \'O~ão anterior. 

Requeremos d~taque para a emen
da. n.º 1.4S4, até as palavras "de ca.da 
Estado", relativa aos artigos 130, I e 
131, IV, que se acha à página 56 do 
volume de em~ndas ao art. 127, X 
<Continuação>. 

Sala das Sessões, em 13 de agôsto 
de 1946. - José Alkmtm. - Horácio 
La/er. - Ataliba Nogueira; Concedo 

. a retirada, a pedido . 

ART, 5.0 N.º XIV 

Requeremos destaque para a em.en
da n.0 1.666 <sõb:e regime semi ter
ciário) , da anterior do primeiro sig-
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natário, publicada na coleção de 
emendas. (Emeadas ao art. 4.0 >. 

Sala das Sessões, 12 de agõsto de 
1946. - Altiaro ::.dolpho. - Maga!hães 
Barata. - Lameira Bitt.mcourt. -
João Botelho. - Nélson Parijós. -
Duarte de Olivefra. - Rocha Ribas. 
- José Alkmim. - Aloisio de ::ar
f>alho; Prejudicada. 

CAP. I, ART. 19 -·III 

Requeiro destaque para a emenda 
~ n.0 1.948 (página 2.880 - D. 22-6 

(aditiva> - Honório Monteiro. 
·"Transação de propriedade imobi

liária inter-vivos, inclusive a sua in
corporação ao capitulo das sociedades. 
bem como sob lucros apurados na 
venda de propriedades imobiliárias". 

- Indeferido. 
Requeiro destaque, na forma do 

Regimento, da emenda n.0 2 .159, de 
aut.orla do Sr. Aluísio de Castro, por 
~nter matéria cabível como inciso ao 
art. 31, ou em seguida a êste, no Ca
pitulo I, do Projeto em discussão e 
votação. 

Sala das Sessões, 13 de agôsto de 
1946. - Eduo.ndo Duvivier; Inde1e
iido. 

Requeremos destaque, na forma re
Bbnental, pa:a a Emenda n." 2. 658, 
de autoria do Sr. Jaci de Flgueir.edo, 
referente ao ,Capitulo 1.0 do Projeto 
revisto e publica.do à página ....... . 
Cio !mprt:Sso alusivo ao art. . ..... e 
&eguiDtes. 

Sala das Se~sões, em l~ de agõsto 
de 1946. - Jací de Figueiredo. . 

Requeremos o destaque e preferên
cia para a emenda n.0 2. 507. do pri
Dilt1vo Projeto Constitucional, cuja 
redação é a seguinte: "Nenhum im
p&to ou tri·buto poderâ ser e.levado 
além de vinte por cento do seu valor 
ao telJlpo do aumento", cujo primeiro 
signatário é o Senador Dario Cardo.;;o. 

Sala das Sessões, em 12 de agõsto 
/Õe 1946. - Dario Cardoso. - Pedro 

Ludovico. - Caiado God.ói. - Gui
lherme Xavier. - Galena Paranhos. 

. - Diógenes Magalhães. - Osvaldo 
Lima. - Leite Neto. - Leandro Ma-

. cfel. - Lino ·Machado. - Samuel 
Duarte. - Mota Neto. - José Varela. 
- Domingos Velasc.:i. -- João Henri
que. - Welltngton Brandão. -,... Alari
co Pachet.-o. - Pance de Arruda. -

· Argemíro Fialho. - Martiniano Araú
jo. - Artur Fischer. - Aureliano 

Leite. - Indeferido, de acõr'do com 
decisão anteridr. 

De acôrdo com o estabelecido n<> 
art. 30, do Regimento In~rno desta. 
Assembléia, venho pedir a Vossa Ex
celência destaque para a seguin~e 

emenda, por m'.m apresentada a<>
projeto da Constituição ora em vota-
ção: · 

Emenda n.0 2.830, incluindo mais 
um artigo, depois do art. 29, do Titulo 
I, Capitulo I - "Da Organização Fe
de·ral". 

Assunto: Agrupamento ou Consórcio 
dos Municípios, sob a forma de divisão 
regional. · 

Sala das Sessões, 16 de agôsto de 
1946. - Lauro Montenegro. - Inde
ferido. 

Requeremos destaque para a emen-
da n.0 2.847: · 

Suprimir in fine "salvo a outorga
da por 1e1 especial do govêmo trtbu
'tante". Passando-se a redigir assim: 
"Os serviços públicos concedidos nã<> 
gozam dP. isenção tributária". 

(Art. 127.0 , do Projeto anterior que 
corresponde ao Art. 31 parágrafo úni
co - Capitulo I - Tit.uló I - do Pro
jeto atual> . 

1.0 signatário: Depntado Alcêdo 
Coutinho. 

Sala das Sessões, l~ de agõsto de 
1946. - Carlos Prestes. - Indeferido 
pelos fundamentos da Comis::ãc. 

Requeremos destaque, na forma re
gimental, para a Emenda. n.0 2.857. 
de autoria do Sr. Clemente Marlan!. 
referente ao Capitulo l.º do Projeto 
revisto e publicado no impresso alu
sivo ao art. 127 IV e, supresso no Pro
jeto atual. 

Sala das &ssões, em 13 de agõsto 
de 1946. - Clemente Mariani. - In
deferido. Atendido anteriormente pe-
lo art. 21. -

Requeremos destaque, na forma re
gimental, para a Emenda n.0 2.902, 
de autoria do Sr. Clemente Mariani, 
referente ao Capitulo 1.0 do Projeto 
revisto e publicada no impresso alu
sivo ao art. 127 V, art. · 31, V atual. 

Sala das Sessões, em 13 de agôsto 
de 1946. - Clemente Mariani. - Pre
judicado por votar anterior. 

Requeremos destaque para a emen
da n.0 2.935: 

Suprimir o item 1 do art. 130.0 dG 
Projeto anterior, que corresponde a~ 
Art. 19.0 , item 1 do Projeto atual. 
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1.º signatário: Deputado Alcêdo 
Coutinho. 

Sala das Sessões, 12 de agôsto de 
1946. - Carlos Prestes. - Indeferido. 

Requeremos destaque na forma re
gimental, para a Emenda n.0 9. 619, 
de autoria do Sr. s. Medeiros ··Neto, 

·referente ao Capitulo D. T. do Pro-
jeto revisto e publicada à página do 
impresso alusivo ao art. e seguintes. 

Sala das Sessões, em 15 de agõsto 
·· de 1946. - Medeiros Neto. - Afonso 

de Carvalho. -- Góes Monteiro. Tei
zeira de Vasconcelos. - Adiado para 
Disposições transitórias. 

Requeremos a V. Ex.ª preferência 
e destaque para a discussão e votação 
para o seguinte bloco de emendas que 
tratam da c:rlação do .Poder Econô
mico n.0 3.704 (art. 6.0 ); 3.717 <art. 
28.0 IIU; 3.736 (art. 60 XIX>: 3.738 
(art. 62 IV): 3.761 (depois do art. 
103); 3.762 <art. 104); 3.763 (art. 
105); 3.768 (Cap. 5.0 titulo l); 3.771 
(art. 117 letra e). 

Sala das Sessões, 12 de agõsto de 
19413. - Jurand.ir Pires. - Prejudi
cada pela rejeição da de n.0 3. 704. 

Requeremos a V. Ex.ª preferência 
e destaq11e para discussão e votação 
do seguinte bloco de emendas que tra
t.am da criação do Poder Finenceiro 
3. 704 (art. e. 0

); 3.737 <art. 60 XX); 
3. 738 (art. G2 IV); 3. 769 (Cap. 6 
titulo D; 3771 (art. 117 letra e); 

·3.797 ~ar~s. 141 - 142 - 143 parágra-
fos e incisos>; 3. 799 (art. 143 1 § 1.0 

- 2. 0 e 4.ºJ: 3.801 (art. 146 § 2.º). 
Sala das Seseões. 12 de agõsto de 

1946. - Jurandir Pires. - l>rejucll
cada pela rejeição da de n.0 3. 704. 

Requeremos destaque, na forma. re
gimental, para a Emenda n.0 3. 790, 
de autoria do Sr. Pires Ferreira e 
Paulo Nogueira, relerent.e ao Capítu
lo l.0 Titulo I do Projeto revisto e pu
blicada à página inserta do impresso 
alusivo ao a1·t. 128 e seguint.es. 

Sala das Sessões, em 12 de agõsto 
de 1946. - Paulo Nogueira. - Juran
dir Pires. - Publicada no Diário da 
Assembléia de 2 de julho, página nú
mero 3.252. 

· Sr. Presidente da Assembléia Na
cional Constituinte. 

Requeremos a V. Ex.•, preferência 
e destaque para di~ussão e votação 
em separado da emenda n.0 3. 790 (de
pois do art. 128) que restringe a am

.,plltude clássica da herança. 

Sala das Sessões, 12 de agõsto de 
1946. - Jurandir Pirj!s. - Indefe
rido, pois a atribuição é dada aos Es
tados e quebra o sistema. 

Peço a V. Exª. que se digne de 
determinar o destaque do n. 0 I, do 
art. 23 do projeto constitucional. 
Proponho a sup1·essão dêsse inciso, 
cujo preceito poderá dar lugar ao.s 
maiores abusos, pondo ern grave risco, 
permanentemente, a autonomia mu
nicipal. 

Gustavo Capanema. - .Inrtefertdo, 
pelo despacho, a requerimento -ante
rior. 

Requeremos destaque, para supri
mi-lo, do último perlodo do pa.ré.gra
fo único, do art. 25, que diz: :Os de
sembargadores do Tribunal de Justi
ça terão vencimentos n.ão inferiores 
à maior remuneração atribuída aos 
magistrados de igual categoria.· nos 
Estados." 

Sala das Sessões, 12 de agõsto de 
1946. - Adroaldó Costa. - B411ard 
Lima. - Antero Letvas. - Mércto 
Teixeira. - Daniel Fáraco. - In
deferido. 

Parágrafo único do art. 25. 
Requeiro desta.que do último i>e

riodo dêste parágrafo único, a. fim de 
ser su:;>resso. 

A supressão .importará a rejeição 
da eJnenda, que motivou o referido 
ú)timo período. 
, Sala das Sessões, 13 de agõsto de 
1946. Alalil>a Nogueira. - Indefe
rido. 

Titulo I 

Capitulo I 

Art. 27 do projeto - Requeiro des
taque das expressões "ressalvada at6 
obras de viação", de modo que o ar
tlgo tique, assim, redigido: "E' veda
da à União, aos Estados e a.o Distri
to Federal estabe!ecer limitações ao 
tráfego de qualquer natureza por meto 
de impôsto interestaduais ou inter
municipais. 

ss., 15-8-1946. - Barreto Pinto. 
- Prejudicado pela votação do ar
tigo 27. 

REQU!J!D!ENTO • 

Requeremos destaque do parágrafo 
único do art. 31, na que a redação 
deixe claro que "a lei especial" da 
União, nele ferificada, obriga ao Es
tado e ao lDUnicípio. <Projeto re
visto). 
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Palâc1o Tiradentes. 13-8-46. 
Alknnar Baleeiro. - Indeferido, por 
se tratar de redação. 

Requeiro destaque, na forma regi
mental, do inciso XI do art. 127, do 
Projeto aprovado em primeiro turno, 
para que seja votado e incluído no 
Capitulo I da Constituição. 

S. das Sessões. 13-8-46. - Eduardo 
'Du.vivier. - Indefericlo, porque há. 
um critério geral sõbre multas, ado
tado na Comissão para o projeto. 

o SR. PRESIDENTE - Prosse
guindo no exame dos requerimentos 
de destaque, peço a atenção dos Se
nhores Representante para e do Se
nhor Pedroso Júnior e outros, nos se
guintes termos: 

Requeremos destaque para a emen
da 1. 392, dando à União competên
cia de legislação • sôbre previdência 
social, destingulndo-a. em correspon
dência da legislação do trabalho. <le
tra B XVI, art. 5. 0 >. 

Sala de Sessões, 13 de :i.gõsto de 
1946. - Pedroso Júnior. - Gurgel 
do Amaral. - Ezequiel Mendes. -
Arthur Fischer. - Euzebio Rocha. 
- Antonio Silva. - Benfcio Fon
tenelle. - Baeta Neves. 

O SR. PRESIDENTE - O d~staque 
se refere à emenda n." 1. 392, ao Titulo 
II, Capitulo I, a.~igo 4. 0

• 

A emenda está assim redigida: 

"Redigir: No art. 4. 0 - Com
pete privativamente à União le~Jar 
sõb;e: 

XI - Trabalho. previdência, pro
dução, e consumo. 

XVI ~ Ensino, em too?S os seus 
graus e especializações". 

O SR. PRESn)ENTE - Tem a pa
lavra o Senhor Segadas 'írtana. 

O SR. SEGADAS VIANA(~) - Sr. 
Presidente, poucas palavras bastarão 
para justificar plenamente a emenda. 

Não nutro a menor dúvida de que a 
fa.lta da palavra "previdêncj.. ni.. tex
to do projeto decorreu apenas de um 
lapso. 

Na verdade, tõda a .s!stemAtic~ da. 
legislação brasileira dist!ngUe perfeita
mente o Direito do Trab· lho do da. 
Previdência ou Direito Prev1dencial, e 

· o sim.i>les fato de havtr uma. consoli-

(•) Não foi revisto pelo orador. 

dação da.s leis do trabalho e uma ~ 
gislação privativa e especifica de P!'e-o
vidênda Social comprova que se tratai 
de dois ramos diferentes do Dll'eito. 

O Sr. Paul.à Sarasate - Concordo 
com a inclusão da palavra - prern
dência - na oompetência da União. 

O Sr. Nereu Ramos - Requer o no
bre orad-0r essa inclusão na letra. "a•• 
ou "b"? Daria meu voto para que o 
fôsse na letra "b", quer dizer, nas nor
mas gerais do Direito Financeiro, Se
guro e Previdência. Social porque, as
sim, ficaria reservado aos estados uma 
legislação supletiva., de modo que sal
varia os estabelecimentos e institutos 
qe Previdência Social de it~tureza es
tatal. 

O SR. SEGADAS VIANA -· F.sta.
mos de inteiro acórdo com as pala
vras de ilustre Uder da. ma1oria. N& 
verdade, xiretendemos se registe de 
maneira clara, e precisa, que compete 
ao poder da União legislar sôbre pre

. vidência social. 
Em face da ela.reza meridiana. da 

própria emenda, parece-me que nãó 
são necessárias outras pala.nas de jus
tificação. <MuitQ bem.) -

O SR. COSTA NETO (Pele: ordem.) 
("') - Sr. Preidente, estou de acõrdo 
em que se inclua a. palavra - "Previ
dência". 

O SR. PRESIDENTE - OS Srs., 
que aprovaai a. sugestão do ilustre 
Rep;esentante Sr. Segadas V~ e 
outros, queiram levantar-se. <Pausa.> 

Está a.provada. 
Vamos passar a.o requer!ment;> de 

destaque referente ao a.rt. 127 niÍ
mero 7 do ;projeto, assim redigido: 

Ao Art. 27. 
Requeremos destaque do item VII 

do art. lZl, do primeilo projeto, a 
fim de que seja ir..clu!da. a pa.lavra. 
"Município" que não se compreende 
tenha sido excluída. 

Sal.a das Sesooes, 12-8-46. - A. de 
Sousa Costa. 

O SR. SOUSA COSTA - Sr. Pre
sidente, peço a palavra, · como autor 
cfa. emenda . 

O SR. PRESIDENTE - Tem a pa.. 
lavra o nobre twpresenta.nt.e. 

O SR. SOU$\ COSTA - Trata-se, 
Sr. Presidente, do art. 127, n.0 VII, do 
projeto anterior, dispositivo já deba
tido, e o meu desta.Que refe~e-se a ma
téria muito simples. Apenas isto: :co 
dispositivo constante da projet.i. poa
slvelmente por equivoco, não figura a 



-- 278 -

palavra municípios. que é imprescin
dível para dar sentido á referêncb que 
Jogo na alinea seguinte se encontra, 
.sôbre impostos ii1terestaduais ou Inter
municipais. 

Sôm"õnte para êsse efeito solicitei o 
destaque da palavra, que, espero, me
recerá a aprovação da ·Assembléia, 
(Mutto bem) . 

O SR. PRESIDENTE - Os srs. que 
aprovam o requerimento de destaque, 
queira.m levantar-se. (Pausa. > 

Está. aprovado. 
O reguerlntento seguint;e é de auto

ria do Sr. Deputado Mário Masagão, 
do seguinte teõr: 

Peço destaque da emenda n. 0 470, 
para que seja aprovada. 

Essa emenda retere-se ao art. 30 § 
tznico do Projeto atual, e ao art. 133 
§ único do Projeto aprovado em pri
meiro turno. 

Sala das Sessões, 13 de agõsto de 
1946. - Mário Masagão. 

O desta.QU'.! cogita do art. 30, pa~á
grafo único, do projeto atú!Ll, ou seja, 
do art. 133, parágrafo Wúco, do pro
jeto aprovado no primeiro turno: 

"Parágrafo único - Provs.d~ a 
valorização de imóvel por motivo 
de obras públicas. a administra
ção que as tiver efetuado, poderá 
cobrar, dos benefiti:idos, contri
buição de melhoria. A arrecada-

, ção total íláo será maior que n 
despe:>a reallzada, nem se exigirá 
do contri.buínt.e importã.ncia supe
rior a 10 3 do valor dos imóveis 
beneficiados. " 

O Sr. Juranctir Pires - Er. Presi
dente, peço a palavra, pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE - Tem a 
palavra o Senhor Ju~a.ndir Pires. 

O SR. JURANDIR PIRES <Pela 
ordem) (*) - Tendo solicitado des
taque para a emenda n.0 3.798 ao 
mesmo art. 135, parágrafo único, que 
trata da contribuição de melhoria, 
pergunto a V. Ex.", se a votação desta 
emenda prejudica a que apresentei. 

O SR. PRE;SIDENTE - No mo
mento, não posso responder a V. Ex.ª 
i;e concedo. ou não, destaque à emenda 
de V. Ex.ª. uma vez que o pedido a 
que. alude não se acha sôbre a Mesa.' 

O SR. JUR.A.NDIR PIR.ES - En
caminhei à Mesa, logo no primeilo 
dia, todos os ri:querlmentos de des
taques. 

< •) Não foi revisto pelo orador. 

O Sr. Sousa Costa ·- Sr. Presi
dente, o nobre Representante Sr. Ju
randir Pires é ta.mMm autor de ~ 
emenda e deseja falar sôbre o assun
to. Solidta.i:UI. a V. Exª lhe concedesse 
a· palavra antes de me manifestar em 
nome da Comissão. 

O SR. PRES!pENTE ·- Permita
me um esclarecimento o ilustre De-pu
ta.do Jurandll Pires. 

Acabo de encontrar o pedido de s. 
Ex:ª pa.ra destaque da emenda nú
mero 3. 796, que assinou juntamente 
com o Sr. Representante Paulo No
gueira. Nessas condições, S. Ex.ª po
derá falar em lugar do primeiro sig
na.tãrio, se êste lhe conceder a ne
cessária licença. 

O Sr. Paulo Nogueira - Sr. Pre
sidente, cedo a palavra ao Sr. Juran
dir Pires, para defender a emenda. 

O SR. PRESIDENTE - Tem a pa
lavra o Sr. Representante Jurandir 
Pire(':. · 

O SR. JURANDIR PIRES - Se
nhor Presidente, a emenda n.0 3.796 
é a seguinte: 

"Cobrar-se-á contribuição de 
melhoria sempre que se verificar 
valorização efetiva estimada na 
relação de \·atores entre utilida
des e imóveis, em conseqüênci~ 

de obn>.s püblicas ou de e.tlvlda
des, mesmo particulares, realiza
das sem a contribuição do estõrço 
do proprietário do imóvel benefi
ciado''. 

O que importa apenas na emenda ~ 
no levar-se e. conta d3- valorlzac;;!!.o a 
dapr~taçãc da 1:1oeda; é apenas a fi
xação do valor do imóvel; em relação 
aos valores correntes de outras uti
lidades. Do contrário, chegarismos à 
contribuiçã ode melhoria sõbre valo
rização inexistente, resultado da de· 
prectaçáo da. moeda.. 

:S:Ste ponto me parepe funde.mental. 
na hora. em que caminha.mos para 
uma desvalorização ainda maior da 
nossa moeda. 

O Sr. Toledo Pi<:a - Apoiado. 
O SR. JURANDIR PIRES - Daf 

pagarmos contribUição de melhoria 
sõbre valores lnexietentes. Quando &. 
valorização se faz sem o esfôrço do 
trabalho humano aplicado nessa uti
lidade, é claro que deve ser cobrada 
a contribuição, de vez que a valo
rizaçã.D se faz com o concurso da co
letividade: 

TOda vez, entretan!.c, que influi, st
multànenmente, fator da espéc!~ 
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apreciada, isto é, da depreciação do 
poder aquisitivo da moeda não se 
deve considerar par:i. contribuição de 
melhoria essa diferença de val.or. 

A emenda também não limitava ao 
valor <ta obra a contribuição; não é 
obra aplicada, posto que, por vêzes, 
não é o próprio govêrno que aplic11,, 
bastando a atividade humana em 
derredor do imóvel para valorizá-lo, 
como, por exemplo, as terras situa
das em zonas onde se desenvolvem 
novas atividades. 

o Sr. Aliomar Baleeiro - Na hi
pótese que V. Ex.ll exemplifica, não 
é contribuição de melhoria, é outro 
impôsto sôbre nlorlzação aleatória. 

O Sr. Daniel Faraco - O têxto diz 
expressamente: "em conseqüência de 
obras públicas". 

O Sr. Aliomar Baleeiro -- E' pre~ 
ciso relação de causa e efeito entre 
obras e valorização. 

O f?R. JURANDIR PIRES - Per
feito. A emenda é aoenas no sentido 
do valor da depredação da moeda, 
que influi, evidentemente, numa fal
sa valorização. 

O Sr. Daniel Faraco - O reparo de 
V. Ex.ª é procedente. Creio, entre
tanto, que a lei ordinária poderá per
feitamente atender a l..sso, pela sim
ples int~rpretação do têxto constitu· 
cional, tal como está. 

O-SR. LTURANDffi PIRES - Não 
ve1o como. 

A emenda refere-se ao modo ela 
estimativa, salvo se se acrescentar um 
pont.o ao paráitrafo. Apenas isto: que 
se expressem êsses valores. A lei or
dinári& fixará as normas clesta con
tribuição na base ri!al do valor. 

O Sr . .Rui Santos - V. Ex.ª deixa 
para a lei ordinária. 

O Sr. Aliomar Baleeiro - O arti
go 25, inciso 16, letra b, dá à União 
poderes para le11:1slar sõbre normas 
gerais de direito financeiro, de manei
ra que a cláusUla existente· no pro
jeto anterior. pela qual a contribui
ção de melhorta _.,.seria regula:!a por 
lei federal, desaparece em face 1o 
principio de ordem geral contido no 
~rtigo já. citado. Será a lei ordinária 
que determinará o processo. 

O SR .. JURANDffi PffiES - E' 
muito clara e taxativa a redação. o 
que apresentei foi ma.is emer.da de 
redaç'º do que propriamente de mo
dificação. 

O Sr. Aliomar Baleeiro . Nêsse 
caso, V. Ex.• '})ode pedir ao Sr. Pre-

sidente que mande a sua emenda à 
Comissão de Redação. 

O SR. JURL\.NDIR PIRES - Exa
tamente. A:õsim, fica o assunto resol
..,,.ido. 

Pediria a V. Ex.ª, portanto, Senhor 
Presidente, remetesse minha emenda. 
como contribUlção, àquela c omissão' 
tendo em vista que a idéia adota.d~ 
pela mesma não colide com o espirito 
daquela emenda. 

A:ssim. se resolverá o assunto com 
mmto mais facilidade e rapidez. 
<Mutto bem; mutto bem.) 

O SR. PRESIDENTE - O Senhor 
Repres:mtante Jurandir ·Pires pediu 
que sua emenda f&se retirada da dis
cussão e enviada à Comissão de Re
cação, porque o pensamento dela não 
colide com o da Comissão Constitu-
cional. . 

Assim, está em discu&ão apenas a 
emenda do Sr. Deputado Mário Ma
sagão. 

Tem a palavra ~ Sr. Sousa Costa. 

O SR. SOUSA COSTA - Neste 
caso, é preferivel, desde que preten
do falar em ''ºme da Comissão, fazê.. 
lo depois do autor da emenda. 

O SR. PRESIDENTE - Perfeita
m·ente. 

Tem a palavra o Sr. Alde Sam
paio. 

O SR. GUSTAVO CAPANEMA -
Sr. Presidente, peço a palavra. 

O SR. PRESIDENTE Vossa 
Excelência pede a palavra. para falar 
em n<IDle do Sr. Má.rio Masagão? 

O SR. GUSTAVO CAPANEMA -
Exatamente. 

O SR. PRESIDENTE - E o Se
nhor Alde Sampaio não vai falar em 
nome de S. Ex.ª? 

O SR. GUSTAVO CAPANEMA -
Pediria a V. E.."C.ª desse a palavra ao 
Sr. Alde Sampaio, que falará em 
nome do Sr. Má.rio Masagão. 

O SR. ALDE SAMPAIO (•) 
Sr. Presid-ente, lamento e certamen
te tôda a Assembléia, não esteja pre
sente o signatário da emenda, Se
nhor Mário Masagão, para, com o 
brilho que todos lhe reconhecemos, 
defen~-la ccmo merece, perante o 
plenário. 

(•) Não foi revisto pelo org,dor. 
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Trata-se de impósto novo que se 
vai lançai· no Brasil através da Con.."
tituição. 

O Sr. Aliomar Baleeiro - Vossa 
Excelência me pe:rmite um aparte? Na 
Constituição de 1034, está consagrada 
no artigo 124 a contribuição de me
lhoria que, aliás, de forma rudimen
tar, faz parte da lei de desaprop:iaçf;.o, 
desde 1846. 

O SR. ALDE SAMPAIO - Vossa 
Excelência tem razão; havia porém, 
exclusivamente, permissão para co
brança da contribuição de melhoria. 
Hoje, prescrevem-se as norma.;; para 
sua aplicação. 
· Na ·verdade, êsse tributo cobrado 
pelo poder público teve origem nos 
Estl.'.dos Unidos e merece alguma apli
cação no Brasil; mas com cautela 
deve ser êle lançado. Há diferenças 
primordiais entre as condições finan
ceiras dos Estados Unidos e as brasí
ileiras. Lá. existe a estabilidade de 
moeda, é fácil calcular a valorização 
decorrente do imóvel por efeito de 
uma obra pública. 

No Brasil, não; a valorização tem 
sido até mensal, sem nenhum serviço 
público. Como se poderá saber que 
a valorização de um imóvel decorre 
de fato natural, decorre da deprecis.
ção da moeda, que f fator preponde
rante em nosso Pais, ou, então, que 
advém de uma obra pública? 

O Sr. A 1iomar Bo.Zeeiro -- Respon
do a V. Ex.ª: pode-se, perfeitamen
te. Primeiro: a autoridade pública 
tributante que está no dever de pru
var a relação de causa e efeito eritre 
a valorização que ela quer tributar 
e a obra pública que alega ter fei
to ou que vai ser concluída. Ao con
tribuinte incumbe apenas o tributo. 
Além disso, pressuPõe-se que uma 
lei orgânica estabelecerá as minúcias 
do processo .. Já existe no Brasil um 
projeto nesse sentido, muito conhe~ 
cid<>, dos Srs. Anh:i.!a Melo e Bilac 
Pinto, com tôdas as particularidades 
técnica.s, inclusive até a consulta p1·é
v1a ao contribuinte, e uma espécie 
de aceitação da obra pública, do seu 
plano, pelo mesmo contribuinte, 
abrindo, ainda, margem a um de
bate amigável sôbre a possível valo
rização dos terrenos. 

o SR. ALDE SAMPAIO - Pelo 
que V. Ex.6 diz trata-se do processo 
de execução, que nada tem a ver 
com o que estabelece a Constituição. 
V. Ex.ª diz que fica ao julgamento 

ou decisão do poder público provar a 
valorização; mas a falha está justa
mente nessa prova. Como dizer-se 
que é conseqüência da obra pública? 
Tôda obra pública se tranforma: dá 
valorização social, gera'!, e o que vem 
como valorização econômica é refle
xo dessa valorização social. Não há 
processo nem possibilidade de deter
minar, de modo preciso, que a va
lorização econômica seja decorrente 
da obra pública. 

O Sr. Daniel Faraco - O simples 
cálculo dos níveis de preços permite 
isolar o que na valorização se deve 
à. depreciação da moeda. 

O Sr. Jurandir Pires - Perfeito. 
Se está certo. 

O Sr. Aliom.ar Baleeiro - Nin
guém ignora que êsse impôsto que 
vem de mais de quatro séculos, é co
brado, normalmente, nos Estados 
Unidos, na Inglaterra, Alemanha, 
França, Itália e não sei quantos ou
tros países. Em todos, o problema 
da desvalorização da moeda advém de 
causas outras. São perfeitamente 
afastadas e resolvidas através de 
certa técnica que êsses países aàf 
quiriram, fazendo às suas custas ex
periêncais que nós hoje temos ape
nas de aprovar. 

O SR. ALDE SAMPAIO - Não é 
isso; V. Ex.ª está. saindo da ques-. 
tão. Ninguém está co~1tra a contri
buição de melhoria, que é triburo 
justo, dentro dos seus limites. Ao que 
nos opomos aqui é aos llmltes esta
belecidos na Cor.st!tuição, por exces
sivos. A Constituição determina dois 
Dlllites ... 

O Sr. Paulo Sara.sate - V. Ex.• 
me permite um aparte? Sabe o dig
no colega a deferência com que o 
trato e a simpatia que me merece. 

O Sr. Aliomar Baleeiro - De to-
-dos nós; não ~ monopólio de V. 
Ex.ª ... 

O SR. ALDE SAMPAIO - Muito 
obrigado. 

O Sr. Paulo Sarasate - Sabe, te.m· 
bém, que já discutimos êsse asswito 
e V. Ex.ª chegou à conclusão, segwido 
afirmação que me fêz, de que real· 
mente o substitutivo não está como 
V. Ex.ª queria, mas está bom. E eu 
estou convencido de que o está. Pen
samos,•· anteriormenti>, na necesslda· 
de de um limite. Mas me conformei 
plenamente com o, limite do substitu-

c•) Nã-0 !oi revisto pelo ore.dor. 
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tiva porque o acho inteligente, racio
nal_ e lógico. 

O SR. ALDE SAMPAIO - V. 
Ex.ª está trazendo um fato que pre
ciso explicar. O projeto anterior de
terminava essa coisa absurda: que 
tóda obra pública .:-atalmente tivesse 
uma cobrança de contrituiçã.o de 
melhoria. Isso faria que até obras 
contra as sêcas, como os açudes, vi
essem a ser pagas pela população 
local. Eu disse a V. Ex."' que a mi
nha emenda já não tinha mais razão 
de ser, e estava realmente de acõr
do com o que figura no segundo pro
jeto, quanto à redação que se refe
re à cobrança de melhoria. Mas a 
emenda do Professor Masagão se re
fere aos dois limites marcados no pro
jeto de Constituição. 

O Sr. Paulo Sarasate - Graças à 
inteligência com que V. Ex.ª exami
nou o problema, eu ... 

O SR. ALDE SAMPAIO - Estou 
expondo, agora, aqui, wn exagero 
revelado pelo professor Masagão, com 
quem ~tou de acõrdo. Chego a dizer 
que nao concordaria com os limites 
marcados pelo professor Masagão, 
mas, entre os dois limites, o que 
S. Ex.ª marca em 10% e o projeto 
em 100%, acho :nelhor aquere, cuja 
contribuição poct.e ser cobrada, de 
fo~a a não absorver a propriedade, 
corurome o que consta do projeto ... 

O Sr. Jurandir Pires - Reoare V 
Ex.ª no que é a valo:-!zação -de um~ 
propriedade: é uma mais valia, resul
tante ce situação criada independen
temente de trabalho humano dr.que
le que a possui. Não é pvssfvel no 
século em que se compreende o' va
lor :;ocis.l da propriedade, defender
se uma tese contrária à contribuição 
integral. • 

O SR. ALDE SAMPAIO - Mas 
essa valorização não se limita aos 
imóveis; é ger:-.1. Quando o poder 
público faz uma estrada de ferro. 
tõda uma região lucra, todos os a
bitantes lucram, ainda que não se
jam proprietários Je imóveis. Tõda 
essa região vai ficar sujeita a uma 
contrtbuição de melhoria: mas só o 
proprietário de imóv.::l vai pagar a 
obra ... 

O Sr. AUomar Baleeiro - Vossa 
Excelência está chegando a um fato 
que não é evider.te. 

O SR. ALDE SAMPAIO - . . . e 
se êle vai pagar e mexcesso, o que 

acontece é que sua propriedade não 
chega para pagar a. valorização, e 
êle, então, a perderá. 

O Sr. Jurandir Pires - São tõdas 
a~ propriedades servidas pela melho
ria. A lei \ordinária deve iencarar 

essa questão. 
O SR. ALDE SAMPAIO - Vamos 

explicar sem exaltação, para que o 
plenário possa entender o qiie se 
passa. 

Realmente, quando o poder públi
co faz uma obra pública, decorre dai 
alguma valorização econômica para os 
bens imóveis. Pergunto à Assembléia: 
é só para os proprietários de imó
veis que decorre essa valori.:zitção? 
Não] O comerciante de uma cidade 
beneficiada por uma estrada de ro
..;agem que lá chegou não venrierá 
ma~s o seu "ponto" pelo preço an
tenor. E essa construção não benefc
cia sómente o negociante, mas ainda 
o industrial, o individuo de profis
são liberal, o médico, em suma tôda 
a população da cidacl,e; entretanto 
cabe exclnsivamente ao proprietário 
de terr,a, o lavrador, o sitiante, sofrer 
a sobrecarga da despesa pública. 

O Sr. Paulo Sarasate - Vão "so
frer" o benefício também. 

O SR. ALDE SAMPAIO - E diar.
te da pobreza nacional, se e:;sa con
tribuição fôr muito grande, prevejo 
que os proprietários do Brasil pedirão 
a Det:.s que o poder público não faça 
obras perto de suas propriedades, 
porque não terão dinheiro µara pa
gar a contribuição de melhoria. 

O Sr. Jurandir Pires - Não tenha 
êsse receio V. Ex.ª! 

O SR. ALDE SAMPAIO - Demais, 
a contribuição de melhoria é precl
puamente um tributo municipal. 

O Sr. Paulo Sarasate - O i:ubst.ltu
tivo não aumenta de 100%, mas até 
100% do valor empregado. Leia o 
substitutivo .. 

O SR. ALDE SAMPAIO - E' um 
limite. Mas leia V. Ex.ª o segundo. 

O Sr. Pau.lo Sarasate - Existe um 
"também": "nem também superl0r ao 
acréscimo do valer sôbre a despc:>a ". 

O SR. ALDE SAMPAIO - V. Exª. 
é ão nordeste; observe o seg·uinte: o 
poder público faz um açude em que 
gaste milhares e milhares de contos. 
Perto dêsse açude há uma peqU<!na 
propriedade. Um dos limites é o pre-
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Ç<> do açude, que vale per muitas pro
priedades juntas. 

O Sr. Paulo Sarasate - E' o preço 
da valorização. 

O SR. ALDE SAMPAIO - A:.en
da V. Ex.ª. Um dos limites, isto é, 
o preço do açude está. determinado; 
pode não vigorar, se houver outro que 
lhe seja inferior. No caso. êsse outro 
é ,a valorização que se atribui ao imó
vel. Se um pequeno imóvel do sertão, 
sem o açude, valia 100 e passa a 
valer 500,. então os dois limites são 
êsses 500 por um e o preço do açude 
por outro, dividido êste custo do açude 
por todos os proprietários circunvi
zinhos. 

O Sr. Paulo Sarasate - Ai é que 
eu ~uerta chegar. Não é o preço 
do ~ude; é a valorização da proprie
da.de. Nesta.s condições, V. Ex.• ar
gumentou bem. Tr&.ta-se do preço 
correspondente 3. cbra beneficiada 
pela oónstruçãc do açude. 

O SR. ALDE SAMPAIO - O pre
ço do açude se distribui, mas no caso 
não pode deixar de ser maior d0 que 
a valorização. 

O Sr. Ataliba Nogueira - Qual a 
conolw:ão a que o nobre ora.dor che
ga, aceitando a tese do Sr. M.a.rio 
Masagão ? É possível majorar a pe::
centagem? 

O SR. ALDE SAMPAIO - A 
emenda do Profewor Mario Masa
gão &.<imite, corno um d:lS limites, o 
valor da obra executada pelo Poder 
Públicd. Justo é que os beneficiáril)S 
participem de onus. E prapõe um 
Eegundõ limite, em substituição ao 
que está n0 projeto. O primeiro é 
de 100 % ; a emenda do Professor 
Masagão fixa-o em 10 % da valoriza
ção do imóvel. 

O Sr. .italiba Nogueira V. Ex ... 
a.ponta outro caminho ? 

O SR. PRESIDENTE Lembro 
e.o ora.dor estar esgota.do o tempo de 
que dispõe. 

O SR. ALDE SAMPAIO - Ter
mino, Sr. Presidente. Entre os dois 
limites - 10% do valor da. obra e 
1003 dêsse valor - eu estou pela 
emenda d:i Profe.s.sor Ma..sagão. 

O Sr. Daniel Faraco - Por que 
10 e não 15? Por que tornar rígido 
êsse limite? 

O SR. ÁLDE SAMPAIO - ~ 
da tribuna, tendo exposto a.o plená
ri.o a minha. opinião de que, i1::..s õuas 

.pers'J)e<:tivas -- de 100% e de 10% 
eia v·aloriza..ção, se bem que considere 
baixa esta última, ~tou de acôrdo 
C-Om ela. 

Era o que tinha a dizer. <Muito 
bem; muito bem.> 

O SR. SOUSA COSTA - S1·. Pre
sident-e, Srs. Constituintes, o di.sµo
.sitivo incluído na Constituição es
tabelece que a contribuição de me
lhoria não poderá ser exigida em U
ntl tes superiores à despesa realizada, 
riem ao acréscimo do valor que da. 
obra decorre para o imóvel benefi
ciado. 

O Sr. Nestor Duarte Vossa 
Excelência permite um aparte? M'l.!1 
:;,ue obra, meu nobre colega? 

O SR. SOUSA COSTA - Qual
quer obra pública. 

O SR. COSTA NETO <Pela or
deml - Sr. Presidente, na matéria 
sou voto vencido na Comissão. Pe
diria, p-0rta.nt:>, a V. Ex.ª concedesse 
&. palavra ao nobre Riepresentante, 
Sr. Sousa Costa, para expôr o pensa
ment<> da Comissão. \ 

o Sr. Nestor Duarte - Qualqu~r 

obra. pública? · 

O SR. SOUSA COSTA - Sim. 
O Sr. Nestor Duarte - sou por 

dema!s igno:ante em assuntos de 
economia e finanças públicas (não 
apoiados), mas entendo que para 
quaisquer obras c<>muns, de dever da. 
administração, não há necessidade da 
contril;uição de melhorb, pOU- que 
elas são a.tendíveis pelos impostos 
n.:>rmais. A cont:1buição de melho
ria é retribuição d-e obra e;tcepcioaal 
e que cria um valor excepcional á. 
pro~riedade privad~. 

O SR. SOUSA COSTA - É uma 
opinião de V. ~x.ª, perfeitamente 
aceitável. No mom~mto não se cogiti:i. 
de saber, se deve criar ou não ,a c0'1-
tribuiÇão de melhoria. E' matéria de 
Gutro ponto da constituição. Aperias 
estou procurando esclarec-er a opinião 
da Assembléia, quanto a norma a 
que deve obedecer a. ccbrança dessa 
taxa. , 

Sóbre e.>ta matéria. em d-ebate pou
co ter.;: de acrescentar, de vez que as 
palavras proferidas pelo nobre Depu
tado Alde Sampaio, falando em nome 
de. ilustre .signatário da emenda, cor
robo::am o pen~amento que teve a 
Comissão no est.a.belecer êsse dispo-
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sitivo. Que deseja a Co~st'.tuição, 

dete-minando êsse- duplo limite pa:-a 
a ccbrança da contribuição d2 melho
ria? Fixar niLd:;..me!lte que .ôe trata 
de contribuição de meinorla especifi
ca, isto é, que tem por finalidade 
o pagamento de obra públlca reali
z.i.da. 

E' apenas essa a que a nossa Cons
tituição admite seja cobra.da. Resu-

, mindo: se o Estado realiza uma gran
de obra e se desta resulta um bene
ficio determinado para certo grupo, é 
justo que para o pag11-m<:nto da obra 
recaia o ônus sôbre tôda a coletivi
dade bra.c:ileira, através do impôsto, 
mas. especialmente, sôbre o grupo que 
foi favorecido com a construção da 
ot;.ra. 

O Sr. Jurandir P1'res - Perfeito. 

O SR. SOUSA COSTA - :tste o 
objetivo do inciso. . 

O nobre Deputado, Sr. Alde Sam
p'lio, reclamou, e com muita ·razão, 
que deveríamos ser prudentes, no es
tabelecimento dêsse impõsto. 

Desejo salientar que a Comissão da 
Constituição foi rigor_osamen~e pr~

dente porque, fixando esses do:s linu
tes __..: nenhum dos quais pode ser ex
cedido, ela ca.ract.:!rlzou, tipicamente, 
a contribuição de melhoria de custo. 
Nenhuma t.«xa pode ser ccbrad.i. de 
modo a que sua arrecadação exceda 
o valor da obra. Se esta .:ustou ao 
F.sta.do um milhão de crw.eiros não 
se pode - em·bora ~nh&. sido multo 
maior a valorização determinada -
excee~ a cobrança dessa taxa, a êsse 
limite de um m'.lhão de cruzeiros. 

O segundo limite é que não PXceda 
a valorização daterminada pela pré
prta obra. Vcltando ao exemplo: em 
con.seqüêncía de uma obra que custou 
um milhão de cruzeiros e não deter
minou ent!"etanto, valorização senão 
a de 5'00.000 cruzeiros, o Govêrno não 
Pod·e exigir daqueles diretamente ·be
neficiados ma.is do que êsse valor 
500. 000 cruzeiros, valor da obra reali
zada. 

Pa.rece-me tudo muito claro. A fi
xação dos dois liUlites é perfeita. Evi
dentemente, a lei ordinária devi~ es
tabelecer limite menor, de acôr<!o com 
a sjtuação do momento: mas isto é 
matéria exclusivamente de le!. ordi
nária. O que se quer da Constituição 
é inscrever G principio de que a con
tribU!ção de melhoria pode ser cobra
da, mas de modo que não exceda os 
dois llmite.s, isto é, q\U! ninguém poa-

sa sr= compelido a pagar uma ta;ca 
de cc.'·.tri::Ju:ção de m.elhoria exc~en
te da valorização que efetivamente 
tiver resultado da ·obra, e ninguém 
possa ser obrigado a pagar, muito 
embor[I, essa valorização tenha sido 
alta, acima do que efetivamente a. 
obra custou. 

O Sr. Alde Sampaio - Retorno ao 
ponto sôbre o qual pedi permissão a 
V. Ex.ª para !apartear. V. Ex.• afir
mou que quer dividir as despesas da. 
obra pelo grup.:> que delas se benefi
cia. Quero declarar que não é real
me.nte o grupo a que V. Ex.ª se refe
riu que vai pagar o custo da obra rea
lizada pelo Poder Público: é uma par
cela dêste grupo. A contribuição de 
melhoTia não vai ser distribuída entre 
todos os beneficiados, mas exclusiva
n:ente entre aqueles que são proprie
tários, deixando-se sem contribuição 
os que se bene!iciem e não são pro
prietários de imóveis. Es~ a primeira 
injustiça. · 

A -'egunda parte, a que me quero 
referir prende-se à ação politica que 
pode se:- exercida em face dos limi
tes tsclarecidos no Projeto ae Cons-

, t:tuição, .na aplicação municipal. 
Qualquer obra feita pelo Prefeitc; 

pode recair sôbre seus adversários po
líticos.· O valor da contribuição fica 
sujeita ao julgamento do Chete Mu
nicipa' e pode êle avaliar a valori
zação do imóvel dos seus adversátios 
a ponto que êsses adversários n2.o 
poderão pagar e responderão com as 
suas propriedades. 

O SR. SOUSA COSTA - Quero 
apenas !:erobrar ao nobre deputado 
que a cobrança da taxa. nã.o se vai 
faz,er apenas por fôrça de um dis
positivo <:onstitocional, mas je acôrdo 
cem uma lei ordi.aárla, que respeite 
o princípio con.stitucional e regule a 
matéria. Essa lei ordinária, que pre
cisará ~r elaborada com o conheci
mento técnico indispensável, estat-a
lecerá ·a forma pela qual sejlJ ava
li.9.do o grau em que essa valorização 
atinge a deje.rminado grupo. 

Mas, o que a Constituição fêz foi 
prevenir que qualquer que seja o cri
tério que a lei estabeleça fique prêso, 
amarrado a êsses dois limites 4e nun-· 
ca a imPortluw1a. arrecadada exice
der o valor efetivamente dispendldo 
e de jamais a taxa lançada ir al~ 
da valoriza.Ção efetivamente apuraaa. 
Poderá haver maior prudência, maior 
cautela, na detinição diste cllaposi
ti-vo? 
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O Sr. Pedroso Júnior - Permite 
V. E:x.ª uma pergunta? No caso, pox 
exemplo, da valorização ser inferior 
ao custo, ao dlspendido com uma 
obra, a taxa serâ oobrada, obrigato
riamente, J>ela valorização? 

O SR. SOUSA COSTA - f''áo; no 
caso do custo da obra ser maior que a 
valorização só é possível a cobrança 
dentro dessa valorizaçã9, pois, nenhum 
dos limites pode ser excedide. 

Concluindo minha exposição, soli
cito à Assembléia a aprovação do in
ciso do Projeto e, conseqüentemente, 
a rejeição do destaque requerido. 
(Muito bem; muito bem. Palmas.) 

O SR. PR:ESIDENTE - Os Senho
res que aprovam a emenda do Depu
tado Má.rio Masagão, queiram levan
tar-se .. (Pausa.) 

Está rejeitac!a. 
Srs. Representantes - Hâ outro re

querimento _dos Srs. Paulo Sarasate 
e Costa Neto, de destaque para a 
emenda número 1. 912, do seguinte 
teor: 

Requeremos destaque para , a ex
pressão "30%" <trinta por cento) da 
emenda n.0 L912, â pá.gina 78 do 
avulso, referente à 14.ª sessão, a fim 
de ser aprovada em subst.ituiçã.o da 
palavra "metade" do artlgp 20 da re
dação substitutiva do Projeto. 

Ss.la das Sessões, 14 de agõsto de 
1946. - Paulo Sc.rasate . - Costa 
Neto. 

O SR. P-"-ULO SARA.BATE (Pela 
ordem> - Sr. Presidente, trata-se de 
matéria que ontem ficou adia<ia. Ha
venC.o destaque a respeito de emenda 
já aprovada.( creio que não há mais 
dúvida em ser votado o referido desta
que, ficando solucionada a questão. 

O SR. PRESIDENTE - A emenda, 
a que se refere o requerimento, é a 
seguinte: 

"Redija-se assim o número VIII 
do artigo 127: 

"Os Estados e a União dará.o, 
mensalmente, 30% a cada Muni
dpio do total da arrecadação 
tributâria estadual e fed~ral feita 
no respeotl:vo terrttório". 

Os Srs. que aprovam a emenda, 
eom o destaque solictt&do, isto é, oom 
a subStituição da palaYTa "30 %" por 
ªmetade", queiram levantar-se. 
{Pausa.) 

O SR. OOSTA NETO (Pela ordem.) 
- Sr. Presidente, V. Ex." equivccou-

se. O destaque propõe preclsa.1nt-nte 
o contrârio, ou seja o. substituição da 
palavra "metade" Por "30%". 

O SR. PRESIDENTE - O nobre 
deputado tem razão. Vou ret..ificar. 

Os Srs. que aprovam a emenda., com 
o d~staque de sub.stituição da palavra. 
"metade" por "30%", queiram levan
tar-se. (Pausa.) 

Está aprovado. 
O Sr. Representantes Matias Olím

pio e outros requerem o destaque, pa
ra votação, elo § 2.0 do art. 6.0 do pro
jeto primitivo, no.<> seguintes têrmos: 

Requeremq_s desta.que para votação 
do § 2.0 , do o.rt. 6, do Projeto de Cons
tituição aprovado em primeiro turno, 
parâgra.fo que não figura no Projeto 
·atual. 

"E' vedado aos poderes delegar 
as suas atribuições." 

Suprimida. tal disposição, será !leito 
, ao Poder Legislativo delegar suas atri

buições ao Presidente da República, 
Serâ mesmo êste o único efeito da su
pressão. Assim subsistirá o regime dos 
Decréto-leis. 

Sala das Sessões, 13 <ie agôsto de 
1946. - Clodamir Cardoso. - Ver
gniand Wanderlc11. - Sigefredo Pa
checo - Munhoz da Rocha - José 
Augwsto. - Hugo Carneiro. - José 
de Bolrba: - Gentil iJarr'efra. - Eg
berto Rodngues. -- Raul Pilla. 
Dario Cardoso. - f,ametra Bitencourt. 
- Nélson Panjóe. - João Botelho. -
Amaral Peixoto. -- Eduardo Duvivier. 
- Alfrf>ào N evcs. 

São êst~ os têrmos do parágrafo 
em aprêço: 

"§ 2.0 - E' vedado aos podares 
delegar as suas atribuições." 

O SR. MATIAS OLtMPIO - Sr. 
Presidente, a razão do requerimento 
de destaque está em que, segundo & 
Constituição de 1891, elaborada pelo 
grande Rui, essa delegação de poderes 
foi omitida. A prática, entretanto, de
monstrou que ela foi pratica.d<>-. tanto 
a.ssim que, vimos, nos ~.amentos, 

repetidas e freqüentes delega.çôes de 
atribuições, com a criação de lugares, 
de órgãos e repartições, dando muitas 
vêzes motivo a que o Poder Ju<iiciá.rlo 
se manifestasse contrârio a tais dele
gações, que êle achava só devia.m pre
valecer quando aprovadas pelo Con
gresso. Para evitar o inconveniente, a. 
Cow;Utuiçã.o de 1934 proibiu tennman .. 
temente a delegação de atribuições. 
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O Sr. Tavares do Amaral -- E o fêz 
com muito acêrto. 

O SR. MATIAS OLíMPIO - Acon
tece. porém, que o projeio ~imitivo 
consignou expressamente a proibição. 
O novo, entretanto. omitiu o disposi
tivo. 

O Sr. Prado Kelly - Desejava frizar 
o seguinte: houve, cfe fato, uma omis
são delibera.da da Comissão, aliás, 
contra o meu voto. 

O SR. MATIAS OLíMPIO -- Sei 
perfeitamente que V. Ex.ª se mani
festou em sentido contrário no seio da 
Comissão. 

O Sr. Prado Kelly - Se nll.-0 tome! a 
iniciativa em relação ao destaque fol 
porque considerei que, em face ao 
ptincipio de independência dos pode
xes, a regra proibitiva deveria ser 
mantida. V. Ex.ª, entrentanto tem tõda 
a razão em desejar que melhor se es
clareça o assunto, conservandc.-se o ~ 

2. 0 do artigo 6. 0 do projeto prtmitivo, 
nestes têrmos: "E' vedado aos .,aderes 
delegar as suas atribuições''. Darei 
todo o meu apolo ao desta.que reque
rido pelo nobre Representante. 

O SR. MATIAS OLíMPIO - Em 
face dos esclartx:lmentos que acaba de 
prestar à Casa o Sr. Deputado Prado 
Kelly, dispenso-me, Sr. Presil!ente, 
de mP.iores considerações no sentido 
de justificar u requerimento de des
taque que mandei à Mesa. !Muito 
bem.> 

O SR. OARLOS PRESTES (Pela 
ordem> - Sr. Pre.sldent,P,, ao art. 6. 0 

do projeto, a bancFda comunista apre
sentou a emenda n. 0 2. 280, para a 
qual requeremos destaque. 

A emenda é supressiva de todo o 
artigo e, sendo asslm, solicito a V. 
Ex.ª preferência para votação da mes
ma, antes do destaque solicitado pelo 
Sr. Matias Ol1mp10. 

O SR.. PRE.SIDENTE - Não sub· 
meti o destaque reque. ido por V. Ex."' 
de vez que o mesmo se refere ao titulo 
II. 

O SR. CARLOS PitESTF.S tPela 
oraem> - A emenda, Sr. Presidente, 
é composta de duas partes: a prlme!ra 
pede a supressão do art . 6 . 0 e seus pa
;rágraf os; a outra parte propõe a subs
tituição, no Titulo II, dos Capitulos II, 
m e IV (art. 7.0 e art. 111), pelo 
dispositivo que consta do avulso dis
tribuido. 

Peço a V. Ex.ª destaque, agora, para 
votação da primeira parte da minha 

emenda, no senti-do de suprimir '.000 o 
art. 6. 0 • (Muito !Jem.> 

o SR' JTJRANDIR PIRES (Pe!a 
ordem> - Sr. Presidente, pedi des
taque para um bloco de emendas quf' 
devem ter sido consideradas por V. 
Ex.ª como prejudicados, pela vota~ão 
negativa que teve o poder econômico. 
Há, entre.tanto, a emenda 3. 704, a pri
meira parte da qual constante do 
bloco das emendas do poder finan
ceiro; pediria a V. Ex.ª a considerasse 
destacada, para tratar nesta ocasião, 
uma vez que ela consigna o seguinte: 

"O poder supremo da União ti 
exercido pelo Congresso Nacio
nal." 

Sr. Presidente, é precisamente ês~e 
o assunto de que se cogita no mo
mento. Se V. Ex.ª permitisse o des
taque, solicitaria ·me concedesse a pa
lavra oportunamente. 

O SR. DANIEL DE. CARVALHO 
(Pela ordem) (*) - Sr. Presidente. 
vou falar pelo Partido Republicano. 

A questão de ordem suscitada, com 
aparência de somenos, é entretanto 
da. maior importância, porque, nessa 
emenda supressiva, se pretende a 
subversãa do regime. 

Não compreendo, num Brasil repu
blicano, República em que não haja 
os três poderes harmônicos e indepen
dentes. (Muito bem.) Suprema é a 
Assembléia Constituinte; depois dela, 
só a Constituição. 

O SR. PRESIDENTE - Esta não 
é questão de ordem, mas "de meritis" 

O SR. DANIEL DE CARVALHO -
Prestei a devida atenção à leitura da 
emenda aqui trazida a debate pelo 
nobre Rep:·esentante ào Dist.rlto Fe
deral, e quero, 'POr êstes fun<'amentos, 
concordl:I'." com a exposição do Sr. 
Costa Neto, no sentido de que. em vir
tude das deliberações ua Assembléia. 
mantenhamos e regime represPntativo 
e democrático no Brasil. 

Está prejudicada e prejulgada, e nãc 
pode ser levantada novamente nesta 
Casa a questão da existência dos três 
poderes harmônicos e independentes. 
porque o que se quer, em suma, é es
tabelecer um novo regime polftico, 
quando já escolhemos aquêle que pre
f erlmos e é tradicional em nossa terra. 
(Muito bem.) 

O SR. PRESIDENTE - Essa não 
é questão de ordem, mas "de meritis", 
sôbre a qual me abstenho de emitir 
apreciação, por isso que não tenhc 
voto. S. Ex.ª requereu oportuno des-
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taque do art. 6.º com a ·emenda :.u
pressiva, para saoor se ela d'=ve, ou 
não, ser considerada. 

Estou de acórdo com S. Ex.ª e vau 
submeter à discussiio a matéria. Aos 
Srs. Representantes, com sua iuc1::lez 
e clarividência, é que cabe dizer se 
ela deve ser aceita ou· rejeitada. A 
Mesa recebeu oportunamente os pedi
dos de destaque. O Projeto foi apro
vado, salvos os destaques. Quer dizer, 
tudo para que foi solicitado destaque 
- e a Mesa não negou êsses desta
ques - deve ser apreciado pela As
sembléia, que, em sua soberania, dirá 
se concorda, ou não. 

Da forma por que ficou redigido 
o art. 6. 0 , constante do Capítulo I do 
Projeto, a emenda de que se trata não 
está prejudicada. porque não foi apre
ciada. O Projeto foi aprovado, salvos 
os destaques solicitados.. Nessas con
dições, vai ser submetido à Assem
bléia. Esta, a deliberação da Mesa 

Cabendo-me estabelecer a ordem 
das preferências, no sentido do me
lhor encaminhamento dos trabalhos, 
submeterei, em primeiro lugar, antes 
da emenda do Sr. -Matias Olímpio. a 
preliminar ao artigo 6.0 , do Senador 
Carlos Prestes, a quem darei a pala
vra se S. Ex.ª entender necessário 
falar a respeito. 

Devo fazer out~a observação. 
Há dias, atendi a pedido de desta

que semelhante, do Sr. Deputado Ju
randir Pires, que clesejava instituir 
uma situação não prevista no Projeto 
- o Poder Econômico. A Assembléia 
negou-o; em consequência, a suges
i:ão desaparecet•. A situação present<J 
é semelhante. 

Tenho desde logo, uma questão de 
orden: a resolve;-. 

O SR. CARLOS PRESTES 
Peço a palavra, pela ordem, oara ~u
xiliar V. Ex.ª n:i. solução do ·a:;sunto. 

o SR. PRESIDENTE - Tem:.;. p0-
lavra o nobre Representante. 

O SR. CARLOS PRESTES 
(Pela ordem) <*) - Sr. Presidente, 
quando apresentamos a emenda pro
pondo a supressão do art. 6.0 e seus 
parágrafos e a modificação, no Título 
II.< dos Capitulas II, III e IV (artigo 
7. 0 e art. 111), porque relativos aos 
poderes Legislativo, Executivo, etc., 
do projeto, desejavr.mos fôsse consi
derada poder supremo a Assembléia 
de Representantes, sem a existência 

( •) Não foi reviste- pelo orador. 

de poderes harmônicos e independen
tes. Entretanto, para que o nosso su
bstitutivo ao Capitulo II passa ser 
tomado em consideração, é indispen
sável que, previamente, se discuta a 
supressão do art. 6.0 • 

O art. 6. 0 do projeto primitivo de
terminava que os poderes seriam har
mônicos e im:lependentes e em núme
ro de três, nestes precisos têrmos: 

"São poderes da União o Legis
lativo, o Executivo e o Judiciário, 
harmônicos e independentes en
tre si". 

O art. 36 do projeto atual, deter~ 
mina: 

"São poderes da União o Legis
lativo, o Executivo e o Judiciário. 
harmônicos e independentes entre 
si'I • 

Se isto for aprovado, Isto é, se todo· 
o Capitulo do projeto for mantido, 
nossa emenda ao Capítulo II estará 
prejudicada. 

Por isso, pedimos a V. E."', Se
nhor Presidente, que, previamente, 
seja concedido o destaque à nossa 
emenda n. 0 2. 280, na parte em que 
sugerimos a sll'J)ressão dos tres pode
res harmônicos e inde11endentes. 

Isto não significa que, sendo a As
sembléia o poder supre;no, deixem de 
existir, a ela subordinados, os pode
res legislativo, executivo, judiciário, 
etc. 

O Sr. Nestor Duarte - Que propõe 
V. Ex.ª em substituic,;3.0? 

O ~;-~. CARLOS ?REJSTF.S -
Dessa parte cogita somente o segundo 
Capitulo. Está dito na emenda nú
mero 2.280: 

"Substituir. no Titulo II, os 
Capítulos II, III e IV, <art. 7.0 e 
art. 111, êste do projeto primitivo), 
pelo seguinte Capitulo: 

P0der Supremo do Estado. 
Art. A Assembléia Nacional 

é eleita pelo Povo e exerce o Po
der Supremo da Nação. 

Art. O Poder Legislativo da 
União será exercido exclusiva
mente pela Assembléia Nacion11.I. 

Art. A Comissão Executiva é 
composta de um Presidente da 
República e dos seguintes Minis
tros, etc. elE>itos pela Assembléia. 

Entende-se que êstes poderes ficam 
subordinacfos ao da Assembléia Na
cional. 
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Não há, portanto, separação de po
deres. 

Em outro Capitulo, diz a mesma 
emenda: 

"São órgãos da Justiça l Su-
premo Tribunal Federal, os Tri

bunais e Juizes dos Estados, os 
Tribunais e Juízes militares, os 
Tribunais e Juizes Eleit,orais. 

Art. Os Juízes serão nomea
dos depois de aprovados em con
~urso, regulado em Lei, pela Co
missão Executiva. 

Art. Os Juizes dos Tribunats 
Populares, Justiça Eleitoral e Jus
tiça do Trabalho serão eleitos 
pelo Povo, na forma da Lei, pa
ra servirem durante um período 
de cinco anos". 

E assim por diante. 
Minha questão de ordem é no sen

tido de que a emenda n.0 ?. . 280 me
rece destaque na pl'lrte em que 
manda :;upr:imir o art. 36 do projeto 
atual. 

Sr. Presidente, Srs. Constituintes, a 
-emenda por mim apresentada, nú
mero 2. 280, é de cunho parla menta
rista: pretende o desaparecimento do 
velho conceito de três poderes harmê
nicos e independ~ntes. 

Peço licença à Casa para, antes de 
defender prõpr!amente a emenda, ler 
ú ·que propomos. 

Trata. se de ma' ria do C.apítu~o II, 
que, porém, sná inutilizada se o atual 
art. 36 for aprovado. Aceitos os po~ 

deres independentes e harmônicos, o 
substitutivo por mim apresenr.ado es
tará prejudicado. 

Defendemos nossa tese quand0 es
tudamos o art. 6. 0 do Capitulo I. Nc;. 
sa emenda diz: 

"Supriniir o art. 6.0 f36 do Pro
jete at!!HI i e seus rarágrafos." 

Vi"a vamos a substituição dos Capí
tulos II e JII, relativos aos ·Pnderes 
Legislativo e Executivo. Não se trata 
de subversão da ordem, como foi dito 
há pouco da tribuna, nem de suLiver
são do regime republicano, federativo, 
representativo. O que propusemos foi 
que o Podr:· Executivo fizesse parte 
integrante elo Legislativo, da própria 
Assembléia de Representantes. Os ar
tigos &fio os seguintes: 

"I - A Assembléia Nacional é 
eleita pelo povo e exerce o poder 
supremo da Nação. 

O Poder Legislativo da União 
será exercido exclusivamente pela 

Assembléia Nncional <a assembléia 
única. sem o Senado anacrônico 
e retrógado, eleito pelo voto ma
joritário) . 

A Assembléia Nacional se com
põe de Dep•1tados eleitos pelo su
frágio universal, voto direto, igual, 
secreto. na proporção de um depu
ta.do para 2'5.000 eleitores dos Es
tado", etc. 

O mandado de Deputado durará 
quatro anos. · 

A Assembléia Nacional se reu
nirá na Capital Federal, indepen
dentemente de convocação, etc. 

De dois em dois anos, a Assem
bléia Nacional elegerá um Conse
lho Legislath·o, composto de um 
presidente, dois vice-presidentes, 
três secretários e mais 31 mem
bros, tendo nêle representação 
obrigatória e, na mt.Jida do possí
vel, proporcional a todos os :par
tidos políticos 11€la representados. 

''0 Conselho elegerá, entre os 
seus membros, uma comissão exe
cutiva. que funcionará permanen
temente como órgão executivo". 

Portanto, Senhores, parte integran
te da própria Assem bié ia. 

"A Comissão Executiva é com
posta de um Presiaente, o da Re
pública, e dos seguintes ministros: 
do Exército, da Marinha, da Aéro
tados ". etc. 

Outro artigo· 
''Os Deputados, desde que fo

, rem proclamados eleitos, etc." .. 
Conlpete ?.O Canse lho L:!gislr:.tivo, 

esse de 31 membros. a5 at:ibuições. da 
Assembléia, durantR o intervalo de 
suas sessÕ€s, e será responsável ):'eran
te ela P€los seus a tos. 

Em outro capitulo de nosso subs
titutivo, tratarpos dos órgãos da Jus
tiça: 

"São órgãos da J11stiça: o su
premo Tribunal Federal, os Tri
bunais e Juízes dos Estados, os 
Tribunais e Juízes Militares, os 
Tribunais e Juízes Eleitorais. 

Os Juízes dos Tribunais Popula
res, Justiça Elei torai e de Justiça. 
elo Trabalho seião eleitos pelo po
vo, na forma da lei, para servi
rem dllrante o período de cinco 
anos". 

Julgo não ser necessário continuar 
a leitura de nosso substitutivo. Co-
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gita êle de formu diferente da velha, 
de Montesquieu. isto é, a dos três 
poderes harmônicos e independentes, 
assunto a que, desta tribuna, já tive 
ocasião de me referir. Os trés pode
res independentes constituem, na ver
dade, particularmente aqui, em nos
sa pátria, e também lá, na França, 
uma utopia, porque, na verdade, ja
mais houve essa independência ..ie 
poderes. O Poder Executivo, dispon · 
do do Tesouro, da força armada, das 
polícias, exerce, - e evidentemente 
tem exercido, em nosso pais, - a di
tadura sôbre os outros paderes. E 
êsses outros poderes são independen
t;.;s enquanto o Executivo o permite. 
Foi sempre assim. 

Fora de dúvida, Senhores, pela 
brecha dessa igualdade e dessa har
monia de poderes tem penetrado uma 
fôrça nova, que surgiu com o impe
rialismo, representada pelos trusts, 
pelos grandes banqueiros, que, inter
vindo, exercem pressão e jogam os 
poderes uns contra os outros. Por isso 
somos contra, radicalmente contra 
essa Independência formal, no papel, 
dos poderes, quando, de fato, só exis·· 
te um poder que domina os outros. 
E, pelo que ccorre hoje nesta Assem
bléia, eRtamos sentindo quanto são 
frageis nossas fôrças frente à onipo
tência do Executivo. que faz o que 
entende: a Assi;mbléla Pode dar li
berdade à Imprensa, mas o Senhor 
Carlos Luz rode fecha" todos os jor
nais que quizer ! 

Essa a realidade prática, essa a rea
lidade ela Itepública em nossa Pátria, 
e é contra isso que nos batemos. 

Se o Poder Executivo surge da pró
pria Assembléia, composta de Repre
sentantes eleitos e que se encontram 
reunidos em seu seio, então ela diri
gir!\ realmente os destinos da Nação 
e terá em suas mãos a fôrça, o Te
souro, enfim. o poder, na verdade! 

Esta. Senhores, uma proposição 
mals radical do que a do velho par
lamentarismo. certo. não temos gran
des ilusões a respeito da vitória de 
uma idéia de tal natureza. Propu
zemo-la. porque êsse é o nosso pon
to de vista, e julgam.::.s um direito 
nosso expôr. com sinceridade, à Ca
sa, diante de todo o povo brasileiro. 
o caminho que indicamos para solu
ção prática dêsses velhos problemas 
políticos de nossa Pátria, dessa im
praticabilidade das Constituições de 
91 e de 34, no que toca à indepen
dência e à harmonia dos poderes. 
Essa é uma organização semelhante 
à que já foi proposta na França. 

Uma dus Conl>tltuições apresenta
das à Assembléia Francesa é no mes
mo si:ntido: que a Assembléia eleja 
o govêrno dentre seus membros. Na 
república popular da Mongólia exis
te também um govêrno semelhante 

Estamos conven;:idos ele que é a 
melhor maneira de realmente liqui
darmos essa ditadura do Executivo, de 
um só· homem, eleito pelo voto ma
joritário, representante forçado de um 
partido. homem que pode dizer, como 
diz o General Dutra. que é Presiden
te de todos os brasileiros, mas que. 
na verdade, não reconhece os parti
dos que não sejam de sua preferên
cia muito especial. com os quais tem 
entendimento. . Quanto aos outros. 
entretanto, que mobilizam grandes 
massas, que realizam, como o nosso. 
os maiores comícios em nossa Pá
tria, são perseguidos; para o Sr. Ge
neral Dutra não existem; é como se 
fôssf:m fantasmas. simplesmente. Sua 
Ex.ª não toma conhecimento da exis
tência do \,Partido Comunista, que é ' 
que está ligaclD ao povo. o que vem 
r'lizendo repetltlamente estar dispos
to a apoiar o govêrno, desde que êle 
resolva realmente os problemas do 
povo. 

Eu, qu(' vos falo, Senador da Repú
blica, primeiro eleito aqui na Capi-

'tal, há muitos rnêses faço esfôrços 
para entender-me com o Presidente 
da República.. E' um dirP-ito meu. 
Mas S. Ex." teme qualquer entendi
mento com os dirigentes do Partido 
Comunista - pattido legal, que tem 
direito. como qualquer outro, de exer
cer Influência no Executivo e exigir 
medidas a favor do povo. 

E' por isso, Senhores. que essa in
dependência e harmonia de poderes, 
sem dúvida urna tese orogresslsta 

. quando lancada por Montesquieu ·
porque se tratava então da luta con
tra o absolutismo - nos dias de ho.1e 
ní'io tem mal" razão de ser. (M!iito 
bem; muito bem. Palmas.) 

O SR. COSTA N.ETO <Pela ordem l 
( •) Sr. Presidente. parece-Il}e 
que, preliminarmente, V. Ex. nao 

. pode tomar conhecimento da emen
da que acaba clf" ser lida pelo no
bre Senador Sr. Carlos Prestes, visto 
como. no primeiro dia dos nossos 
trabalhos, a Assembléia Ccmstituin
te aprovot' o plano da Subcomissão, 
aue inclui todos os poderes. pois tra
ta da organização federal, tendo como 
órgãos de sua soberania os Poderes 

(•) Não foi revisto pelo orador. 
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Executivo, Legislativo e Judiciário. 
A emenda oferecida pelo ilustre 

Senador é como que um subsetutivo 
de todo •n projeto, muito embora a 
proposta seja feita sómente para um 
artigo, porém substancial na parte 
estrutural da Constituicã0. 

Uma ve;: que :;(.! modificam os po
c(eres que represen~am parte essen
cial, fundamental do plano que apro
vaino5, rcalmenté: ucu! re so:ii:;li tuição. 

O Sr. Carlu8 Pre8tes - Trata-se 
de substituir os pocler"es harni·' ·' 
cos e indcpcnde11tes pelo poder su
premo da A::i:;embléiu, e lei ta pelo 
povo. 

O Sr. N eslur Duarte -- Estou de 
acôrdo. Sou parlamen:arbta. 

O SR. COSTA NETO - Sr. Pre
sidente. a Constituição se divide em 
duas partes: a estrutural e a dog
mática. A Constituil!te .Já aprovou 
a estrutura fonnal, dentro ela qual 
se estabelece o equilíbrio dos poderes. 

O Sr. Caires de Brito - Salvo os 
destaques. 

O SR. COSTA NETO - Não pode 
haver destaque para a estrutura in
tt'gral do projeto~ os destaques se
rão admi::,íveis CJesàe 4ue uão preju
diquem a est.rntura. Quanto a esta 
parte, a emenda de S. Exª. será um 
substitutivo da e:;trutura do projeto, 
e, n<:ss"! c&su, modificação :iu11da
mental da Constituição. 

O Sr. Ne~Lor Duarte - Ainda que 
o nobre Representante quisesse ins
crever na Constituição que o poder 
suorcmo seria a Assembléü, nem por 
isso tal dciiberaçãc deixaria de im
plicar que êsse porier supremo se 
subdividisse em outros Umtos, in
cumbidos d:i. ação política, da ação 
judiciãria e da ação administrativa. 

O SR. COSTA NETO - V. Exª. 
está inttiramente enganado. Nesse 
caso, nenhum valor teria tido o voto 
proferido na primeira sessão dos nos
sos trabalhos. 

Todavia, Sr. Presidente, V. Exª. 
vai decidir e. para ordenar os nos
sos trabalhos, faria a seguinte pro
posta: preliminarmente, ~.r. Ex. to
maria conhecimento da questão de 
ordem que acabo de levantar. Se 
a decisão de V. Exª. fõsse contra 
o meu pensamento, necessàriamente 
teria. de ser discutida, em primeiro 
lugar, a emenda supress!va formu
lada pelo nobre Senador e, em se
guida, . se porventura fôsse rejeitada 
essa emenda supressiva, seria sub
metida à discussão a preferência 

para o parágrafo apresentado pela. 
Cnmissão. 

Como o defensor da supressão do 
::iludido parágrafo fci o nosso imi
nente coleg1 da Comissão da Cons
Litui~·ão, o 11obre Representante Aga.
rr.emnon Maga!hãt-s, pediria a Vo~sa 

Exce!ência, Sr. Presidente, que, nes
s::t oportunidacl<.!, clesse n S. Ex". a 
p~.davra para defc>nder o pe11sami:c1~0 

L:a Comis~ão. 
O SR. DANIEL DE CARVALHO -

Sr. Presidente. como V. Ex." decla
rou que se tratava da preliminar. 
agora, tratando-se do mérito. jul!!o
mc no dirPito de dizer duas pala
vras em rt-~pe;sta ao nobre Ser.allor 
pelo Distrito Pfrleral. 

O SR. PRESIDENTE - V. Ex." é 
o Relator? 

O SR. DANIEL DE CARVALHO - -
Sou o representfrnte do Partido. 

O SR. PRESIDENTE - Então. o 
momcn to não é oportuno. Só o Relo -
tor pode falar agora. 

O SR. COST./\ NETO <Pela or
dem l -- Sr. Presidente, cabia-me o 
direito de falar neste momento. Dma 
vez, poré;n, que o nobre Deputado 
Daniel de Carvalho deseja respondc'r 
ao ilustre Senador Carlos Pre~te.s. 

peço que conceda a palavra a Sua 
Excelência. 

O SR. PRESIDENTE - Tem a 
palavra o Sr. Dani_el de Carvalho. 

O SR. DANIEL DE CAPVALHO -
< • l - A exposição feita pelo nobre 
Senado:r do Distrito Federal confirma 
inteiramente a observação que eu jul
gara de meu dever, Cúmo representan
te do Partido Republicano, submeter 
à apreciação da Assembléia. 

Na aparência de simples supress:lo 
de um artigo do projeto revisto, o que 
se quer, em verdade, é subverter o 
reginie instituído e aceito pela As
sembléia. 

O Sr. Nereu Ramos - Muito bem. 
O SR. DANIEL DE CARVALHO -

Nem é o parlamentarismo. E' algu
ma coisa de novo ... 

O Sr. Souza Leão - E' o regime 
da Mongôlia ! ... 

O SR. DANIEL DE CARVALHO -
- . . . é o regime da Mongólia que se 
quer impl&.ntar no -Pais. 

A Assembléia, estou certo, ngo quer 
sair da trilha tradicional do Brasil 
republicano; quer corrigir os 'defei-

( •) Não foi revisto pelo orador. 
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tos de suas instituir:ões, e não substi
, tuí-las. 

Pela exposição feita, verifica-se que 
é uma Constituição nova, nm regime 
novo, completamente diferente do 
aceito pelo pl)VO brasileiro, que é o 
regime nacional e não o regime im
portado que se quer aqui adotar. 

O Sr. José Crispim - D regime 
republica.no é filho das terras do 
Brasil ou é importado do movimento 
republicano do mundo inteiro? Não 
existem regimes nacionais. V. Ex.ª, 
homem de cultura, sabe perfeitamen
te disso. 

O SR. DANIEL DE CARVALHO -
Devo observar ao nobre aparteante 
que, antes da revolução francesa, Mi
nas Gerais já tinha regado com seu 
sangue o ideal repubiicano. 

O Sr. José Crispim - Muito bem ... 

O SR. DANIEL DE CARVALHO -
Temos o direito de clamar pelas tra
dições republicanas do Brasil. 

O Sr. José Crispim - Precisamente 
a primeira grande figura do movi
mento republicano no Brasil. que 
honra Minas Gerais, terra de Vossa 
Ex.ª - Tiradentes - foi enforcado, 
acusado de ímportJ1r um regime e"
trangeiro para nosso País. Vej(l. V. 
Ex.ª a ironia da História: hoje Tira
dentes é o patrono desta Casa. 

O SR. DANIEL DE CARVALHO 
- Não quero discutir o tema nts~ó

rico: mas, antigo professor de His
tória, posso dizer que V. Ex.ª está 
cc•mpletamente enganado, porque não 
existe essa razã0, êsse f:.:nC:cmento 
para a sentença que condenou ,Xlr11-
c'lentes. Não percamos tempa fiessas 
questiúnculas 1e ordem hlstórlca. Es
tamos num momento grave, sério, em 
que temos de decidir os destinos do 
Brasil. Se o nobre Senador pelo 
Distrito Federal prefere a supremacia 
que pode, segundo S. Ex.ª, levar ao 
despotismo de um Poder, o despotis
mo de uma Assembléia, não distingo 
o despotismo, quer seja de um ho
mem, quer seja da Assembléia por
que é a mesma coisa. 

O Sr. Ferreira de Souza - !!:' difí
cil conseguir o despotismo da cole
tividade. 

O Sr. Carlos Prestes - Perinita
me o orador um aparte: o que desa·· 
jamos é o poder supremo da Assem
bléia de Representantes. l!:sse poder 
elegerá o Conselho Legislativo, onde 
fiquem representados, proporcional
mente, todos os partido~ Pode!á dêf.se 

Conselho sair um Poder Executivo 
que, realmente, represente a naçãc, 
e não um Poder Executivo elei\o pelo 
voto majoritáno e exercido por um 
só homem. E' o Poder Ext:';Ll'.ivo de 
um só pa1tido, que aceitar.\ ou não 
a colaboração dos outros, dependen
te de sua vontade. Essa a razão de 
ser. 

Quanto à Repúbl!ca da Mongólia, 
é progressista, e hoje não st: t.rata 
Bàmente dessa República: t~.mb,!'.m é 
República poptilar a Iugoslávia, com 
a qual o Brasll entrou em reJaçõP.:s 
há poucos dias. E' govêrno popular 
o da Polônia e há proposição dentrC" 
da prépria Assembléia Consti•,uinte 
francêsa nesse sentido. 

O SR. DANIEL DE CARVALHO -
Ouvi com tôda a atenção o ~parte 

do nobre Senador pelo Distrito Fe
deral repetindo as mesmas considera -
ções feitas da tribuna, as quais tf'm
bém ouvi com atenção. Respondendo 
a S. Ex.ª direi que preferimos ficar 
com a tradição republicana do Bra -
sil, com as lições de Ruí Barbo~a; 

preferimos ficar com a supremacio. d~ 
Constituição, com os podere::a inde
pendentes, com o sistema de pesos e 
contrapesos da Constituição de 1891... 

O Sr. Carlos Prestes - Sistema de 
pêsos e contrapêsos que:: jamais ~xis

tiu na prática. 
O SR. DANIEL DE CARVALHO -

, . . e desejamos o Poder Judiciáric. 
como cópola do regime. Querem SS. 
Exclai:. o Poder Judiciário Ju'oorcll
nado e nós o de.sejam.>s indi:penden
te, nervlndo de balança. 

O Sr. Carlos Prestes - Quando ti
vemos Poder Judiciário Independente? 
Rui Barbosa mesmo verificou muitas 
vézes o que representa, na prâtica, 
êsse Poder Judiciário independente. 

O SR. DANIEL DE CARVALHO -
A tradição brasileírá é a da indepen
dência do Poder Judiciário, que nos 
tem valido em tôdas as crises de nos-
sa história . · · 

Sr. Presidente, meu o-bjetivo é pe
dir a atenção da Assembléia para a 
importante deliberação QJUe vai to
mar, porque, suprimindo aparente
mente apenas o artigo do proJeto, es
tará subvertendo o regime que pro
curamos instituir. (Muito bem; muito 
bem. Palmas.) 

O SR. JURANDffi PffiES (*) -
PermiLa-me, Sr. Presidente, para die-

( •) Não foi revist0 pelo orador. 
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fender a emenda cujo dest04ue par
dal solicitei a V. Ex.ª, que leia urr. 
trecl}o de Confucio (lê): 

"Pode-se facilmente governar os 
povos; pode-se abrir mão de ri
quezas e dignidades; sem dLficul
dadP- haverá alguém que marche 
sob o gládio afiado. Mas não é 
sem duro trabalho e árduo sofri
mento que se pode manter o justo 
meio da virtude, a qual, entretanto. 
se percebe à primeira impressão." 

Não é senão pelo trabalho árduo, 
peles freqüentes combates, que se con
segue equilibrar no justo meio da vir
tude, a qual se pode, contudo, desco
brir ao primeiro aspecto. 

E' precisamente para êste meio, para 
esta virtude, que eu pediria a atenção 
da Assembléia. Ela é descoberta no pri
meiro momento. Na realidade, só há· 
um poder, pôsto que em terras de ho
mens livres somente a lei determina 
o que se faça - ninguém é obrigado 
a fazer, ou deixar de fazer alguma 
coisa, senão em virtude da lei. 

Conseqüentemente, seja qual fór o 
regime político, seja qual fôr a forma 
republicana, "independência e harmo
nia dos puderes" é, apenas uma frase 
mais ou menos sonora, com que :ie 
pode encantar algum sentimento his
tórico na formação das idéias polftl
cas. A realidade, porém, é que o re
gime de libE'rdade nos determina, 
apenas, que a Jei é a única mani
feshção do poder. e, conseqüente
me.nt2, aµenas. que a lei é a Úf.lica 
manifest:ição do poder, e, conseqüen
teme11te. quem trRÇa as leis é o 
ún:c 0 órgã0 ab'olutamente soberan"> 
em um Pais. Aliás, minha expressãu 
"abrniutamente" foi um pouco exa
gerada, pois cjue abrnluto seria. o po
der constituinte, mas !'€!ativo, por
que os Parlamentos traçam as leis 
dentro das normas ccntitucionais. 

Assinalado êste pormenor. para não 
dar caráter tão veemente, como o 
meu prezado amigo Sr. Daniel de 
Carvalho que se i.'1f!amou, eu dei:eja
ria apenas lembrar a situação ~fe

tiva do Brasil, e aproveitar êste ,no
mento para lemibrar a necessidade 
que tenho do regime parlamentar. 
Realmente, desconhecer que a crise 
existe no Brasil. e e::,;iste na malor 
profundidade, na maior gravidade, é 
fechar os olhos ao grande povo, an
sioso, na éooca em que vivemoo 

Nesse estado ' de espírito eu não 
iria defender o regime parlamentar, Já 
várias vêzes defendido aqui, por 
fórmas as mais brilh::mtes, e de ma-

neira mais destacada, por eruditos e 
nobres colegas Quero, apenas, apr-~

ciar a questão de fato, a situação oo 
momento. em que é preciso unir a 
todos <>s brasileiros, no empenho rJe 
atenuar a crise tremenda que nos 
avassala. Cumpre compreendermos o 
momento nacional, tão gfave, Senhor 
Presidente. que, se r1ãu caminharmos 
no regime de estreita colaboração, 
onde os dirigentes sejam da conffa.nça 
do Parlamento Nacional, onde seriam 
representada.<; tôdas a.'> fôrças polí
ticas da Nação, não se realizará obra 
sólida capaz de vencer a hora ingrata 
que atravessamos. 

O Sr. Dolor de Andrade - Eu per
guntaria, então, a V. Ex.ª, se a eman
da apresentada pelo Senador Cari,1s 
Prestes se enq11adra dentro do Parla
mentarismo que V. Ex.ª defende. 

O SR. JURANUIR PIRES - Não 
estou nem mesmo entrando no mé
rito do sistema parlamentar. Acho 
que deveríamos caminhar para a far
ma clássica do parlamentarismo. 

Estou apenas aproveitando o mo
mento para mostrz.r a necessidade 
de união de todo; os brasileiros. em 
tôrno do regime parlamentar, que 
não é brm o alvitrado pelo i.Justre 
Sena.dor C<trlos Prtstes, pois S. Ex.ª 
de;:1arou desta tl'ibuna que não tinha 
nenhuma esperança de que tal regi
me vingasse no Brasil. 

Devo esdarecer que o que estou 
fazendo é apenas a.pelar para. o es
p!rito de conciliação de no,sos patrí
cios. diante da situação grave que 
o Br-asil a.travessa, sem mesmo defen
der o regime pa.rl8,mr:nta.r, cuja rupo
logia foi tão brilhantemente feita. 
;pelo nobre Deputado Sr. José Au
gusto, que 0ra me pede licença para 
um aparte. 

o sr. José Augusto - Quero 'acen
tuar qu~ êste artigo em nada con
tl'aciiz o sistema parlamentar. por
que o regime parlamentar é de co
operaçã-'.l de poderes e não de C<?J1-
fusão. ApE'nas o Poder Executivo 
deve ter a oonfiança do Legislativo, 
mas é tão autônomo e independente 
e.orno qualquer outro. 

O Sr. Paulo Nopueira - E melhor 
<pode escolher o Parlamento. 

O SR. JURANDIR PIRES - Ci
tei palaVl"as de Con·fúcio para dizer 
depois que nem no regime parlamen
tar clá.ssic-0, nem em qualquer outro, 
existe a realidade da independência 
dos poderes, mas apenas a fórmula. 
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O Sr. José Augusto -- Permita-me 
V. Ex." que conclua meu aparte. 
Quero acrescentar, ainda, que o re
gime parlamentar permite a mai.' 
perfeita 1,eparação do spod êrc.·;, parn 
que não se diga, quando tivermo~ 

de votar essa que;,tão referente ;F, 
Poder Executivo que o assun·to já 
foi julgad". °É o par!:nnentar o re
gime da maio; pf'rf~!ra ~"'p:i.raçii.o do, 
pc.cleres: 

O SR. JURANDIH. PIRES - E 

evidente, ina.s não se poàia v:)t~r ') 
regime ri~.:oic!r:ndal quand0, na ver
dacie, r.ã) tem independência. 

O Sr. José Augusto -- O regime 
pa:·lamentar é o clt inàep::ndênci::i. 
dcs pcdtres e o prc.,idencial é o de 
d2p':11dê11cia d~ tod,;.s os 1)0-dcre.s. 

O SR. JURANDIR PIRES - A 
em2nda que apre'entei vi:;~. a:nna,, 
uma correção, qu'l,pdo diz que há um 
ún:co poder soberano. dentro da rea
lidade efetiva, num organismo polí
tico. Num país de liberdade só hó. 
restrições legais em virtude 1ie lei 
e só em virtude dela alguém é obri
g:ido a faz2r ou deixar de fazer ai
guma coisa. Nii o é pv!' con.-;eguinte, 
nem sequer uma emenda em favu!' 
<io parlamentarismo. pósto que. den
tro do si?ntido da expre,.são clá.ssic:i, 
a independência dl)S poderes não im
plloca na existência de regime pri>s1-
dencial. 

O Sr. Raul Pila - A lei da d!vi
são doo poderes. de Montesquieu, foi 
formulada depois da obse:va~ão do 
regime parlamentar inglês. 

O SR. JURANDIR PIRES - Per
feito. 

Por conseguint :, não é :!.ste o ponto 
que está em dí..$cu.s.são. Aproveitava 
a emenda nC' sentido de fazer um 
aipêlo à meditação da Casa, a fim 
de a:pressar a hora ingrata que atra-

. vessamos. pois só oom a c•.mtribuiçáo 
de tôda.s as fôrças vivas da Nação 
poderíamos conseguir obra meritória, 
capaz de vencPr a situação atual. 

É como medida de salvação nacio
nal que se pede o regime pa.rlamen-

. tar. 1!:.st,e regime, nesta hora, virá, 
evidentemetne, como medida de 
salvação nacional, tendo em vista a 
crise em que se debatem os brasilei
ros, diante da gravidade econômica 
que os comprime. <Mutto bem; mui
to bem.> 

O SR. ATALIBA NOGUEIRA (Q) 
- Sr. Presidente, a emenda do nobre 
Senador Luís Carlos Prestes atenta, 
não contra formas tradicionais ape
nas; atpnta contrn a própria filoso
fia do Estaclo. É cousa, portanto, 
mais pro:unda. Podemos rór de lad'1 
qualquer forma histórica. porque o 
essencial é verificar que sempr.~ e em 
tôda parle 11á de ~istir trê.5 momen
tos nos atos eovernamentais --- d'.go 
gov2rrn11~1c!1tús. nD sl'ntido mais am
plo da expres~ii o. 

O Est.s.<..!o tem de realirnr ' -u fim, 
o cojetlvo pelo qual ~xistC'. Par:1 fa-
7t'-lo, o Estado enco:-itra. na txt•eu<;ão 
de seus atos. três momentos nítidos, 
perfeitamente separados um do ou
tro. 

O prim:iro. é, t:xatamente. o da 
elaboração da norma - o Estack c·di
ta a nor!lla, a re'.;ra grral. a paula das 
ações humanas: o se;;undo mome<tto, 
importa fazer que ela se cumpr.i e 
que todos orientem seu procedimento 
por essa norma: finalm:nte,. 1·em o 
terce'.ro momento. em que há cbstá
culo a aue a norm<1 se re:,llze. a cun
seqüênda então se impõe -· e é o ter
ceiro momento que api...r.:ce p::>.ra 3. 
realização dos a tos do govêrno. to
mando o vacábui.) ·• govêxno" nc sen
tido mais genérico - lato sens11. 

Se assim é, verificamos que deve 
haver divisão dos poderes. 

O Senador Sr. Carlos Preste.:; terá 
tóda razão. s:~npre que investir con
tra o princípio chamado da separação 
dos poderes, pois realmente êle ~ um 
só. 

L:mitei-me a dizer que há três mo
mentos nítidos nessa questão. 

O Sr. Carlos Prestes - V. Ex.ª per
. mite um aparte? 

O SR. ATALIBA NOGUEIRA -
Com praz~r. 

O Sr. Carlos Prestes - Ninguém 
nega a existência dêsses três momen
tos. A Assembléia, no seu conjunto, 
ex-erce êsse primeiro momento. de 
acôrdo com a expressão de Vossa Ex
celência e uma parcela da Assembléia, 
a Comissão Executiva. escolhida den
tro da própria Assemblêia, executa o 
segundo momento . 

O SR. ATALIBA NOGUEIRA -
Vejo, portanto. como procede a critica 
do nobre Senador, como a de quantos 
se insurgiram, sempre, contra o ilo-

(") - Não foi revisto pelo orador. 
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g1c1smo do' chamado priuc1p10 da se-
paração dos três poclieres. . 

Acabo de dizer que u poder é um 
só, mas, sendo um só, nevemos consi
derar êsses três momentos como i11-
dispe:nsáv·eis, e, como tal, estabelece
mos a divisão dos poderes. 

Outra cons.=qüência lógica e natural 
seria, para negar essa divisão dos po
deres e não a supressão. a subversão 
da ordem tôda, que re.-;' de. somente 
r.um aparelho, pua não dizer numa 
nessoa. 
- Assim, a crítica do nobre Senador 
quanto à prática do nosso r.egime é 
no sentido de que o poder executivo 
ficar:a com todos os poderes, numa 
negação. portanto. daquilo que a pró
pria nature?.::t nos está mostrando: a 
divisão do poder em três setores, que 
se chamam na linguagerr consagrada. 
m:i~ não lór,ica. três poderes. 

Temos o Legislativo em primeiro 
lugrir; em sev.unrlo. o Executivo, cuja 
func:ão não é só executar a lei, por
que além dc:::sa. há ampla tarefa do 
grwêrno; e, por último, o Poder .Ju
d:c:á:-io. Eis ai a divisão dos s.~ tôres 
q:ie. c'.l.Tacterísticamente. representam 
um poder. 

A'.-sim, nobres R<;p.resentantes. a 
crít"ca de S. Ex." davQ a cntc:1cter 
que havia confusão de po::L;res, porque 
a fô!·ça reside no Poder Executivo e 
preti:nde S. Ex.ª que até hoje seja 
a~sim. 

O Sr. Luís Carlos Prestes - Na prá
ticct. o poder que dispõe da fôrça pre
domina sôbre os demais. mecirno que 
êsse podex emane de um homem ~lei

to pelo voto representativo. ~le en~ 

carna um só Partido; ao contrário cio 
que se dá quando escolhido pela As
sembléia, ond.: est.ão representados, 
proporcionalmente, todos os partidos. 

' 
O SR. ATALIBA NOGUEIRA -

Mas, eu pe!'gunto: a As&embléia pode 
revogar a cada momento em qual
quer tempo, êsse poder que conferiu 
ao Executivo? Pode, ou não? 

O Sr. Carlos Prestes - Pode. 
O SR. ATALIBA NOGUEIRA 

O nobre senador e.caba de responder 
que a Asembléia, a qualquer momento, 
pode anular a eleição e eleger outro. 
Assim iremos apenas fazer uma irans
posição do que s. Ex.ª denomina -
e muito bem - a ditadura de um 
dos poderes. Já não será como foi no 
nosso regime. E' verdade que foi uma 
ditadura do Poder Executivo e tere--. , 

mos, daqui por diante. a ditadura do 
Poder Legislativo. cio Parlamento. 

O Sr. Carlos Prestes -· Já não é 
ditadura. A ditadura é do homem e 
il'.Lo d1.· uma assembléia. E' justamente 
o contrário do que V. Ex.• diz. E' ab
surdo afirmar que há ditadura cm uma 
ASSPmbléia-:-

0 SR. A'I'ALIBA NOGUEIRA -
Refiro-me à idéia exposta por V. Ex.ª, 
que est:'t cnnsubstanciada na emenda. 
Quero a!irmar que a divisão du~ po
deres está muito bem definida no utual 
projeto e é uma questão que não ;1fe
ta o regime presidencialista 11em o 
regime parlamentar. 

O Sr. Raul Pila -· Mui to bem. 
·o SR. ATALIB:\ NOGUEIRA 

Tanto o :egime parlamentar como o 
presidenciali~ta pressupõe esta divisão 
do poder. ou, melhor dito, s.:gundo 
a tr!!dicão. o reconhecimento de três 
poderes: E' o que está no projeto, ao 
qual mais uma vez me alio. para pedir 
sua aprovação. Desde o primeiro pro
jeto. a Subcomissão, da quai te:1n1J a 
honra de ser relator. envererloll por 
êste caminho. Não falou. uunc~ em. 
separação de poderes. mas afirmou 
sempre a divisão do3 mesmos. Afirmo 
ao nobre senador que serei um =1dep
t.o de sua emenda. se ela contlvcr o 
novo. que não ofenda. de maneit':i al
guma. essa divisão dos poderes. Penso 
q11e isto será objeto àe uma pró
xima discussão e não poderia, jamais, 
atingir o artigo do projeto cg1e fala 
em divisão de poderes. 

O Sr. Carlos Prestes - Não se tr11 ta 
da questão de presidencialismo. nem 
do parlamentarismo. mas de assunto 
atinente à supressão <'ompleta do ar
tigo 16, que diz respeito à separação 
dos poderes. com· harmonia e indepen
dência. O presidencialisn'lo e o parla
mentarismo serão decididos no capí
tulo II. 

O SR. ATALIBA NOGUEIRA -
Perfeitamente. Mas V. Ex.ª citot:, há. 
pouco, Montesquieu, e devo dizer que 
os compendias, geralmente. citam êsse 
autor, quando a matéria não é, abso
lutamente, de sua autoria. Aristoteles, 
quatro séculos antes de Jesus C~isto, 

já mostrava perfeitamente ê~es três 
momentos aos quais me re.feri. A 
quesão é filosófica e, quando falamos 
em filosofia, salmos do domínio das 
ciências particulares, como conseqüên
cia do domínio cio clirelto. Vamos para 
um campo mais alto, e, como tal, em 
tôcla parte do mundo. onde se cons
titui um govêrno necessàrie.mente ha-
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verá uma diYisão dos chamados po
deres, ou, então, a verificação dêsses 
três momentos, aos quais me referi 

O Sr. Carlos Prestes - V. Ex." sa
be o que era o regime absolutista. 
na Europa. no Ocidente, antes da Re
volução francês a? 

O SR. ATALIBA NOGUEIRA -
F..ra a decadência da monarquia. 

O Sr. Carlos Prestes - Foi Montes
quieu quem. lutando contra o abso
lutismo, levantou a tese dos poderes 
harmônicos e independentes. 

O SR. ATALIBA NOGUEIRA -
Conheço o que escreveu Montesquieu: 
vendo que a monarquia não era mais 
um regime adequado, mas decadente, 
inteiramente contrária a sua verdade 
e a sua tradiçiio, foi buscar pa.ra ::i. 

França o exemplo da Inglaterra -
e aquilo era salutar e representava 
o gov:êrno de mais de um milênio -
e quis intr(>duzi-lo arbitràriamente 
na sua pátria. lt, po1·tanto, teoria 
exótica no território francês e, por 
isso, teve a França a ditadura do par
lamentarismo, e .não o verdadeiro par.~ 
lamentarismo, segundo entendo e se
gundo coube à tradição francêsa as
severar nas suas criticas ao regime, 
que deu com a França naquela der
rota tremenda. 

A questão não é diiS qu~ ofendem 
qualquer regime. porque qualque~· r~

gime bem organizado há de pressupor 
aquilo que o artigo reza - a ctivisão 
dos poderes, ou melhor. sem falar em 
divisão. a existência dos 3 poderes· -
I..egisl.ativo, Executivo e Jud!cisrio. 

Pode-se adotar qualquer regime. em 
seguida, mas é preciso que essa divi
são sub§isty.. Eis porque solicito a apro
vação da Assembléia Cunstltuinte pa
ra o dispositivo do artigo 36 e d0 
seu salutaríssimo parágrafo (mico. 
<Muito bem; muito bem.) 

O SR. PRESIDENTE - Srs. Re
pr~sentantes: vou submeter à vota
ção a emenda supressiva de autoria 
do Sr. Senador Carlos Prestes. 

S. Ex.ª propõe a supressão do ar
tigo 6.0 do antigo projeto, correspon
d~nte ao 36.0 do projeto revisto, isto 
r. que se elimine o seguinte: 

"São poderes ela União o Legis
lat!vo, o Executivo e o Judiciá
rio, independentes e harmônicos 
entre si". 

O SR. JURANDIR PIRES <Pela 
ordeml <-> - Sr. Presidente, de-

<" ) Não foi revisto pelo orador. 

sejo um esclarecimento para poder 
votar conscientemente. V. Ex'.", anun
ciando a emenda do Sr. Carlos Pres
tes, falou em emenda supressiva, 
quando me parece que a emenda é 
substitutiva. 

Pergunto a V. Ex.ª se se trata ape
nas de suprir o artigo? 

O SR. PRESIDENTE - Natural
mente. A emenda do Sr. Senador 
Carlos Prestes é supressiva do arti
go 36 do projeto, e assim foi anun
ciada. 

Os Srs. que a aprovam, queiram 
levantar-se (Pausa) . 

Está rejeitada. 
A emenda do nobre Deputado Ju

randir Pires está prejudicada pela 
votação que a Assembléia acaba de 
proferir e que manteve o art. 36 do 
projeto, que S. Ex.ª propunha fôsse 
substituido pelo seguinte: 

"O poder supremo da nação é 
exerr:ido pelo Congresso Nacio
nal! 

Volto, agora, à emenda do Sr. Ma
tias Olímpio, que diz: 

"E' vedado aos poderes delegar 
suas atribuições". 

A emenda já sofreu encaminha
mento de votação, per isso vou sub
metê-la ao voto do plenário. 

O SR. COSTA NETO <Pela or
dem> ('") ___! Sr. Presidente, a a.'llen
da a que V. Ex.ª se refere foi de
fendida C:a trlbuna pelo nobre Sena
dor Matias Olímpio. O Sr. Agamem
non Magalhães deverá falar, expri
mindo o pensamento da Comissão, 
de modo que solicito a V. Ex.ª que 
lhe conceda a palavra. 

O SR. PRESIDENTE - Tem a pa
lavra o nobre Deputado Agamemnon 
Magalhães. 

O SR. AGAMEVINON MAGALHAES 
("' > - Sr. Presideute, a Comissão de 
Constituição suprimiu do projeto o 
principio que vedava a delegação de 
poderes ou atribuições. 

O Sr. Hermes Lima - Muito bem. 
Essa atitude se explica, porque não 

é possível hoje, em regime ou govêr
no algum, a existência de delimitação 
inflexf·1e~ de competência. · 

O SR. AGAMEI-.INON MAGALHAES 
- Tal é a complexidade dos proble
mas do Estado, tamanho o progresso 
técnico, social e industrial, que o Es
tado é solicitádo, em todos os seto-

( • > ~ão foi revisto pelo orador .. 
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res da vida nacional, para exercer 
suas funções normativa:;. Não é pos
:sível, repito, dentro dêsse sistema es
tanque de independência dos pode
res. que o govêrno 011 os poderes pú
blicos realizem suas fun1;ões. 

Hoje mesmo, cm sistema algum. 
mesmo no americano. donde se origi
nou o regime presidencialista, com 
suas originalidades, suas configura
ções. mesmo ai, Sr. Presidente, a 
prática do regime levou a Suprema 
Côrte a reconhecer a constitucionali
dade de comissões criadas pelo Con
gresso. as quais exercem funções nor
mativas e, até, judiciárias. 

Ninguém nega, Sr. Presidente, que 
é conseqüência do sistema presiden
cialista a unidade de jurisdição. ma: 
o Congresso americano, com a sançio 
da Suprema Côrte, conseguiu conci
liar o principio da unidade de jurisdi
ção com as necessidades de govêmo. 
Foram, assim, criadas Comissões regu
lando o comércio inter-estadual, ser
viços de utilidade pública no setor 
econômico, de acôrdo com as leis Sher
man e Bretton, comissões organizadas 
contra os abusos econômicos. A Su
prema Córte fêz a conciliação. reco
nhecendo a legalidade e constituciona
lidade dessas instituições, desde que 
ficasse ao Poder Judiciário conhecer, 
afinal, da juridicidade dêsses atos, 
como ao Congresso ou ao Poder Exe
cutivo, delegando suas funções, as re
vogasse, quando assim entendesse. 

Em face dessa jurisprudência, dess) 
prática, fazemos uma Constituição em 
1946, com a experiêDda presidencia
lista no Basil e a dos fatos contempo
râneos que sacodem o Estado moderno 
em tõdas as direções, com essa expe
ri~nc!a - repito - manter um regime 
com o velho princípio de Montesquieu. 
seria negar a realidade da v!da cto 
Estado na sua agudeza e nos seus con
trastes. Seria, como disse João Man
gabeira, esquecer e :1ão aprender. 

Por êsses motivos. divirjo do nobre 
colega sr: Matias Olímpio. 

Crrio, aliás, que S. Ex.ª, parla
mentarista como é, está ainda mais 
dentro dêsse princípio que os presi
dencialistas. 

O Sr. Ne.~tor Duarte - Era a dis
tinção que desejava fazer. Sob o ponto 
de vista do parlamentttrismo ou do 
presidencialismo. a questão tem de ser 
apreciada diferentemente. Como par
lamentarista, V. Ex.ª está muito mais 
próximo da verdade, quando pede a 
supressão do dispositivo aventado pelo 
nobre Senador, do que como presiden
cialista <Apoiados. ) 

O Sr. Ilermes Lima - V. Ex.ª não 
tem razão. Não se trata de questão de 
parlamentarismo ou presidencialismo, 
e sim da de poder govern1tr. Ninguém 
pode governar, sem runções dele<i;adas. 

O Sr. Aloisio Carvalho - No si~

tema parlamentar é possível sustentar 
- como está sendo feito - a tes:
defendida pelo. Sr. Deputado Aga
Ínemnon Magalhães. No sistema pre
sidencialista, é preciso examinar o pe
rigo de delegação de poderes. <Muito 
bem. Palmas.) 

O Sr. Gurgel d<J Amaral - O nobre 
aparteante é que está com a razão. 
Presidencialismo mais delegação de po
deres resulta em hipertrofia do exe
cutivo. 

O Sr. Matias Olímpio - O nobre 
colega Sr. Agamemnon Magalhães 
sabe que há muitas delegações de po
deres criadas nas caudas orçamentá
rias, tantas, que em vários casos fo
ram anuladas pelo Poder Judiciário. 

O Sr. Nestor· Duarte - Disse eu 
que, á luz do presidencialismo, a ques
tão deve ser apreciada diferentemente 
Por conseguinte, tanto no regime pre
sidencialista como no pal'lamentarista. 
é indispensável a tese de coexistência 
de delegação de poderes. 

O Sr. Hermes Lima - A verdr,de 
é que há interpenetração de regi
mes. São experiências reciprocas que 
se combinam para produzir o slstem!\ 
que melhor convém à realidade. o 
fato é o seguinte: devezn.os fa~er urna 
Constituição para o govêrno governar: 
não é possível govêrno sem delegação 
de atribuições. 

O Sr. João Amazonas - Pe::gunto: 
é possível o legislativo delegar ao Exe
cutivo pc;deres i;ara baixar de<:retos-
leis? , 

O SR. AGAMEMNON MAGA
LHAES - V. Ex.ª está enganado. 

O Sr. Prado Kelly - Não há dúvida 
que pode ser feita essa delegação dr 
poderes como frizou o Sr. Deputado 
João Amazonas. 

O .Sr. Paulo Sarasate - O grave 
perigo de não incluir êsse dispositivo 
é o de o Legislativo, em certas hipó
teses ou circunstâncias. delegar suas 
atribuições próprias ao Executivo. Isso 
só se admitiria quando expresso na 
Constituição, para casos de guerra ou 
oalamidade. Deve ficar, a meu vér. 
expressamente proibida a delegação dr 
poderes. (Palmas.) 

O SR. AGAMEMNON MAGA
LHAES - Sr. Presidente, há grande 
confusão em tõrno das idéias que es -
tou defendendo. Quan<io se veda a de-
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legação de atribuições ou competên
cia ... 

O Sr. Paulo Sarasate - O disposi
tivo fala de delegação de poderes. 

O SR. AGAMEMNON MAGA-
LHÃES - . . . faz-se no sentido, so
mente, de necessidades do Govêrno. 

O Sr. Hermes Linui - Evidente, 
claro. 

O SR. AGAMEMNON 
LHÃEG - Concluir daí que 
Legislativo abdique de suas 
há. enorme distância. 

MAGA
o Poder 
funções, 

O Sr. Hermes Lima - A Delq~n

ção dé funções é feita pelo Le;::;i&iat'vo 
com limitação da matéria, fica".ld.; a 
êsse pod~r a faculdade de cir.r 1~s;a 

delegação, quando julgar op:irtun0. 
Agora, se há Legislatívo capaz ele de
legar tudo ao Executivo, êle o fará. 
com ou sem Constituicã.o mie ::i ner
mita. (.4.poiados e não· apoindns. l'ro
testos. l 

· O Sr. Gnr11el do Amaral - E' !lre
ciso firmar o princípio, contrário a 
possíveis a buscs. 

O Sr. Her:nes Lima - Seria, nP.sse 
caso, um Legislativo servil. 

O Sr. Paulo Sarasate - Vamos, 
então, retirar do Pacto Fundament(l l 
garantias constitucionais e deixá-las 
aos sabor do Legislativo orrtlnário? 

O Sr. Euzebio Rocha - E' preciso 
fixar as condições legais pa:1 criar 
tal situação. 

O SR. AGAMEMNON MAGALHAES 
- Sr. Presidente. para que o Poder 
Executivo possa baixar Decreto-lei P. 
preciso que esteja expressamente au
tori;;ado. As deleg~ções a que nos 
referimos, que o rojeto vedav:., são 
aquelas de funções de poderes que não 
as podem exe:·cer, tal a complexidade 
do Estado moderno, obrigado a de
legar funções a técnicos, peritos e es
pecialistas. 

O Sr. Euzebio Rocha - Cite exem
p!os. 

O SR. AGAMEMNON MAGALHAES 
- Como exemplo cttei o sistema ame· 
ricano. 

O Sr. Adelmar Rocha - Cite exem
que dentro do Brasil. 

O SR. AGAMEMNON MAGALHAES 
- Darei exemplos no Brasil: a jus
tiça do Trabalho tem tunçi>Ps uor
mativas em virtude de üe!egacã0. 
Além dessa, a Superintendência da 
Moeda e do Crédito e outras. 

O Sr. Gurgel do Amaral' -- Quan
to à Justiça do Trabalho, há dispo
sição expressa no Projeto, no tocante 

às suas funções norma tivas: é um:.:i. 
exceção prevista e expressamPnte 
consignada. Quanto ao mais, .:i :egis
lativo que se louve em especlo l'.stss 
e o executivo nos órgãos de "Staff". 

O SR. AGAMEMNON MAGALH.AES 
- Os que combatem o nosso parecer, 
por üma questão de ha;monia c.k 
sistema, de estrutura ou de cu1:·;k,;á•., 
êsses estão fera da realidade, porque 
os fatos tr::mscendem os sistemas. as 
leis e os códigos. 

O Sr. Gurr1el do Amaral -- Anf: có
digos, às kis, compete disciplnü-1:,s. 
dar-lhe a regulamentação àe\'icb 

O Sr. Hermes Lima - Ex:;UnHnte. 

O SR. AGAMEMNON MAGALHAES 
-; .Pode .ª. Constituição rompe.:- ;win
c1p10 proibindo a delegação de funções. 
No entanto, essas deleg::ições se f.'trão 
pelo império dos acontecimen· '.'~ u:u 
circunstâncias. 

O Sr. Hermes Lima - E1i~!E·nce
mente. 

o sn. AGAME:'.1NON MAGA
LHAES -- .Por que, votando uma 
constituição que deve se:· o instru
mento de 1•ida e sobretudo de gover
no <muito be;n). fugimos a essa rea
lidade? 

O Sr. Gurgel do Amaral - A su
pressão importa ei:r. verdndeirfl ca
pitulação da Assembl€ia. 

O SR. AGAMEMNON l\IAGA-
LHAES - Será pelo medo de que O 
Congresso ?bdique de suas funções? 

O Sr. Gurgel do Amaral - Serâ 
a linha de menor resistência através 
da qual r:i0der-se-ão tentar princ1pa
mente> as limitações do poder legisla
tivo .. 

O Sr. Adelmar Rache - Como tem 
acontecido mui tas vézes. 

O SR. AGAMEMNON MAGA
LHÃES - :r-;ão se justifica ês.se re
ceio porque, mesmo com a supres
são do dispositiv· que verja a dele
gação para que o Poder Executivo 
exerça as funções do Congresso. bai
xando decretos-leis, será. preciso que 
a Constituição expressamente auto
rize o Congresso a dar essa delega
ção. 

Além disso. quando se fala em de
legação de atribuição, é evidente que 
não se cogita senão daquela neces
sãria ao exercfcio do próprio poder. 
Nem o legislativo poderá. exercer sua 
função se Jhe faltarem peritos e téc
nicos para o estudo do assunto. Neste 
caso, êle comete a tal comissão o 
poder normativo. 
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O Sr. Soarc:; Filltu -- Não desejo 
contrariar a orientaçii.0 qu<.: vem dan
do ao seu cllscurso o nobre Repre
sentante de Pe1·nambuco. Mas ... 

b SR. PRESIDENTE -- Peço a 
atenção dos nobres Representantes. 
O tempo de que dispõe o orador e:stá 
prestes a findar-se. 

O Sr. Soares Filho - O nobre 
orador concedeu-me um instante. 
Tenho, entretanto, o direito ue es
tranhar que z. Comissão haja 'modi
ficado sua orientação, porque o ar
tigo 39 do meu substitutivo, que só 
permitia ao Executivo, em caso de 
guerra externa, a delegação de po
deres, assim mesmo fixando prazo, 
matéria e JJmite da delegação, foi 
c\errotado. 

O SR. AGAMEMNON MAGA
LHAES - o argumento vem a fa
vor. da minha tese. Era preciso de
terminação especial para que o Con
gresso dclegasS{: sua.s func;ões legis
lativas ?)lenas ao Poder Executivo. 
Não se cogita dessa delegação, mas 
da circunstáhcia de, não podendo 
qualquer dêstes órgãos exercer as 
f'.lllções que a Constituição lhes ou
torga, ou que as necessidades do Es
tado moderno exigem, poderem so
correr-se de peritos e comissões espe
ciais com fm~ções normativas. 
. . O S1·. A mando Fontes -· Então, o 
legislativo é uma superfectação. 

O Sr. Gurgel do Ar.iaral - Basta 
oue não !:e concedam funções nor
mativas a tais comissões. Elas de
vem te1· caráter apenas técnico e 
sua funçào deve ser ap·?tias esclare
cedora e orientaGora. 

O Sr. Euzébio Roclza - Não há 
necessidade de delegação de poderes. 
Basta a criação de órgãos do Es
ta.do. 

O SR. AGAMEMNON MAGA
LHAES -·-· E', porém, preciso que a 
Constituiçii.o não o vede, porque, se 
vedar, amanhã se irrogarão de in- . 
constitucionais ~ôdas essas comissões. 

O SR. PRESIDENTE - Atenção! 
Peço licença para observar ao nobre 
orador que seu ·tempo ef~á findo. 

O SR. AGAMEMNON :rv.tAGA
LHAES - Sr. Presidente. o prazo 
de que dispunha para falar já se 
esgotou. Vê, porém V. Exª. que se 
a matéria suscita tamanha c'lntro
vérsia. não se lhe pode negar natu
reza palpitante e debate amplo. 
<Muito bem. Muito bem. Palmas> . 

O SH. BAlU'<-ETO PINTO ( '> 
(Pela ordemJ -- Sr. Presidente, egré
gia Assembléia: conforme acabamos 
de ouvir, pela palavra do ilustre re-
presentante de Pernambuco, Sr. Aga
memnon Magalhães, trata-se de ma
téria da mais ~lta relevância. Pen
so, porém, que a emenda do honra
do senador pelo Piauí não poderá 
deixar de merecer aprovação, por
que, de outro modo, a Assembléia 
terá decretado sua própria falência, 
outorgando ao Poder Executivo a fa
culdade de co11tinuar a expedir de
cretos-leis. 

O Sr. Paulo Nogueira - E' o quE: 
fatalmente sucederá. 

O SR. BARRETO PINTO - Há, 
porém, aspecto mais importânte, se 
é que não estou equivocado: não sei 
por que de oue modo, de que manei
ra, de quê forma, com que !unda· 
mento, cum que base, a Comissão da 
Constituição excluiu um parágrafo. 

O Sr. José Bonifácio -- Muito bem. 
O SR. PRESIDENTE - Pondero 

ao nobre orador que não pode fal;i.r 
sôbre a matéria da em:mda. 

O SR. BARRETO PINTO - Vou 
levantar uma questão de ordem. E' 
a seguinte: estou convencido de que 
houve êrro, ou melhor, omissão tipo
gráfica, porque, o projeto primitivo 
dizia, no art. C.0 e seus parágrafos: ... 

O :?J:. Hermes Lima - Não hotlve 
omissao alguma. 

O SR. BARRETO PINTO - "São 
poderes da Uniâu o Legislativo o exe
cutivo e o . J•1diciário, harmônico e 
indep•mdente entre si. 

§ 1. v - O cide.dãll investido na 
função de um dos poderes não 
pet!erá. exercer a de outro, salvo 
nos casos previstos na Constitui
ção." 

§ 2. 0 - E' vedado aos poderes 
delegar suas atribuições. " 

Vem êste Jl!:Ojeto, que n9.o é substi
tutivo, conforme fl~ou provado - pro
jeto que: constitui a reunião do ven
cido, o c011jW1to do que foi proposto 
- e o parágrafo é eliminado; desa
pareceu, sern ter havido referência à 
emenda solicit.i.nào sua exclusão. 

Acho, portanto, Sr. Presidente, nes
ta questão de alta relevância, que o 
parágrafo não poderia ter sido aboli
do, a não ser Que outra explicacão 
mais clara venha a ser dada. 

O Sr. Nereu Ramos - V. Exª. não 
tem razão: h~ emendas mandando su
primir o dispositivo. 

(•) Niío foi revisto pelo orador. 
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O SR. BARRETO PINTO - Sej-t 
como fõr, Sr. Presidente, com emen
da ou sem emenda, o plenário decre
tará sua, própria falência se não 
aprovar a emenda do Senhor Ma.tia~ 
Olímpio, que impede que o Poder Le -
gislativo abdique de suas funções, ou
torgando-as ao Executivo, para qu~ 

êste contm•li a expedir Decreto-leis. 
Sou favorável à emenda de S. Exce
lência e nêsse sentido darei meu 
voto. Estou certo que êste será o pro
nunciamento da egrégia Assembléia, 
para sua maior independência. <Mui
to bem; muito bem.) 

O SR. PRADO KELLY (•) <Pela 
ordem) - Sr.. Presidente, tenho um 
esclarecimento a dar a V. Ex.ª e à 
Casa. / 

O Sr. Representante Barreto Pinto 
censurou a comissão por haver su
primido o ~ 2.0 do art. 6.0 sem a 
emenda correspondente. Essa culpa 
não pede ser imputada àquele ór
gão porque emenda existe: é a de nú
mero 2. 282 e está à fls. 8 do avulso. 
referente ao art. 6.0 , de autoria do 
Sr. Representante Barbosa Lima So
brinho. Ela assim se expre5.'a: 

"Art. 6.0 , § 2.0 - Suprima-se." 
O Sr. Barreto Pinto: - Mas essa 

emenda não é supressiva "in totum"; 
mand:i :;uprimir o parágrafo, dand0-
lhe outros parágrafos substitutivos. 

O Sr. Costa Neto - Sr. Presidente, 
c11as emaié!as foram apresentadas so
licitando a supressã0 do dispositivo. 
A Comissão Constitucional não fÊZ 
qualquer moi:i;ficação no projeto pri
mitivo a nio ser em conseqüência de 
emen<las. Peço at) nobre Represen- · 
ta.nte Barreto Pinto que prove o con· 
trário. Se não t0mamos conhecimen
to de algumas emendas, foi porque 
não estavam assinadas. 

A acusação, portanto, é injusta. 
<Trocam-se numerosos apa:--te.ç. 

O Sr. Presidente faz soar os tím
punos). 

O Sr. Costa Neto - Nenhum mem
bro da Comiss<io seria capaz de per
mitir que se praticasse ato dessa na
tureza. <Muito bem). 

<Há outros apartes. O Sr. Pre
sidente reclama atenção) . 

O SR. PRADO KELL Y - Sr. Pre
sidente, se estou fazendo retificações, 

(•) Não foi revisto pelo orador. 

devo também submeter uma, que se
faz nec€ssária, em relação às palavras. 
do nobre relator ad hoc, Sr. Deputado. 
Agam€Jllllon Magalhães. s. Ex.ª, falan
do em nome 1a Comissão, deixou de 
observar que, nesta parte, a Comissão
não se orientou por uma votação unâ
nime. Na verdade, houve profundas. 
divergências no seio dela ... 

O Sr. Agamemnon Magalhães -
Não falei em nome de tôda a Comis
são. É apenas o que foi vencido pela 
maioria. 

o SR. PRADO KELLY - ... e es
tou desejoso de fazer a .retificação, 
para que o Plenário compreenda que 
a matéria ·dividiu a Comissão de Cons
tituição, e dividiu Sr. Presidente. por
que de fato, é relevante. 

O Sr. Hermes Lima - Não foi só
mente esta matéria que dividiu a Co
missão; houve outras em qtie se deu 
o mesmo: pode-se dizer que não hou
ve voto unanime. 

O SR. PRADO KELL Y --- Estou 
justificando meu voto com o niesmo 
direito com que fez o nobre Deputado 
Agame::nnon de Magalhães e poderá. 
fazer o Sr. Hermes Lima. Não me se
ria !leito vir à tribuna senão, como 
vim, para trazer à Casa um esclare
cimento que considerO' de tôda utili
ditde. Já que 0stou com a pa!a vra, 
sinto que é do meu dever realçar os 
motivos pelos quais não pude aceitar 
a argumentação de meu culto compa
nheiro da Comissão da Co:u;tituição, 
Sr. Agamenon Magalhães. ~vo di
zer, mesmo, que a alguns meJXtbros da 
Comissãc p:i.n.ceu que a circunstâncU. 
de não constar da Constit\l.ição fu
tura o parágrafo 2.º do Projeto, não 
chegava às conseqüências que s. Ex.ª 
figurou no seu discurso e ... 

O Sr. Amando Fontes - Veja V. 
Ex.ª o perigo de ::ião constar o § 2.0 

na Constituição. 

O SR. PRADO KELLY - . . . isso 
porque a Carta Imperial, de 1824, não 
tinha poder que veC:asse a delegação 
de atribuições: entretanto, o Visconde 
de Uruguai, trar'luzindo a opinião dos 
publicistas do Império, sustentava que 
a nenhum poder era da do d eleger suas 
prerrogativas. · 

Na República, a Constituição de 
1891 não continha dispositivo seme
lhante e Rui Barbosa defendeu, com 
a doutrina americana, a teoria de que 
as atribuições do poder eram indcle
gáveis. 
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O Sr. Agamemnon Magalhães - N::i 
república velha, vigente a Constitui
ção de 1891, não havia delegação de 
funções. 

O Sr. Gurgel do Amaral - ll: o pe
rigo que se quer evitar. 

O Sr. Barreto Pinto - A bem da 
indep'!ndência do Legislativo. 

O SR. PRADO KELLY - VV. 
Exas. verão agora a minha tolerân
cia. Quando falava o Sr. Agamenon 
Magalhães, pedi-lhe três vezes licen
ça para um aparte, e S. Ex.ª não con
~entlu; agora, ouço S. Ex.ª. 

O Sr. Agamemnon Magalhães :
Não ouvi o pedido do nobre colega, 
senão teria concedido licença para 
apartear-me. 

O SR. PRADO KELLY -· O argu
mento de V. Ex.ª vem em apoi,o da 
tese que defendo. O que procurei ex
plicar foi que, no nosso regime, não 
era necessário que figurasse este prin
cípio na Constituição, para que tives
se de ~r respeitado. S. Ex.ª alega 
violaçiies d~ que?. - Violações dessa 
doutrina? 

O Sr. Agamemnon Magalhães - Ale
go violações do principio. 

O SR. PRADO KELL Y - Logo, es
tá de acõrdo com a tese; entretanto, 
deseja que se consagre a possibilida
de de os poderes públicos delegarem 
a tríbuiçõcs ... 

O Sr. Barreto Pinto - O qi1e é in
concebível. 

O SR. PRADO KELLY - ... o do 
Poder Legislativo, delegar ao Executi
vo a fe1tura das leb. 

O Sr. Agamencn Magalhães - Isso 
não. 

O SR. PRADO KELL Y - Se essa é 
a inteligência ·que se quer dar ao tex
to, é indispensável que a t>.SSembléia 
vote pela emenda do Sr. Matias Olim
pio, restabelecendo o § 2.0 do art. 6.0 

do antigo Projeto. <Muito bem; mui
to bem. Palmas) . 

O SR. BARBOSA LIMA (•) - Sr. 
Presidente, o nobre Dep.utado Sr. Bar
reto Pinto alegou não haver emenda 
supressiva do inciso el!minado na re
dação do subsi.itutivo, e o ilustre Re
lator Geral da Comissão da Constitui
ção, Sr. Deputado Oosta Neto. JQ. 
mostrou que existia de fato tal emen
da. Posso acrescentar. agora, confir
mando a existência da emenda, que 

(•) Não foi revisto pelo orador. 

ela foi acompanhada de ampla justi
ficativa, por e.:crito, para alinhar to
dos os argum~mtos que, a meu vêr, mi
litavam a favor dês.se ponto de vista. 

Resumi os argumentos numa cita.
ção do eminente comenta.dor da cons
tituição de 91, Sr. Carlos Maximiliano, 
que, depois de longas considerações, 
escreve de maneira precisa: 

"A delegação de poderes é prá
tica em deSMõrdo com os p11ncí
pios abstratos do Direito Consti
tucional, porém inveterada nos 
costumes públicos de todos os povos 
cultos". 

Isto mesmo afirma, por outras pa
la.vra.s, Ru.t Barbosa, e repetiu Alfredo 
Valartão. Combatida pela doutrina. vin
ga, todaví<., prestigiada pelo cons-~nso 
universal. 

o Sr. Gurgel do A7na.ral - Foi V. 
Ex.ª mesmo que aduziu as seguintes 
c:msiderações: 

"A Constituição de 1891 não fora. 
explicita a propósito da delega
ção de poderes. Não obstante, João 
Barbalho se insurgiu veemente 
contra semelhantes delegações. en. 
tendendo que eram att;ntados ou 
ameaças contra o princip!o da se
paração dos Poderes. DJ.ssera êle: 
"Sendo l)S poderes criados pela 
Constituição divisas e cada um 
com esfera sua, se se lhes deixas
se o arbítrio de Jelegar funções 
uns aos outros, a separação dos po
deres seria 11ma garantia anulável 
ao sabor dos que os exercesssem". 

De modo que, da minha parte, pre
firo ficar com João Barba.lho, cujb. 
atuallda.d.e, nésse ps.rticular, é flagran
te, porque o momento lüstórico que 0 
mwi<lo vive é o da reação contra a 
prepotência do executivo. 

O SR.- BARBOSA LIMA - A João 
Barbalho se opôs a própria realidade 
dos brasileiros. Se, como dizia há 
pouco o ilustre c1Jlega, Sr. Nestor Du
arte, a delegação de poderE's é mais 
lógica no regime parlamentar, ,, na.o 
deve, entretanto, ser vedada, de ma
neira categoria e absoluta, no rE.gime 

. oresi<lenciaJ, pois não Podemos prevêr 
tõdas as hipóteses ·que .;xigem cada. 
vêz mais a intervenção do Estado: 

e se, em dado momento. fõr necessá
ria a ação do Poder Executivo, com 
mais amplitude, através de medidas de 
emergência, para certos casos, teremos 
necessidade de uma revisão constitu
cional. 
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O Sr. Paulo Sarasate - V. Ex." 
admite, a não ser em casos excepcio
nais, a hipótese do P.oder Legislativo 
delegar suas atribuições a outro poC.e!'? 

o SR. BARBOSA LIMi. - A<lmito 
a delegação de poderes como exceção. 
Não faço à.s assembléias legislativas do 
Brasil a injúria de acreditar tenham 
menor zelo pelas suas prerrogativas do 
que: a Assembléia Constltu1nte. 

O S .. Gurg_el do Amaral - Mas a 
supressão que V. Ex.ª propôs é pe
rigosa. 

O SR. BARBOSA LIMA - Trata· 
se de uma exceção que as necessida
des podem exigir. E pergunto: não 
.;erá. mais razoável permitir que o 
Executivo possa agir, diante de tais 
situações; ou nos devemos apegar a 
uma fórmula abstrata, na realidade. 
- já nã-0 digo nefasta - mas talvez 
grave para o regime? 

O Sr. Prado Kelly - Permita-me 
um aparte, para fazer , justiça a 
V. Ex." não era partidário da su
pressão, pura e simples, do § 6.0 • 

V. Ex.ª conclvia sua emenda suge
rindo à Comissão admitisse o caso 
excepcional de delegação das atribui
ções do Poàf:r Legislativo . Foi êste 
o objetivo. Por isso dLgo que Vossa 
Excelência está conosco, pois, quanto 
ao principio de que não é dado a 
nenhum dos poderes delegar atribui
ÇÕ('s, o pensamento de V. Ex.ª coin
cide com o nosN. V. Ex.ª deseja ape
nas uma exceção ... 

O SR. BARBOSA LIMA - Exa
tamente: uma exceçã.<>. 

O Sr Prl!do Kelly - ... ;x.ra a hi
pótese especial que figurou. Logo, 
deduzo que do pensamento de V. Ex.ª 
nã odecorre apoio à tese sustentada 
pelo Sr. Agamemnon Magalhães. 

O SR. BARBOSA LIMA - De fato, 
citando o final d~ minha emenda, 
V. Ex.ª está cerro, porque prefiro li
mitar essa faculdade, tanto que digo: 

"0 Poder Legislativo poderá 
autorizar o Executivo a legislar, 
observadas as seguintes condi
ções: 

Estrita observância d.as bases 
gerais da lei, tal como vêm deter
minadas pelo Poder Legislativo; 

Nenhum aumento da despesa 
Pública; 

Parágraf.o único - o poder 
Legislativo poderá avocar a seu 
exame os decretos promulgados 
por melo de delegações de poéle
rea, para verificar se obedece:ram 
rigorosamente aos limites e con
dições da delegaç~". 

com;.i vê a Assembléia, limito a fa-
culdade. . 

O Sr. Ilerme.'l Lima - A emenda 
de V. Ex.ª está magistralmente redi
gida.. Não se trata de delegação para 
uma exceção, num caso exce p.cional, 
como geralmente se rode interpretar 
e se está interpretando aqui. Vossa 
Excelência redigiu sua emenda para 
casos em que a delegação de atribui
ções tivesse limite de matéria, limite 
de temp-0 e posibilidad€ de ser revo
gada a f.!Ualquer temp-0. Isso é o que 
a emenda de V. Ex.ª diz. Não é fixar 
na Constituição, ceimo o nobre Depu
tado Prado Kelly interpretou, per
missão para fazer delegação de atri
buições em certo caso excepdonal. 

O Sr. Prado Kelly - Em caso es
peciaL 

O Sr. Hermes Lima - N2rn esp.e
cial. O que dá valor a essa atribui
ção :;ão os limites em que é colocada. 
Agora, se a Câmara quizer impeãir 
o Executivo de gorvernar ~ determi
nar uma crise política no Brasil, nã-o 
dê atribuição de delegação. 

O SR. BARBOSA LIMA De 
acôrdo com o nobre Deputaclo Her
mes Lima. 

Quero di:uer que prêfiro, natural
mente, a emenda que apresentei. Ma..s, 
colocado na situação de, ou renunciar 
a essa emenda, ou admitir a impossi
bilidade da delegaçã-0 de poderes, 
prefiro o texto atual. Colocar neste 
instante o Poder Executivo num co
lete de couro, diante da~ realidades 
que não podemos nem por sombra 
prevêr, é obra arriscada, .oom a qual, 
em defesa das prerrogativas do Le
gisíativo, incorremos no perigo de 
criar risco muito maior para todo o 
regime. 

O Sr. Eduardo Duvivier - Se Vossa 
Excelência analisar as cx:orrênclas do 
regime passado, -:- anterior, natural- .. 
mente, a 37 verá que nunca o 
Executivo deixou de ter lei pronta
mente, quando a desejou. Quand-0 o 
Exooutlvo carece de uma lei, os oor
pos legislativos têm poder€s para do
tá-lo ràpi'Clament.e dessa lei, para 
tornar rápida a medida exigida pelo 
Poder Executivo. O que nã-0 se pode 
admitir é c;ue estejamos aqui a' fazer 
Constituiçã-0 particularista, a diSCTi
minar com o máximo cuidado as atri
buições, para depois permitir que 
essas atrlbuiç.ões sejam tôdas supri
mida.9 pelas delegações. 

O SR, PRESIDENTE - Lembro ao 
nobre orador estar !indo o seu tem
po. • •• ·1 .. ol. 
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O SR. BARBOSA LIMA - Obe
decendo à determinação de V. Exce
lência, Sr. Presidente, encerro mi
nhas considerações. (Muito bem; m;,;i
to bem. Palmas.) 

O SR. NESTOR DUARTE (•l 
(Pela ordem> - Senhor Presidente, 
constrange-me, neste momento k
vantar questão de ordem, dada a an
gúatia de tempo e o desejo de vo
tarmos, quanto antes, a Constituição. 

A er.:ienda ora em debate, conforme 
a deliberação do plenário, poderá 
trazer profundas com:eqüências, in
clusive a do impediente para apre
ciação e votacão de outras emendas. 

Darei exemplo. Vitoriosa a emenda 
do Sr. Matias Olímpio, por fôrça da 
qual há de constar, expressamente, oa 
Constituição, vedação de funções de 
um poder a outro, creio que se terá 
prejudicado a emenda sôbre implan
tação do regime parlamentarista no 
Brasil, pois a delegação de funções 
é conseqüência normal dêsse sistema. 
Entretanto, se a Assembléia vier a 
pronunciar-se expressamente pe!a ve
dação das funções entre os poderes, 
parece-me que a primeira conquência 
resultante dêsse pronunciamento será 
impedir que a ace.itação da emenda do 
parlamentarismo venha a ter os efei
tos naturais da doutrina e das pró
prias conseqüências. 

Por isso. pergu1:to: - Primeiro: a 
votação da emenda r:m debate pode
ria ser adiada para quando o fõsse 
a do parlamentarismo~ Segundo: não 
concedido o adiamento, votada a 
emenda Matias Olímpio e, depois. 
também aceita a do parlamentaris
mo. deixa de existir no têxto consti
tucional a emenda Matias Olímpio, 
embora votada, porque incompatível 
com o pensamento ulterior da Assem
bléia, em favor do sistema parlamen
tarista? 

Sã,o as duas perguntas que faço a 
V. Ex.ª. Sr. Presidente, pedindo que 
as decida. 

O SR. PRESIDENTE - O adia· 
mento de qualquer proposição, pelo 
art. 71 do Regimento, depende: 

1.0 , de requerimento escrito; 
2.0

, de deliberação da Assembléia. 
V. Ex.ª. portanto. deve de enviar 

à Mesa requerimento por escrito, nos 
têrmos do Regimento. 

O SR. AMANDO FONTES (Pela 
ordem\ - Sr. Presidente, a matéria 

<•) Não foi revisto pelo orador. 

já foi bastante dtbatida e a Assem
bléia está perfeitamente esclarecida. 
V. Ex.ª, decidindo a questão de ordem 
levantada pelo Sr. Nestor Duarte, po
...cieria declarar que a aprovação da 
emenda Matias Olímpio não impedi
ria que, posteriormente, fôsse aceita 
a emenda parlamentarista, importan
do isso, entretanto, em verdadeira re
visão. 

O SR. PRESIDENTE - Não po~o 
deferir o requerimento de adiamento 
proposto pelo Sr. Nestor Duarte, por
que o Regimento me proíbe. Só a As
sembléia pode fazê-lo. 

Diz o art. 71 do Regimento: 

"Qua-lquer Representante pode
rá requerer. por esclito. durante 
a discussão de uma proposição, o 
adiamento de sua votação". 

Parágrafo único - O adiamento 
<la votação de uma proposição po
derá ser concedido pela Assem
bléia, presente ::. maioria de seus 
membros e por prazo previamente 
fixado". 

O SR. NESTOR DUARTE - Sr. 
Presidente, estou sendo aqui constran
gido por um apêlo geral, intensís
simo de todo.!: meus colegas, no sen
tJ.do de abrir mão da prtmeira ques
tão de e>rdem e insistir apena.~. na se
gunda. 

O SR. PRESIDENTE - Qual é a. 
segunda? 

O SR. NBSTOR DUARTE - Apro
vada a emenda do Sr. Matias Olím
pio, e, mai::. tarde, aceita a do Sr. 
Raul Pila, em prol do parlRmentaris
mo, deve-se, normalmente, concluir 
que a emenda Matias Olímpio ainda 
que aprovada antes, caducou ou tor
nou-se prejudicada em face do pro
nunciamento da Assembléia? 

O SR. PRESIDENTE - V. Ex.ª 
suscita o debate de grave problema 
constitucional, que não constitui ma
téria a ser resolvida pelo Presiden
te. 

No meu entender, acredito que a 
negativa se impõe, porque o parlamen
tarismo pode ser exercido dentro dos 
três poderes que c:iamos na Consti
tuição. Agora, o que se delibera sõ
bre essa delegação. não parece · proi
bir a apreciação de outra. 

O SR. NESTOR DUARTE - Per
mita-me, então, a segunda pergunta, 
Excelência. 
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Aprovado o s ,.; tema parlamentarls-
1.a, ])Ode continuar no texto da Cons
tituição disposição que veda delegação 
de funções? 

O SR. PRESIDENTE - Competirá 
à Comissão de Redação e à Assembléia 
resolvê-lo. (Muito bem. Palmas.) 

O SR.COSTA NE'fO (Pela ordem\ 
- Sr. Presidente, apenas uma infor
mação, para tranqllilizar o nobre 
Deputado Nestor Duarte. 

A emenda do ilustre senador Ma
tia.s Ollmpio refere-se ao texto do pro
jeto antigo - parágrafo 2.0 do artigo 
6.0 • Apesar da existência dêsse dispo
sitivo, foram oferecidas as emendas 
parlamentaristas; portanto. uma cousa 
não prejudica a outra. 

O Sr. Nestor Duarte - Obrigado a 
V. Ex.ª, pf.lo esclare<:imento. 

O SR. COSTA NETO Era o 
que tinha a dizer, Sr. Presidente. 
(.Wuito bem. ) 

O SR. PRESIDENTE Vamos 
passar à votação dz. proposição do 
Senador Matias Olímpio e outros ilus
tres Srs. R~reseni,antes . Os Senho
res, que a aprovam, queiram levan
tar-se. <Pausa.) 

Eitá aprovada. (Palmas.) 
Não posso submeter à apreciação 

da Assembléia qualquer outra maté
ria, porque faltam apenas 10 minutos 
para terminar o tempo regimental e 
as votações não se podem fazer na 
prorrogação. Mesmo que fõsse pedida 
e defe;.1da, a prorrogação seria inócua. 

Nestas condições, vou fiar a sessão 
por terminada, e deixarei de convo
car outra para a noite, não por mirn, 
ma.o:; atendendo a p.~dido de alguns 
Srs·. Representantes. V. Exas., entre
tanto, não estando de acôrdo, eu, como 
sol<iado sempre de prontidão (riso), 
atenderei ao qlle cleliti.erarem. 

<Os Srs. Representantes ma:li
festam desejo de realizar.) 

o SR. PRESIDENTE - Evidente
mente a Assembléia qu.er outra sessão 
ainda hoje. <Palmas.) As 20 horas e 
me'.a aqui estarei aguard:mdo os Se
nhores R·epresentantes. 

A Ord€m do Dia será a seguinte: 
<Continuação da votação das emen

das destacadas do Capitulo I - Ti
tulo I; e mais votação dos Capitulas 
II e III do mesmo Titulo) . 

Levan.ta-se a sessão às 18 ho
ras. 

Deixara11i de comparecer 35 Se
nhores Representantes: 

Partido Social Democrático 

Amazonas: 
Alvaro Maia. 
Leopoldo . Péres. 

Ceará: 
Frota Gentil. 
Almeida Monte. 

Rio Grande do Norte: 
Valfredo Gurgel. 

Pernambuco: 

Jarbas Maranhão. 
Costa Põrto. 
Ferreira Lima. 

Bahia: 
Aloisio de Castro. 
Regis Pach~co. 
Negreiros Falcão. 

!vil nas Gerais: 
Duque de Mesquita. 
Joaquim Libânio. 

São Paulc: 
Gofredo Teles. 
Martins Filho. 
Sampaio Vida!. 

Paraná: 

Munho~ da Rocha. 
Santa Catarina: 

Altamiro Guimarães. 
Roberto Grossembacher. 

Rio Grande do Sul: 
Adroaldo Custa. 
Bittencourt Azambuja. 
Glicério Alves. 
Herufilo Azambuja. 

União Democrática Nacional 

Piauí: 
Coelho Rodrigues. 

Ceará: 
Beni Carvalho. 

Paraíba: 
Adalberto Ribeiro. 

Sã.o Paulo: 
Mário Masagão. 
Romeu Lourenção. 
Plinlo Barreto. 



Go1ãs: 
Jales Machado. 

P•rtido Trabalhista Brasileiro 

Distrito Federal: 
Vargas Neto. 

Minas Gerais: 
Leri Santos. 
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São Paulo: 
Hugo Borghi. 

Partido Popular Sindicalista 

Ceará: 
Alves Linhares. 

Parl;i,da Democrata Crilitiio 

São Paula: 
Manuel Vitor. 



131.11 Sessão, em 16 de Agôsto de 1946 

(Extraordiná1 ia) 
PRESIDi!:NCIA DO SR. MELO VIANA, PRESIDENTE 

As 20 horas e 30 minutos, compare
cem os Se~hores: 

Partida Social Democrátfoo 

Acre: 

Castelo Branco. 
Hugo Carneiro. 

Amazonas: 

Valdemar Pedrosa. 
Pereira da Silva. 

Pará: 
Magalhães Barata. 
AI varo Adolfo. 
Duarte de ouvetra. 
Lameira Bittenco11rt. 
Carlos Nogueira. 
Nélson Parijós. 
João Botelho. 
Rocha Ribas. 

Maranhão: 
Clodomir Cardoso. 
Crepori Franco. 
Vitorino Freire. 
Luis Carvalho. 
José Neiva. 
Afonso Ma tos. 

Piauí: 

Renault Leite. 
Areia Leão. 
Sig.efredo Pacheco. 

ceará: 

Moreira da Rocha. 
. Osvaldo Studart. 
Raul Barbosa. 

Rio Grande do Norte: 
Gwrgino Avelino. 
Dioclécio Duarte. 
José Varela.. 
Mota Neto. 

Paraíba: 

Jandui Carneiro. 
José Jofili. 

Pernambuco: 

Novais Fiiho. 
Etelvina Lins. 
Agamemnon Magalhães. 
Gercino Pontes. 
Osvaldo Lima. 
Ulisses Lins . 
Barbosa Lima. 
Pessoa Guerra . 

Alagoas: 
Teixeira de Vasconcelos. 
Góes Monteiro. 
Silvestre Pérkles. 
Medeiros Neto. 
Lauro Montenegro. 
Antônio Mafra. 
Afo!lso de Carvalho. 

Bahia: 
Pinto Aleixo. 
Lauro de Freitas. 
Vieira de Melo. 
Altamirando Requião. 
Eunápio de Queiroz. 
Fróes da Mota. 
Aristides Milton. 

Esp1rito Santo: 

Atilio Vivaqua. 
Henrique de Novais. 
Ari Viana. · 
Carlos Lindemberg . 
Eurico Sales. 
Vieira de Rezende. 
Alvaro Castelo. 
Asdrubal Soal·es. 

Distrito Federal: 
José Romero. 



Rio de Janeiro: 
Alfredo Neves. 
Amaral Peixoto. 
llduardo Duvivier. 
Carlos Pinto. 
Getúlio Moura. 
Heitor Collet. 
Bastos Tavares. 
Acúrcio Tôrres. 
Miguel Couto. 

Minas Gera:s: 
Levindo Coelho. 
Melo Viana. 
Benedito Valadares. 
Juscelino Kubitschek. 
Rodrigues Seabra. 
Bedro Dutra. 
Bias Fortes. 
Israel Pinheiro. 
João Henrique. 
Cristiano ?-Aachado. 
Wellington Brandão. 
José Alkmlm. 
Augusto Viegas. 
Rodrigues Pereira. 
Celso Machado. 
Olinto Fonseca. 
Lair Tostes. 
Milton Prates. 
Alfredo Sá. 

São Paulo: 
Nov~li Júnior. 
Antônio Feliciano. 
Martins Filho. 
Costa Neto. 
Sílvio de Camp0s. 
José Armando. 
Horácio Lafer. 
Lopes Ferraz. 
Ataliba Nogueira. 
Alves Palma. 
Honório Montéiro. 
Machado Coelho. 

Goiás: 
D::irio Cardoso. 
Diogenes Magalhães. 
Caiado Godói. 
Galeno Paranhos. 
Guilherme Xavier. 

Mato Grosso: 
Ponce de Arruda. 
Argemiro Fialho. 
Martiniano Araújo. 
,Paraná: 

Flávio Guimarães. 
Roberto Glasser. 
Fernando Flores. 
Lauro Lopes. 
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João Aguiar. 
Aramis Ataide. 
Gomí Júnior. 

Santa Catarina: 
Nereu Ramos. 
Ivo de Aquino. 
Aderbal Silva. 
Otacílio Costa. 
Orlando Brasil. 
Rogério Vieira. 

Rio Grande do Sul: 
Ernesto Dorneles. 
Gaston Englert. 
Eloi Rocha. 
Teodomiro Fonseca. 
Damaso Rocha. 
Daniel Faraco. 
Antero Leivas. 
Manuel Duarte. 
Sousa Costa. 
Mércio Teixeira. 
Pedro Vergara. 
Bayard Lima. 

União Democrática Nacional 

Amazonas: 
Severiano Nunes. 

Pará: 
Agostinho Monteiro. 
Epílogo de Campos. 

Maranhão: 
Alarico Pacheco. 
Antenor Bogéia. 

Piauí: 
Matias Olímpio. 
José Cândido. 
Antônio Correia. 
Adelmar Rocha. 

Ceará: 
Fernandes Távora. 
Paulo Sarasate. 
Gentil Barreira. 
Egberto Rodrigues. 
Fernandes Teles. 
José de BQrba. 
Leão Sampaio. 
Alencar Araripe. 
Edgar de Arruda. 

Rio Grande do Norte: 
Ferreira de Sousa. 
José Augusto. 
Aluísio Alves. 

Paraíba: 
Ve~niaud Wanderley. 
Argemiro Figueiredo. 



João Agripino. 
Plínio Lemo.!. 
Emani Sâtiro. 
Fernando Nobrega. 
Osmar Aquino. 

Pernambuco: 
Alde Sampaio. 
Gilberto Freire. 

Alagoas: 
Freitas Ca·1alcanti. 
Má.rio Gomes. 
Rui Palmeira. 

Sergipe: 

Vált.er Franco. 
Leandro Maciel. 
Heribaldo Vieira. 

Bahia: 
j 

Aloís10 de Carvalho. 
Jurací Magalhães. 
Otávio Mangabeira. 
Manuel Novais. 
Luís Viana. 
Clemente Mariani. 
Dantas Júnior. 
Rafael Cincurá. 
Nestor Duarte. 
Aliomar ·Baleeiro. 
João M:ende:i. 
Alberico Fraga . 
Rui Santos. 

Espirito Santri: 
Luís Cláutito. 

Distrito Federal: 
Hamilton Nogueira. 
Hermes Lima. 
Euclides Figueiredo. 
.1urandir Pires. 

Rio de Janeiro: 
Prado Kelly. 
Romão Júnior. 
José Leomi1. 
Soares Filho. 

Minas Gerais : 
Monteiro de castro. 
José Bonifácio. 
Magalhães Pinto. 
Gabriel Passos. 
Milton Oampos. 
Lopes Cançado. 
Licurgo Leite. 

São Paulo. 
Paulo Nogueira. 
Toledo Piza. 
Aureliano Leite. 
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Goiás: 
Domingos Velasco. 

Mato Grosso: 
Vespasiano Z..lartins. 
João Vilasboas. 
Dolor de Andrade. 
Agrícola de Barros. 

Paraná: 
Erasto Gaertner. 

Santa Catarina: 
Tavares de Amaral.1 

Tomás Fontes. 
Rio Grande do Sul: 

Flores da Cunr.a. 
Osorio Tufuti. 

Partido Trabalhista Bra.sileir<J 

Bahia: 

Luís Lago. 
Distrito Federal: 

Rui Almeida. 
Benjamin Farah. 
Gurgel do Amaral. 
Segadas Viana. 
Beníclo Fontenele. 
Baeta Neves. 
Antônio Silva. 
Barreto Pinto. 

Rio de JPneiro: 
Abelardo Mata. 

Minas Gerais: 

Ezequiel Mendes. 

São Paulo: 
Guaraci Silveira. 
Pedroso Júnior. 
Rcm-eu Flori. 
Eusébio Rocha. 

Paraná: 

Melo Braga. 

Rio Graude do Sul: 
Artur Fischer. 

Partido Comunista do Brtuil 

Pernambuco: 
Gregório Bezerra. 
Agostinho Oliveira. 
Alcêdo Coutinho. 

Bahia: 
Carlos Marighela. 



Distrito Federal: 
Carlos Prestes. 
João Amazonas. 
Maurício Grabois. 
Batista Neto. 

Rio de Janeiro: 
Cláudio Silva. 
Alcides Sabença. 

São Paulo: 
J o.sé Crispim. 
O~valdo Pacheco. 
Jorge Amado. 
Caires de Brito. 

Rio Grande do Sul: 
Abílio Fernandes. 

Par!1'do Republicano 

Maranhão: 

Lino Machado-. 

Pernambuco: 
Sousá. Leão. 

Sergipe: 

Amando Fontes .. 

Minas Gerais : 
Jaci Figueiredo. 
Daniel Carvalho. 
Bernardes Filho. 
Mário Brant. 
Felipe Balbi. 

São Paulo: 

Altino Arantes. 
Paraná: 

Mu.'lhoz da Rocha. 

Partido Popular Sindicalista 

Ceará: 

Olavo Oliveira. 
João Adeodato. 

Bahia: 

Teódulo Albuquerque. 

Partido Demoerata . Cristão 

Rio Grande do Norte: 
Café Filho. 

São Paulo: 
Campos Verga!. 
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· Partido Republicano Progressista 

Pernambuco: 
Arruda Câmara. 

Partido Libertador 

Rio Grande do Sul: 
Raul Pila. 

O SR. PRESIDENTE Achan-
do-se presente.:. ' 262 Senhores Re
presentantes, declaro aberta a ses
-são. 

Pa~se-i;e à leitura da ata da sessão 
anterior. 

O SR. RUI ALMEIDA (4.0 Secre
tário servindo com-0 2.0 ) - Procede· à 
leitura da ata. 

O SR. PRESIDENTE - Na for
ma do Regimento Interno, dou a ata 
por aprovada, ressalvando qualquer 
retificação esc:-ita, que .s.eja apresen
tada. 

Pa.ssa·se à leitura do -expediente. 
O SR. LAURO LOPES (2.0 Secre

tário, servindo .conw 1.0 ) - Procede 
à leitura elo seguinte 

EXPEDIENTE 
Avisos: 

Do Sr. Ministro da Justiça, reme
tendo os esclarecimentos soiícitado.s 

·por esta Assembléia no Requerimentn 
n.0 283, de 1946, concernente à rea
lização de empréüimo -entre a Pre
feitura de Natal e a Caixa Econô
mica Feder la. -- A o requerente. 

Do Sr. Ministro da Viação, trans
mitindo as i.nformações solicitadas 
pelo Deputado Paulo Sarasate no Re 
querimento n.0 198, de 1946, relativa
mente aos serviços ca ligação fer
roviária Fortaleza-Sobral. - Ao re
querente. 

O SR. PRESIDENTE- - O Senhor 
Amando Fontes envia à Mesa. o se
guinte discurso para ser dado como 
lido: 

Senho:- residente - Não me fol 
po~ivel usar da palavra quando se 
anunciou a discussão e votação do 
requerimento do Sr. Deputado Jooé 
Augusto e outros, pedindo .ª inserção 
em ata de um voto de tnstesa pelo 
falecim-ento, prematuro e inesperado, 
do Professor Venâncio Filho. Jul
go-me no dever, porém, de deixar. fi
xado nos "Anais" em traços ligeiros 
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embOra, o conceito ·em que sempre 
tive o ilw:tre morto, e para iss-o 
me valho da faculdade regimental 
qUe permite a publicação de discur
sos não pronunciados., por esca.:;sês 
de -tempo, em face dos angustiados 
prazos concedidos pela lei reguladora 
de nossos trabalhos. 

Desejava _,alientar Sr. Presidente. 
que com a morte de Venâncio Fi
lho perde o Brasil alguém, cuja vida 
se consagrou inteirame.nte aos li
vros e às idéias. Nunca ambicionou 
ter dinheiro, posição, tranqüilidade. 
Temperamento vibratil, inteligência 
viva, andava sempre empenhado em 
campanhas generosas. das quais nun
ca êle, mas um só outro beneficiário 
havia: êst'7 Paíõ, que tão entranha-
damente amava. • 

Nito será exagero dizer-se que teve, 
111a existência, dois únicos objetivos, 
altos ambos: aperfeiçoar e difundir a 
educação em nosso meio; cultuar, com 
desvelado carinho, a grandeza de Eu
ciídes da Cunha. E foi justamente 
como um bom euclicliarw que tombou, 
naquele ambiente evccativo de São 
José do Rio Pardo, no momento em 
que se rendiam homenagens ao cria
dor de "Os Sertões" . 

O SR. PRESIDE.'NTE - O Se
nhor Carlos Prestes e outros enviam 
à Mesa o seguinte requerimento: 

Requeremos a inserção, em ata, do 
protesto anexo. 

Sala das Sessões. 16 de agôsto de 
1916. Carlos Prestes. - Carlos 
Marighela. - Jorge Amado. - Gil
berto Freyre. - Rui Palmeira. -
Freitas Cavalcanti. - . Maria Gºmes. 
- Milton Campos. - Domingos Ve
lasco. - José Bonifácio. - Soares 
Fz'lho. - Café Filho. . Antônio 
Silva. - Aureliano Leite. - Tuledo 
Pisa. - Segadas Viana. - JOsé Au
gusto. - Osmar de Aquino. - Gen
til Barreira. - Raul Pilla. - Cam
pos Vergai. - Nestor Duarte. -· 
João Botelho.· - Munhcz da Rocha. 
- Monteiro de Castro. - Jacy de 
Figueiredo. - José Leomil. - João 
Amazonas. - Gregório Bezerra. -
Clauàino Silva. - Batista Neto. -
Alcêdo Couttnho. - Maurício Gra
boiS. - Agostinho de O·liveira. -
Euzebio Rocha. - Matias Olímpio. 
- Egber(.u Rodrigues. - Lopes Can
çado. -- Magalhães Pinto. - Ber
nardes Filho. - Gabriel Passos. -
Cândido Ferraz. - V~ginaud Wan
derley. - Licurgo Leite. - Dióge-

nes Magalhães. - Paulo Sarasate 
- Pessoa Guerra. - Roberto Glas
ser. - Publique-se o requerimento. 

Está finda a leitura do expediente. 
Vamos continuar a votação das emen
das ao projeto da Constituição, para 
as quais foram solicitadas destaque. 

Os Senhores Representantes Alde 
Sampaio e João Cleófas solicitam 
destaque da emenda n.0 108, corres
pcndente ao art. 15 do atual Pro
jeto e a 128 do Projeto primitivo, nos 
seguintes têrmos: 

Requeremos- destaque, na forma re
gimental, para a Emenda n:º 108 ~e 

autoria dos Srs. Alde Sampaio e Joao 
Cleófas referente ao Título IV. Ca
pítulo I do Projeto revisto e pui;>li
cado à página do impresso alusivo 
ao artigo 128 e seguintes e corres
pondente ao artigo 15 do atual Pro
jeto. 

Sala das SeS-'ões. em 13 de agõsto 
dP. 1946. - Alde Sampaio. - João 
czeophas. 

A emenda a que se refere o desta
que ê do seguinte teor: 

'"Dê-ge a seguinte. disposição ao 
artigo: 

Art. E' da .::ompetência exclu
siva da União ·decretar os impos
tos de: 

a> importa.;ão, adstrito às mer
cadorias de procedência e;tran
geira; 

bl rf'nda, com exclusão da ren
da cedulnr de imóveis; 

c) transferência de fundos para 
o Exterior; _ 

d> sêlo. sôbre atos emanados de 
seu govêrno, negócios da sua 
economia e instrumentos de con
tratos ou atos regulados por lei 
fedaral. 

E a.cre-~cente-se ao artigo nono: 
com e;; parágrafos que s-e lhe se
guem: 

Art. Pertencem conjun tamei:te 
à União e aos Estados, sob leg1~
lação federal e com arrecadaçao 
efetuada pela União: 

a) o impôsto de consumo: 
b) o impôsto de vendas mer

cantis. 
§ l.º Do importe da arreda

ção dos impostos de consumo e 
de vendas mercantis, cabe me
tade ao Estado em cujo territó-
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rio a arrec<1.dação se fêz, correndo 
por conta da União as despesas 
de arrecad.:-ção e rlemais despesas 
fiscais. 

§ 2.0 O impôsto de vendas mer
cantis será uniforme, sem distin
ção de procedência, destino ou es
péci-e dos produtos. , sendo dêle 
isenta ·a primeira operação do pro
dutor agrícola ou pecuário e a do 
pequeno produtcr industrial como 
tal definido em lei. 

§ 3.0 A lei ordinária dará pre
ferência a que a cobrança do im
pôsto de consumo se faça no 
Esta.do onde a mercadoria se 
cc,nsome e procurará transfor
má-lo numa taxa fixa que s~ 

adicionará ao impôsto de venda<; 
mercantis". 

O SR. ALDE SAMPAIO - Peço a 
palavra, como autor da emenda. 

O SR. PRESIDENTE Tem a 
palavra o nobre Representante. 

O SR. ALDE SAMPAIO - Senhor 
Presidente, a emenda que ora trago 
à consideracão àa Assembléia refere
se à distribÚição das rendas; .cstâ na 
pág. 16 do avulso que principia pelo 
art. 127. 

O orador, primeLo signatário. ftz 
pela emenda a di.>eriminação dos im
po,tos referentes à União seM se afr."
tar do que e;;tava. no Projeto e repe
tido, a.gora, pelo segundo Projet0. em 
discussão. 

Há, porém, ,uma distinr:ão para a 
q1.:al quero, desde logo, chamar a 
atenção da Casa: é a que se pre11de 
ao impôs to de renda. No Projeto J1ão 
se exclui, como fazia a Constituição 
de 1934, o impôsto cedular de renda 
de im&veis. Se fôr aprova.do. a União 
poderá tributar os imôveis represen
tados de modo geral pela.!' casas no 
perímetro urbano e pelas propriedades 
agrícolas na esfera rural. 

O:a, Srs. Constituintes desde logo 
se observa que aquilo que a própria 
Constituição que é a bitributação, 
prescreve nessa distribuição. 

Na verdade, o impôsto cedular de 
renda tem a mesma. ba.se econômica 
de cobrança que o impôsto territorial 
e o chamado de décima ou predial 
urbano. Gravam todos a renda do 
imóvel. 

Se o impôsto territorial em apa
rência grava o valor venal das ter
ras, na realidade estâ gra.vando a 
renda que essas terras fornecem. A 

forma de cobrança não é senão a 
base da suposição das rendas oue a 
terra há de dar. Tanto <1s.:im é que, 
n:i. parte progressiva do impõsto. de 
r2nda. é esta também a base que 
a União adota para cob:·á-lo, base 
inteiramente idêntica à que ocorre 
nos municípios para cobrança terri
torial: dá-se um valor à propriedade. 
fUpôe-se um lucro; sôbre o qual lan
ça o município o impôsto territorial; 
e a União, o impôsto prcgLr:ssiv1> de 
renda. 

Pois bem, agora o Projtt·) de Con-'
ti i.uiçáo quer que, altm dêsses d<Jis 
impostos. possa ainda !'!. Cnião gra
var com o impôsto cedular de renda; 
quer dizer, a propriedadp, imóvel te
rá, aiém do impôsto de renda com as 
:mas duas modalidades, de arcar mais 
com a bitributação p.:>lo impôsto 
territorial, quande ~e tratai· u.a pro
priedade campestre, e o impô~to de 
décima, quando se tratar da proprie
dade urbana. 

Desejo salien·tar, po!"ta!'l to. ,'~se 

aspecto que está na distril)uição de 
rendas da União feita pelo P :c.Jeto 
e que vem ainda mais agrava.r a ~i-

. mação daqueles contribuintes que 
menos devem ser sobrecarregados. 
Refiro-m1' aos emprcend.:".'or1>.;; '- rro
prietário:; de terras com pl'l.11t:1ção 
agrícola. Na. verdade, a <.;;ricu!r u:-a 
tem sido sempre posta em .>iluação 
diier·ente das outras ati vid<tdes re'.a
tivamente aos impostos cm totlos º·' 
paísf's; -- não só pelas CC.'l'dições ja 
precárias em que a ag'.'iéul~ura S(> 

apresenta, como regra gera:. uas. ;.lém 
·de tudo ... 

O Sr. Jaei de Figueiredo ..:._ v,Jssa 
Excelência me permite um apart~? 

o SR. ALDE SAMP,~.ro Com 
todo prazer. 

O Sr. Jaei de Figueiredo .\ si-
tuação ainda se agrava mais diante 
da circun~tâ.ncia de ter a Con~1 it11i
ção consagrado a possibilidade do 
impôsto de rendas e consignações sô
bre a primeira operação dos agri
cultores; por consegüinte, sôbre 
aquilo que produzem as proprieda-
des. -

O SR. ALDE SAMPAIO - Vossa 
Excelência tem tõda a razão: o ~gri

cultor brasileiro não resi~tirá a e.ssa 
sobrecarga que. o fisco naturalmente 
imporá, baseado na Constituição. 

Como ia dizendo, Sr~. Represen
tantes, a agricultura é sempre posta 



- 310 -

em situação diversa das demais ati
vidades produtivas, dP.vido às ::uas 
próprias condições. E' preciso notar 
que o agricultor é o primeiro a ven
der o produto, assim que formado. 
Quer dizer, está colocado ua situa
ção de vender o mais barato possível. 
Em segundo lugar, êssc mesmo pro
dutor, que vende o mais barato e.<:tá 
também pôsto em circunstâncias in
feriores de compra, po.:-que é quem 
compra ma.i.s caro. 

A produção vai aos centros de· con
sumo, passa pela. mão dos distribui
dores, vai ao comerciante e, depois, 
dirige-se· novamente ao agricultor. 
.Este, portanto, está nessa .:!tuação àe 
compra e venda como se fôra um "V", 
ficando nas duas extremidades. Se 
vende, fá-lo pelo preço mais barato; 
.se compra, adquire mais caro, consi
derando-se o vértice do "V", como o 
cectro de distribuição das mercado
rias. 

Há, assim, razão para que o agri
cultor t.enha tratamento diverso. 

Se um grande industrial pode pagar 
a modalida..cle do impõsto de retida, 
sob oo dois aspectos - progressivo e 
cedular, o aEUicultor, entretanto, não 
pode. 

Pois, bem, se há essa isenção para 
o agricultor, por sua prGpria situação 
em face dos acontecimentos econômi
cos, como admitir que a Constituição 
grave em duplicidade, i.::umulativamen
te o impõsto cedula1 de renda adicio
nando-os ao impôsto territorial? 

Oomo acabei de dizer, o impôsto 
cedular de renda é cumulativo com 
o impôsto territorial. Qualquer pro
fE$50r de finanças sal>ê i,,erfroitament~ 

disso. 
O Jmpõ.sto territorial incide sôbre 

a renda que se supõe advirá da terra, 
formando-se com as duas modalidades 
do impôsto de renda. 

Dlvirjo por essas razões dóS autores 
do projeto, relativa.mente à discrimi
nação das rendas como está e propo
nho a correção que a emenda con
signa. 

A segunda parte da emenàa refe
re-se à matéria que, realmente, cons
titui inovação. A primeira que plei
teio dos Srs. Representantes não é se
não reprodução daquilo qiie se acha 
na Constituição de 1934. A segunda 
é uma inovação com inteiro cabi
mento na vida brasileira. Temos hoje 
dois grandes tributos: o impôs to de 
consumo e o de vendas e consignações. 

O primeiro é da Ur:.ião, e o outro, dos 
Estados. Por méra casualidade da vida. 
brasileira, êsses dois impostos tmn, 
hoje, arreca:dação igual ou pràtica
mente igual. A 'CJnião arrecada cêrca 
de Cr$ 2.000.000.000,00; Os Estados, 
com o impôsto de vendas e consigna
ções, arrecadou, aproximadamente, a 
importância de Cr$ 2. 000. 000. 000,00. 

Ora, quem observa êsses dois im
postos, vê no qué se refere ao ·pri
meiro ato do impôsto de cor.signações, 
quando atinge o produtor, que são da 
mesmi;. natureza. 

O impõsto de vendas mercanLis 
verdadeira designação do tributo 
grava o ato e<:onôm!co da venda; o 
de consumo, da mesma forma, grava 
êsse ato e<:onõm!co da venda, a des
peito de, teoricamente, se querer di
~r que grava a mercadoria, que, em 
si, é inerte. E' na ocasião de se ad· 
quirir a mercadoria que o fisco per
cebe parte do apuraco pela venda do 
produto. 

São, portanto, dois impostos cumu
lativos na sua cobrança. 

Ora, é da própria doutrina finaP
ceira que os Impostos cumulativos de
vem ser cobrados por único arrecada
dor e é esta inovação que proponho à 
Assembléia: que os dois impostoo, su
jeitos a grande fiscalização. exigindo 
escrlt.uração espe<:ial para sua cobran
ça, tenham único arre<:adador, que não 
pode deixar de ser a União. 

O Sr. Daniel Faraco - O fato oe 
anrbos os impostos - cedular e terri
torial - serem pagos com a renda dos 
imóveis, não é suficiente para caracte
rizar a bitributação, do contrário ha
verá bitributacão também quando o 
mesmo indivfd'uo paga o impôsto de 
indústrias e profissões e, depois, o de 
renda sôbre a indústria ou profissão 
que exerça. 

O SH. ALDE SAM?AIO -- Peço 
permissão para discordar: os atos eco
nômicos são diversos. 

O SR. PRESIDENTE - Declaro ao 
nobre Representante que seu .tempo 
está rngo~ado. 

O SR. ALDE SAMPAIO - O Sr. 
Presidente acaba de advertir-me sõ
bre a hora. 

Quero, em últimas pala>Tas, dizer 
à Assembléia que vejo minha emenda 
prejudicada em tõdas as outras dispo
sições. pelo fato de estar realmente 
consubstanciada no projeto, exceto 
nestas duas partes: a que se refere à. 
excfusão do impôsto cedular de remia 
de imóveis, quando se inscreve êsse 
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para a União; e a atinente à segun
da parte, que encerra a inovação que 
proponho, isto é, que o impôsto de 
vendas mercantis e o de consumo se
jam cobrados pela União e divididos 
em partes iguais entre a União e os 
Estados. 

Pretendia demorar-me er.1 maiores 
considerações a respeito oo assunto, 
que, realn:ente, exigia exposição mais 
longa, porém, em obediência ao Sr. 
Piesidente. sou obrigado a deixar esta 
tribuna. \M:,iito bem. Palmas.! 

O SR. CLEMENTE MARlANI -
Sr. Presidente, peço a palavra, pela 
order.1. 

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

O SR. CLEMENTE MARIANJ 
(Pela ordem) ~ Sr. Presidente, nes
ta emenda do Sr. Representante Alde 
Sampaio, que envolve modificação de 
todo o plano de discriminação de ren
das, tal como foi adotado pelo pro
jeto, inclui-se um dispositivo relat!
vamen~e p, exclusão da competência 
tributária da União no impôsto cedu
lar sôbre a renda de imóveis. 

Ora, Sr. Presidente, tinha requeri-
do um destaque quanto a emenda 

-2.902-A, que se refere exatamente a 
êsse assunto da exclusão da compe
tência trib:ltária da União, na renda 
cedular de imóveis. 

Em se tratando de matéria restrita, 
contida no destaque requerido pelo 
ilustre Representante Alde Sampaio, 
pru;ece-me que seria caso de solicitar 
a V. Ex."' preferência para que seja 
votado, em primeiro lugar, o destaque 
por mim pedi<l.o. a fim de que não 
seja prejudicado por uma possível re
jeição do ·destaque requerido pelo no
bre colega. 

Encaminho a V. Ex.ª, Sr. Presiden
te, êsse pedido de: preferência. 

O SR. PRESIDENTE - Faço essa 
ponderação ao ilustre Representant!>, 
po:rque, como P. emenda de S. Ex.ª é 
maior, destacarei a parte que é igual 
à de V. Ex.ª, para ser apreciada em 
separado. Aquela é que deve ter pre
ferência. 

O SR. CLEMENTE MARIANI -
Quer dizer, então, Sr. Presidente, que 
a emenda do Sr. Deputado Al<ie Sam
paio será votada sem prejuízo do des
taque que requeri? 

O SR. PRESIDENTE - Assim 
V. Ex.ª não será prejudicado, nem 

· atrazaremos os trabalhos. 
O SR. CLEMENTE MARIANI -

Neste caso, Sr. Presidente, consulta-

ria a V. Ex.ª se é esta a ocasião de 
falar sõbre meu ctestaque, ou se devo 
esperar que primeiro seja votado o 
destaque requerido pelo nobre Depu
tado Sr. Alde Sampaio. 

O SR. PRESIDENTE - V. Ex.ª 
pode usar da pfllavra agora. 

O SR. CLEMENTE MARIANI -
Sr. Presidente, a pedido de alguns 
colegas, que consideram o assunto de 
suma importância, no que respeita à 
distribuição de rendas, deixo de, como 
de hábito, falar da bancada, para me 
dirigir à llustre Assembléia, da tri
buna, emp1·estando, assim, à minha 
palavra uma solenidade que não lhe 
costumo dar. 

O caso é o seguinte: - criado, sob 
a vigência da Constituição de 1891, -
que o não havia previsto expressa
mente, - o impôsto de renda, recaiu 
sob o dispositivo que regulava a com
petência concorrente da União e dos 
Estados. E, como natural e de praxe, 
o Poder Federal passou, d€00e logo, a 
adjudicar-se, nessa matéria, a parte 
do leão. 

Ao fim de algum temp<• de criado, 
o im}Jôsto, lançou a União suas vis
tas sôbre a renda produzida pelos 
imóveis, quer dP natureza urbana. 
que1· rurais, e, apesar de se:- dispo
sitivo do art. S.0 , da Constituição de 
1891, a competência exclnsiva atri
buída aos Estados, para decretar im
postos sôbre imóveis rurais e urba
nos, o Poder Federal, valendo-se do 
sofisma de quP. no particular, o irn
pôsto nb.o aTiiig!r~a diretamente o 
imóvel e, sim, sua renda, entendeu 
tributar a renda produzida por êsses 
imóveis. 

O assunto foi susceptivel de dúvi
das, tanto na doutrina, quanto na 
jurisp1·udência, e para rP-solvê-lo de 
uma vez por tódas, definitivamente, 
o legislador constituinte ele 1934, ao 
substitutir, tanto quanto possivel, o 
regime da competência concorrente 
por um outro que lhe pareceu mais 
racional - o das competências pri
\'ativas, - achou de bom aviso, atri
buir à União a competência de lan
çar impestos sôbre rendas e proven
tos, excluindo, porém, expressamente 
o impõsto cedular de renda sõbre 
imóveis. 

Assim agindo, Sr. Presidente, a 
constituinte de 1933-1934 considerou, 
sobretudo, a situação em que se en
contram os Estados, muito diferente 
da situação do Distrito Federal e, 
que m\!ito se agravou nos dias que 
co:rem. · Se não é dificil. nwna ci
dade como o Rio ·de Janeiro, onde 
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existe o financiamento de constru
ções por parte de Institutos, espe
cializados ou não, que deveriam apli
car suas reservas em outros destinos, 
mas, no entanto, o fazem em cons
truções de imóveis; se não é difícil. 
numa cidade como o Rio de Janeiro, 
onde, além desta circunstância, há 
abundância de riqueza pública, de
corrente sobretudo. da concentração. 
que aqui se realiza, de grande parte 
das .dt;~pezas federais, - riqueza que 
poss1b1l1ta o pagamento, nos edifícios 
de locação, de alugueres astronômi
cos, por .sala ou por andarrs - o 
mesmo não acontece nos Estados 
onde dificilmente o prop1ietário d~ 
imóvel, construído com os. recursos 

·· no:·mais de financiamento ou com a 
aplicação de suas prôpria.s economias, 
poderá dêle auferir renda tal aue 
!J·ie permita pagar o habitmll impÕs
to predial à. Municipalidade. nu~a. 
base que oscila de 10 a 15· n: e. sõbre 
rnto. pagar ainda mais o impõsto ce
dular de imóveis, na base de 8 % , 
como desde a Constituição de 1S37 
cobra a União. 

O r':'!s_ultacto de tudo isto é o que 
se verifica nas cidades. sobretudo do 
Norte, onde, por essas causas que 
acabei de citar, ou po::: outras. como 
as decorrentes de não se beneficia
r~m c_om o .:·otecionismo alfandegá
rio, nao houve o desenvolvimento da 
r~queza que se tem processadv nas 
cidades do Sul. E' o definhamento 
que se nota nas cidades do Nort.e 
onde ninguém constrói, e que apre~ 
sentam o aspecto de decaden';,es, por
que. na realidade, não Sr!ria possivd, 
como há pouco acentuei, que. com os 
recursos nor:na.is de con.strucão ou 
financiamento, pudesse .im prédio ser 
sujeito a tais encargos, acumulando
se o impôsto predial urbano ao do 
cedular de renda. cobrado pela União. 
~ Sr. Alde Sampaio - V Ex.ª diz 

muito bem, equiparando as r!dades 
pobres ao campo. 

O SR. CLEMENTE MARIANI -
C<'.ercnte, no particular, com mir..ha 
atitude na Constituintl de 1933-1934 
de defeza do contribuinte contra o 
excessivo poder de taxar o fisco 
oposta à atitude adotada pelos orga~ 
nizadores do projeto atual embora 
não conteste que assim ajam' imbuídos 
dos mais sinceros sentimentos de 
P!'-triotjsmo, coloco-me nesta posi
çao nao apenas na defeza dos in
terêsses nacfonais, ao qual estão in
corporados, mas também na defeza 
dos interêsses dos Estados, como aque
le que represento, que por circuns-

táncias nas quais seria oêioso insis
tir, não gozam das vantagens dêsses 
benefícios que estão sendo desfruta
dos )resentemente pelos Estados do 
Sul. 

Foi êste o motivo pelo qual, Senhor 
Presidente, requeri o destaque desta 
parte da emenda, que fica entregue 
ao pronunciamento da Assembléia, e 
está assim redigido: \Muito bem; 
rnuito bem.) 

E1•1enda n.0 2. 902-A 

Ao art. 12b inc. IV. 
Acr~scente-se: 

" ... excetuada a renda cedular de 
imóveis." 

Justificação 

O impósto ceduiar de renda de 
imóveis, é evidentemente um impôs
to da mesm.:i natureza do impôsto 
predial urbano, tradicionalmente atri
buído aos municípios. Ao criá-lo. a 
União inv?.ciiu o campo tributário 
municipal e invadiu-o com a costu
mada_ violência, lançando logo uma 
taxaçao que quase dobrou a tribu
tação anteriormente cobrada. O mal 
da competência concorrente. que a 
Constituição de 1934 e o Pro.ieto pro
moveram cortar pela raiz, é justa
ment1. esta de a União utilizar o 
sem poder de taxar de maneira tão 
exagerada. que os Estados e l'!!unicí
pios, .são obrigados a r..:stri11g·ir o :;eu 
ao mínimo, sob pena ele aniquilarem 
a atividadr. taxada. 

O l!Ue sé pretende é o restabel<>ci
mento do dispositivo do nrt. 6.0 le
tra e da Constituiçáo democrática <!e 
1934, em vez de manter-se o sistema 
da Constituição autocrática de 1937, 
como fêz o Projeto. - Clemente Ma
riani. -- Alberico Fraga. 

O SR. ALI OMAR BALEEIRO -
Sr. Presidente, peço a palavra, como 
relator parcial da matéria. 

O SR. PRESIDENTE - Tem a pa
lavra o nobre Representantf>. 

O SR. ALIOMAR BALEEIRO (* J -
Sr. Presidente, Srs. Representantes, 
não fôra ó dever de atender ao r.o
bre Relator Geral, eu não teria for
ças para vencer o constrangimento 
em falar agora. Não queria a,busar da 
paciência desta Assembléia, nem re
tardar a votaç§,o do projeto, toman
do-lhe tempo, e é para mim verda
deiro sacrifício usar da palavra no 
momento, dado meu estado de saúde. 

e•> Não foi revist-0 .pelo orador. 
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Além disso, é-me desagradável ter de 
opõr a dois companheiros que já me 
falam ao coração, - o Sr. Represen
tante Clemente Mariani, meu colegd. 
de bancada, e o Sr. Representante 
A!de Sa_mpaio, cuja simpatia me tem 
p'l"endido desde os primeiro dias des
ta augusta Assembléia. 

Entretanto, as emendas proposta~ 

pelos eminentes colegas não devem 
merecer o acolhimento desta augusta 
Assembléia. 

O ilustre Deµutado Sr. Clemente 
l\!Iarlani quer voltar ao sistema de 
1934, ou seja desmembrar o sistema 
do impôsto sôbre a renda. tirando as 
cédulas relativas às renda.s dos imó
veis urbanos e rurais e passando-as 
para o Estado. 

O impôsto sôbri; a renda - sabe a 
Assembléia - é complexo, é mes
mo uma série de impostos semi-pes-

' soais, ou cedulares. sôbre os quais se 
superpõe, como cúpola, o impôsto pes
soal isto é, o complementar pro
gressivo. 

O pensamento do nobre Deputado, 
que, no particular, coincide com o do 
Sr. Alde Sampaio, quer mutilar, a 
meu ver erradamente, como fizeram 
os Constituinte de 1934, tirando da 
União essas partes, para transferi-las 
aos estados. Segundo depreendi da 
emenda do Depurndo Alde Sampaio, 
o seu objet!vo é fazer dêsses µnpos
tos cedulares uma espécie de desdo· 
bramento do impôsto terrLtorial, por
que, na opinião de S. Excia., sem dú
vida autorizada, o !mpôsto territorial 
incide sôbre a renda da terra o que, 
data venia, não acredito possa acon
tecer. E por isso lhes oponho embar
gos. 

Ora, preliminarmente, a emenda do 
Sr. Alde Sampaio envolve matéria 
vcr.cida quanto à parte do impôsto 
sõbri; vendas, porque, repitO, aquela · 
primitiva emenda do Sr. Clemente 
M:uiani, proibindo também a d1scr1-
núna.ção quanto à espécie, foi rejei
tada pela Casa. 

O Sr. Alde Sampaio - Qual a 
parte que V. Ex." considera preju
dicada? 

O SR. ALIO MAR BALEEIRO 
Aquela em que V. Exc!a. diz, no pa
ragrafo 2.0 , que o impôsto de vendas 
mercantis será uniforme e sem dis
~.mção de procedência, destino ou es
TJécie. Nesta última parte, quanto à 
espécie, a emenda de V. Excia. está 
µreJudicada. 

O Sr. Alde Sampaio - Eu mes
mo já a considerei prejudicada nesta 
parte. 

O SR. ALIOJl..f-AR BALEEIRO 
Aliás, não tinha ouvido a exposição 
de V. Excia .. mas o fato é que se 
trata de matéria vencida, e, se Vossa 
Excia. concorda, passemos a outro 
assunto. 

O Sr. Alde Sampaio Dese-
jaria que V. Excia. discutisse a par
te relativa ao restante da emenda. 

O SR. ALI OMAR BALEEIRO -
Sou o juiz da maneira por que devo 
fazer minha contestação a V. Excia .. 
Se tivesse tempo, com prazer faria 
exposição mais detalhaaa, e com lc~

sa Excia. : zitreteria tertúlia a pro· 
pósito do assunto, mas sou obrigado 
a aproveitar avaramente os minutos e 
o meu fim é n•ostrar que, se V. Exc1a. 
r.ivessc razão, que nJ.u tem. quanto ao 
!ado prátir.o ,, ... c.•utrinário. não pode
ríamos fazer btr., ·1 es;;•, arti.ra. por
que as medidas jl\ t.1.nadas pela As·· 
•emb!éia qu:m•.o ao impôsto em ques
tão r..ão nos pernútem volta: atraz. 
A Casa votou di~r,osit!Yo p.:!lo qu:il 
10% dos impostos sôb:·e a roenda, in
clusive os adicionais, seriam pa, tüba
ctos pelos mu"l:cíp.'os. De::.t·arte, tira. 
roos à Uni:lo a bagatela de 300 mi
lhões de c:uzei:·cs. na base do orça
menu, de 1945. 

O Sr. Alde Sampaio - Não apoia
do. A União não cobra o impôs to 
territorial da venda de imóveis. 

O Sr. Sousa Costa - A União 
não cobra aper..:::s e :mpõs:;·> CC'dular 
de imóveis rurais. 

O Sr. Alde Sampaio - Pois é 
a êste, j •1.HamentP., que me. refito. 

O SR. ALIO:.~AR BAT,EE!RO 
E' certo que a Ur..ão nfta e''·'· • o im
pósto cedular de renda, isto é, a cé
dula G. Não obstante, sôbre esta, 
cobra o impõsto complementar pro
gressivo. Nada impede que ela venha 
a cobrar no futuro, e, a meu w.x, já 
v.ai cobrar tarde, porque deveria tê-lo 
feito antes. 

Verdade é que deverá cobrar o im
pôsto '.;t'dt1lar .;uiJ" .. a renf.::: de·, :mó
veis ufbH10s .:, neste m·m:1ent:. ., 
União, al:.. .. 1 e.esse desfalqu~ ainda 
vai sofr,~r outro. cujo mont'lnte nã<' 
{'osso ap-.;"~:•r !1~ t ta, pois nãn Jispo
nho de 1.!cmentos estatísticu~. e que é 
representada pelo congelamento dos 
aluguéis de casa, importando num 
desfalque apreciável da renda. 
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O Sr. Clemente Mariani - Na 
realidade, a União dá por um la
do e tira por outro, porque dá 10 % 
t. us está tirando dos municipi-Js o que 
êstes tinham pelo impósto cedular de 
imóveis. 

O SR. ALI OMAR BALEJ:."'IRO -
Não tira absolutamente. 

O Sr. Sousa Costa Peço li-
cença para dar um aparte curte, até 
porque não se justificaria um longo, 
mante da brilhante exposição do ora
dor. 

O SR. ALIOMAR BALEEIRO 
Muita amabilidade de V. Excia. 

O Sr. Sousa Costa Deseja~ 

ria lembrar ainda o aspe,..to de pro
fun<ia justiça social que encerra o 
impôs to sôb:e a renda. l!:ste cresce na 
razão da renda e não é Justo que qual
quer parcela seja subtraída. Na hora 
que todos somos unânimes por esta 
ou por aquela razão, no reconheci
men~o de ser difícil a situação finan
ceira da União. não devemos tentar, 
por um dispositivo constitucional re
duzir-lhe os recursos, precisamente 
num impôsto que mais lhe serve e 
que mais atende às caracteristicas da 
justiça social. <Palmas) . . 

O SR. ALIO MAR BALEEIRO 
Desejo lembrar ainda il.O nobre Depu
i~do Clemente Ma.riani que, em todos 
os países, o fato de existir um im
põsto territorial não exclui a super
posição de outro impôsto de renda, 
ou sôbre a renda da terra. Nos Es
tados Unidos tal impôsto é cu!:Jrado 
sob a forma de impôsto geral da pro
priedade. Apenas na França se faz 
a fusão do impôsto territorial, dan
tes cobrado por outra repartição no
sistema do impôsto geral de renda. 
IA é óbvio que assim pode acontecer, 
porque não há o problema da federa
ção. O Estado é unitário, com imensa 
facilidade de organização no seu si.~
tema tributário. Mas ainda assim os 
govêrnos locais cobram os chamados 
cêntimo~ adicionais pa.ra despesas de 
caráter municipal. 

Contesto, já disse, a tese levantada 
pelo Sr. Deputado Alde Sampaio, de 
oue o impôsto territorial seja tam
bém impôsto sôbre a renda. Quase. po
dia.mos d-i21er que todos os impostos, 
mesmo os que incidem sõbre o capi
ltal, são, na realidade, pago:; sôbre a 
:ren<ia, à exceção do impõsto sôbre he
rança ou do impôsto extraordinário 
sôbre o capitai. · 

O Sr. Clemente Mariani - Neste 
particular, estaria de acõrdo com 

V. Ex.ª, porque o objetivo do im
pôsto territorial, muitas vêzes, é for
çar a existência de renda, e, não, 
t!·ibutar a renda. 

O SR. ALIO MAR BALEEIRO -
Graças a Deus V. Excia. está de 
acôrdo comigo neste particular. Além 
disso, o irnpôst,o territorial pode sei 
cobrado em função da superfície, em 
função do produto. Quem quer que 
tenha aberto o livro de Jéze, muito 
conhecido, sa-be que apresenta mais 
de dez ou doze modalidades, já de 
caráter histórico, já mesmo em !.un
ção do objetivo que ú legislador tem. 
fiscal ou politlco-soclal. 

Agora, o que nãv podemos fazer 
é multar o sistema já aprovado e sõ
bre o qual assentaram diversas me
oidas defendidas pela Ai.sem:bléia, cor
tando fonte.; de parcelas apreciáveis 
da receita federal. 

Como há p.:.uco me apontava o no
bre colega pela Paraíba, Sr. João 
A gripino, grande mal adviria para os 
1~.>tados do sistema Alde Sampaio: 
rumar-se o impôsto de consumo aos 
de vendas e !;1dústrias. Isso porque 
;ilguns estados, como os do norte, que 
r.ão têm ind~trias. seriam obrigados 
~. abrir mão de suas receitas para r~
ccber apenas uma parte delas, des
falcando-se completamente o siste
ma no momPnto -:m que já tiramos 
dos estados o imp&sto de indústrias e 
profissões. lt evidente que matéria. 
como e.sta só poderá ser aceita pela 
Assembléir.. se o nobre Deputacio Alde 
Sampaio houvesse por bem trazidc 
para aqui esta tí$ticas, demonstrando 
que isso r-ão desmoronaria -· como, 
na verdad~ desmoronará - todo o 
sistema tributário aprnvado pela As
semoléia. 

O Sr. Alde Sampaio N'io 
trouxe est::.tfaticas, é certo. mas Vossa 
Excia . está respondendo na mesma. 
moeda. 

O SR. ALIOMAR BALEEIRO -
Não sou obrigado a trazer estatbti
cas para demonstrar o acêrto ou o 
êrro das idéias alheias. Isso i::ompe
tiria ao nobre Deoutado: trazer ~>ara 

a Oasa, sempre, · tôdas as estatísti
;)as que se referissem às emendas em 
votação ou já aceitas. V. Ex." encon
trará nos relatórios da Comissão de 
Rendas tõdas as bases e estatística.~ 

em relação a todos os impostos, mes 
não me competia fazer raciocínio que, 
evidentemente, era da atribUição de 
V. Ex.". Não era eu quem devia tra
zê-las, para o fim que Y. Ex.ª quer. 
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Não sei qual a intenção de V Ex.3. 
Mesmo que fõsse boa, na sua· essên
cia., já. vem tardia a idéia levantada 
pelo nobre Deputado Alde Samp~io e, 
do mesmo modo, a parte que nela 
tomou o ilustre Deputado Clemente 
Mariani. <Muito bem; muito berr.. 
Palmas). 

O SR. PRESIDENTE - Solicito o 
pronunciamento da Casa sõbre a 
emenda 108, excluída ~ letra b, istv 
é: "renda, com exclusão de renda ce
dular de· imóveis", a requerimento do 
Sr. Clemente Mariani. 

Deixo de submeter ao plenário o 
§ 3.º porque está prejudicado por ue
liberaçã-0 anterior da Assembléia. 

Os Senhores, que aprovam a emen
da, salvo a letra b, que vou desta
car, e § 3.0 , que não está em apre
ciação, queiram levantar-se. <Pan:;a i . 

Está. rejeitada. 
Volto a solicitar a atenção dos Srs. 

Representantes para a letra b, isto é: 
"renda, com exclusão de renda ce
dular de imóveis". 

Os Senhores, que a aprovam, quei
ram levantar-se. <Pausa) . 

Está. rejeitada. 
O Sr. Horácio Lafer e outros Srs. 

Representantes enviam à Mesa a se
guinte: 

DECLARAÇÃO PE VOTO 

A bancada de S. Paulo do P.S.D. 
-0.eclam que votou pela devolução de 
30% do excesso da arrP.cadação es
tadual de impostos aos municípios 
pelo seguinte motivo: atendendo o rle
sejo manifestado por inúmeros repre
sentantes, que sustentavam êste prin
cípio, resolveu não constituir voto di
vergente para c:ue :-. necessidade de 
maior auxílio aos municípios, ponto 
básico da sua orientação, fõsse con
sagrada, se possível, pela unanimida
de de votos. A bancada do P.S.D. 
de S. Paulo teria preferido uma con
tribuição fixa do Estado aos Muni
cípios, o que evitaria cálculos conta
bilísticos complicados que podem ori
ginar divergências e adiamentos no 
pagamento aos Municípios. 

Em bem da harmonização das cor
rentes opinativas na Assembléia. vo
tou, entretanto, pelo sistema do pro
jeto constitucional, formulando os vo
tos de que os municípios sejam no 
futuro, realmente beneficiados. 
Harácio Lafer. - Honório Monteiro. 
- João Martins. - César Costa: -
S11lvio Campos. - Machado Coelho. 
- Novellt Júnior. - José João Ab
àalla. - Benedito Costa Neto. 

O SR. PRESIDENTE - Passo a 
examinar o conjunto de requerimen
tos de destaque, oferecidos pelos Srs. 
Raul Barbosa e outro, Alvaro Adolfo 
e outros. Honório Monteiro e outro, 
Raul t;arbosa e outro, e Ataliba No
gueira, todos referentes ao mesmo as
sunto e dos teores seguintes: 

Requeremos destaque, na forma re
gimental, para a emenda n.0 3. 515, 
de autoria do Sr. Raul Barbosa, re
ferente ao Capítulo I do Projeto re
visto e publicada à pág. 11 do im
presso alusivo ao art. 34 e seg'.lin
tes. 

Sala das Sessões, em 13 de 1.gôs
to de 1946. - Raul Barbosa. - Danl.as 
Junior. 

Arts. 34, n.º II e 35, n.0 II: 

ReQueremos destaque para a emen
da n.0 639, da autoria do Sr. Se
nador Clodomir Cardoso. publicad:t à 
pág. 116 da coleçã-0 de Emendas ao 
Projeto da Constituição <Dispcsiçõ,~s 

Gerais). 
Sala das Sessões, 12 fü· agôsto de 

194.6. - Alvaro .4.dolpho. - Mcqa
lhães Barata. - Café Filho. - La
meira Bittencourt. - Ataliba Ncguei
ra. - Daniel Faraco. - Dario Car
doso. - Hugo Carneiro. - João Bo
telho. - Waldemar Pedrosa. - José 
Varela. - Jurandir Fires. -- N(!ls1J1t 
Parijós. - A. Baleeiro. - Deoduro 
Mendonça. - Agostinho .11-Ionteiro. -
Epilogo de Campos. - Linu MachatZo. 
- Aureliano Leite. - Fróes da Motta. 
- Pereira d.a Silva. - Po11ce de .4r-
ruda. - Dioclecio Duarte. - :!obt'rto 
Grossembacher. - Casielo Branco. 
- Renato Aleixo. - Honório Mon
teiro. - Fernandes Távora. - .Tot'i.o 
d'AbTeu. - Eunápio de Queiroz. -
Guilherme Xavier. - José Alkmi7'i. 
- Benedito Valadares. - Osvaldo 
Studart Filho. - T. Vieira de M ello. 
-- Duarte de Oliveira. - Cosme Frr
reira Filho. - Flávio Guimarães. -
Graccho Cardoso. - José Neiva 
Olavo Oliveira. - Gentil Barreira. -
Egbertn Rodrigues. - Joãú Adeodato. 
- Bias Fortes. - Crepory Franco. -
Rogério Vieira. - P. lJutra. - Se_v_e-

. riano Nunes. -- Altamirando Requ.iao. 
Art. 35. 
Requeremos destaque para a emP.nda. 

n.º 171 ao ar~. 188 ào Projeto primi
tivo, assim concebida: 

"São do domínio dos Estados: 
"Os bens que :ltualmente são de sua. 

propriedade" . 
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Sala das Sessões, 12 de agôsto de 
1946. - Honório Monteiro. - Dantas 
Junior. 

Requeremos. destaque, na forma re
gimental, para a emenda n.0 3. 522, de 
autoria do Sr. Ram Barbosa, referen
te ao Capitulo I. do Projeto revisto e 
publicado à página 11 do impresso 
alusivo ao art. 35 e seguintes. 
· Sala das Sessões, 13 de agôsto de 

1946. - Raul Barbcsa. - Dantas Ju
nior. 

Art. 35. 
Requeiro destaque da emenda núme

ro 3.523, apresentada ao art. 188, II do 
Proj€'to primitivo. 

Sala das Sessões, 13 de agôsto de 
1946. - Ataliba Nogueira. 

Arts. 34 e 35. 
Autores das emendas ns. 169, 3.515 

e 3. 522 e dos destaques pedidos para 
as emendas ns. 639, 3.515 e 3.522, re
queremos a V. Excia. o seguinte: 

1,0 o terceiro signatário, que seja re
. tirado o destaque que pediu para a 
emenda n.0 639; 

2.0 , que seja submetida à. votação, pela 
Assembléia, da seguinte r-edação aos 
arts. 34 e 35 do Projeto: 

Art. 34. Incluem-se entre os bens 
do domínio da União: 

I - os lagos P. quaisquer correntes de. 
. água em terrenos do seu domínio ou 
que banhem mais de um Estado, sir
vam de limite ::om outros paízes ou se 
estendam a território estrangeiro e bem 
assim as ili1as fluviais e lacustres nas 
zonas limítrofes com outros paízes; 

II - a porl(ão de t~rras devolutas 
que for indispensável para defesa das 
fronteiras, fortificações, construções 
militares e estradas de ferro. 

Art. 35. Incluam-se entre os bens 
do domínio estadual os lagos e rios em 
terrenos do mesmo domínio e os que 
têm a sua nascente e íoz dentro dos 
limites do Estado. 

Sala das Sessões, 16 de agôsto de 
1946. I(.aul Barbosa. - Alvaro 
Adolpho. - Daniel Vasconcellos. -
Clodomir Card-Oso. 

O SR. PRESIDENTE - Esta a re
dação que SS. EEx." combinaram, como 
síntese de suas emendas, e que submeto 
à apreciação da ilustre Assembléia. 

o SR. COSTA NETO - Sr. Pre
i:;idente, peço a palavra. 

O SR. PRESIDENTE - Tem a pa
lavra o nobre representante. 

O SR. COSTA NETO - Sr. Pre
sidente, os arts. 34 e 35 do projeto 
em discussão correspondem aos ar
tlgos 187 e 188, respectivamente, do 
projeto primitivo. 

O primeiro refere-se aos bens do 
domínio da União e o segundo aos 
bens do domínio do Estado. 

Oferecido o primitivo projeto, fõram 
apresentadas diversas emendas. A 
Sub-Comissão as apreciou e, depois, 
submeteu o resultado de seu est\1.do 
á Comisão. surgiram, e'"1tão o ar
tigo 34 e em seguida o art. 35, que 
consubstanciavam o pensamento da
quele órgão da Assembléia Consti-
tuinte. , 

Ocorreu, entretanto, Sr. Presidente, 
que; após a votação, diversos autore"> 
das emendas não contempladas, ou 
melhor, aceitas em parte, po;·que :l 
Comissão havia consubstanciado a 
maioria - verificaram que os dois 
artigos não correspondiam precisa
mente ao pensamento que defendiam 

O Sr.. Rui Santos Permi-
ta-me um aparte, para uma informa
ção. Trata-se de emenda nova, com 
redação que contém todo o pensa
mento dos autores, ou já hã emenda 
a respeito? 

O SR. COSTA NETO - i;: emend'I. 
que consub:;tancia o pensamento dm; 
autore::.!. e também a substância dos 
dispositivos corresponde':ltes da Con;.
tituição de 34. 

O Sr. Rui Santos -, Fiz minh~ 
pergunta porque acho que não po
diam ter suger~do emenda nova. 

O SR. COSTA NETÓ - ~odiam 
perfeitamente, porque tôdaz as emen
das estão destacadas. 

Não se trata de emenda nova. 
A Assembíéia de cada um dos des

taques,· .Poderia aproveitar uma pa
lavra, uma frase ou período total. 
. O Sr. Nestor Duarte - Vossa Ex

celência tem tôda razão. 
O SR.' COSTA NETO - Os ~uto~ 

re.s dessas emendas, em combinação, 
as refundiram numa só. Essa é a 
soma das opiniões. Assim, Sr. Pre

sidente, o trabalho que V. Ex.ª tem 
agora em mãos e vai submeter à 
Assembléia, consubstancia a pa:te 
que realme".lte deve ser aproveitada, 
não somente dos arts. 34 e 35, como 

das diversas emendas par11. cuja dis
cussão e votação se pede destaque. 

Examinei a nova proposição e ve
rifiquei, em primeiro lugar, que ela 
corresponde, precisamente, ao pre-
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ceito que devemos colocar na Cons
tituição ... 

O Sr. João Botelho - E' ês~ o as
l)OOto principal - permita-me V. Ex.ª 
acentuar. 

O SR. COSTA NETO - ... e, em 
segundo, que ela está autori~da, 
pelos diversos autores das emendas. 

O Sr. Aloisio de Carvalho -
Aprovado o destaque, tal como está 
formulado, desa..pare.ci;ria o n.º II do 
art. 34. 

O Sr. Alvaro AdOlfo - Sem dú
vida alguma. 

o Sr. João Botelho - Exatamente. 
O SR. OOSTA NETO - Então, 

St. Presidente, depois de fazei essa 
verificacão, tomei a iniciativa de sc
licita.r âo nosso nobre colega, Depu
tado Daniel de Carvalho - té~nic' 

na matéria, pois a conhece profuri
damente, e possui qualidades para 
!alar ooroue é o autor da emenda 
aprovt'Ítad·a pela Comissão da Cons 
tituíção -, que explicasse, com de
talhes, a Casa o sentido do trabalho 
que vai ser considerado pela Assem
bléia, e para o qual peço o vot-0 dos 
Srs. Representantes. 

O Sr. Rui Santos - Já devi
dame".lte esclarecido, declaro a Vossa 
Excelência que pode contar com meu 
voto. 

O SR. COSTA NETO - Peço po:
isso, a V. Ex.", Sr. Presidente, qut" 
conceda a palavra ao nobre Reprt'
sentante, Sr. Daniel de Carvnlho. 
(Muito bem; muito beml 

O SR. DANIF.L DE CARVALHO -
Sr. Presidente, peço a palavra. 

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

O SR. DANIELDECARVALHO <•> 
-· Sr. Presidente, bem sabe V. Ex." 
que, na Constituição de 34, fui hon
rado com a delegação da bancada mi
neira, unânime, para redigir a parte 
referente à destinação das águas pú
blicas em nosso país. Para realizar 
êsse trabalho, pude contar com a re
visão feita pelo querido mestre, Dr. 
Alfredo Valadão. Apesar de estar 
perfeito. sei;undo a lição do mestre, 
sob o aspecto técnico-jurídico, nã.o 
pôde ser integralmente aceito porque 
encontrou grandes dificuldades e con
trariava legítimos interêsses, repre
sentados naquela Assembléia. 

Agora, tenho o prazer de verificar 
que a parte que não havia sido aceita 

< ~) Não foi revisto pelo ora.dor. 

naquela ocasião, encontra acolhlmento 
da douta Comissão da Constltuiçd.o. 

Acredito que, sob e aspecto de téc
nica-jurídica, os arts. 34 e 35 não 
podem sofrer a menor íncrepação. En
tretanto, uma -Constituição não pode 
ser feita sómente com técnica-fari
dica; tem de obedecer também à ciên
cia e à arte política. (Muito bem.) O 
fato é que algumas expressões, técni
camente certas, tiveram interpretação 
diversa daquela qul}. estava em mente 
dos juristas que haviam colaborado 
nos dispositivos aceitos pela Comissão 
da Constituição. 

Assim é que o nobre Senador pelo 
Pará, cujo nome declino com a maior 
simpatia, Sr. Alvaro Adolfo, se im
pressionou com o fato de se declarar 
que cabiam à União as margens dos 
rios federais. Basta ler sua brilhante 
exposição sôbre a matéria para se ve
rificar a necessidade de têrmos sem
pre em vista aquela sabedoria de 
Confúcio, que mandava se definissem, 
em primeiro lugar, os têrmos e se 
desse a exata significação às pala
vras. Eu empregava a palavra "mar
gem" no sentido da técnica jurídica, 
e S. E.ª comnreendia - e me decla
rou que era compreensão de todos os 
paraenses e amazonenses - que a pa
lavra "margem" abrangia, também. 
os terrenos marginais. 

O Sr. Alvaro Adolfo - O que me 
impressionava era o dispositivo da 
Constituição de 1934, que definia a 
palavra "margem" no sentido em que 
eu a tomava e no sentido em que, em 
regra, todos os povos fluviais a enten
diz.m - como terrenos aue fic:;..m à 
margem externa do rio. Vossa Exce
lência, realmente, tomava a palavra 
"margem·• no sentido técnico do di
reito civil, que vinha desde o direito 
romano. Aproveito a oportunidade 
para render minhas homenagens, não 
só à alta cultura jurídica de V. Ex.ª, 
como ao seu elevado espírito de con
ciliação, mesmo em terreno desta na
tureza, que tanto interessa, não só ao 
Brasil, como a determinadas regiões 
que têm grandes e comwexos sistemas 
fluviais. Era êste o aparte que dese
java dar a V. Ex.ª, para acentuar o 
espirito de conciliação que reina entre 
nós. (Muito bem.) 

O SR. DANIEL DE CARVALHO -
Havendo essa. diferença de interpreta
ção da palavra "margem", na reda
ção final foi removida essa dificulda
de, que poderá ser sanada na lei ordi
nária para a qual, desde já, convido 
os eminentes juristas desta Casa. 

Devo acentuar que empreguei essa 
palavra no sentido que vem desde o 
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direito romano <'·: uriba. riba, riban
ceira, porque margem, no rigor da téc
nica jurídica, é. aq~ela par~e do _álveo 
que contém o no; e a contmuaça~ ~o 
álveo. Desde o direito roma1;1~. a um
ca divergência que havia na interpre
tação do têrmo consistia em que Ul
piano dizia que margem era a parte 

· id quod flmnen continet, ao passo que 
Paulo a definia como a . parte qua_e 
plenissimum flttTn:en COJ!-tinet, isto e, 
o rio na- sua cheia máxima. 

Mas os próprios jurisconsult_çis ro
manos já tinham vist<J q!:le nao era 
possivel' dar a interpretaçao de mar
gem a uma extensão territorial co
berta pelo rio nas suas enchentes má
ximas e nem aquilo que representava 
o transbordamento do rio, e lembra
vam o caso do Nilo, no Egito. que, na 
sua máxima enchente, cobre grande 
extensão do pais. Por isso, só pode ser 
considerada margem do rio aque!a 
parte que normalmente êle cobre. 

O Sr. Dolor àe Andrade - - '!'emos 
o rio Paraguai que alaga extensoes de 
20 e 30 léguas. 

o SR. DANIEL DE CARVALHO -
De modo que o temor q11e pudessem 
ter os nobres Representantes da Ama
zônia, Mato Grosso e Goiás, estaria 

.dissipauo pela explicação do sentido da 
palavra mar~em. Não era pos~f~el, 
porém, fazer isso numa Cons~1tuiçao. 

Qi;ero deixar bem acentuado que os 
ilustres juristas, entre os quais cito o 
nome do Sr. Senador Clodomir Car
doso, já concordaram em que havia 
perfeita coerência em tirar a palavra 
margem do texto da Com;tituição. E' 
mister entretanto. acentuar que a 
margem, assim er:tendida, pertence ao 
mesmo domínio do rio, porque o rio, o 
álveo e a margem, isto ~:.. a bo~Ja: 
esta caixa que contém o rio, const1tlll 
um todo. E' um acessório que deve 
seguir o principal, que é a massa 
d'agua. . 

Mas a faixa marginal. a faixa de 
servidão pública ao longo dos rios. é 
coisa inteiramente ctiversa 1muito 
bem> e não estava incluída na emen
da que apresentei, nem no texto cons
titucional. 

O Sr. Alvaro Adolfo - V. Ex.ª en
tende margem de modo diferente do 
texto da Constituição de 34. Dessa 
forma, a Ccüstit.uição de 34 é que não 
estava certa no sentido romano, mas, 
no sentido de nosso direito público, 
como nós conceituamos margem de 

~ rio, é o que estava na C.:instituição. 
Não podíamos fugir à interpre•tação 
constitucional. 1l:ste, nosso ponto de 
divergência. Hoje, estamos perfeita-

mente de acôrdo no sentido de. dar 
uma solução que convenha aos mte
rêsses nacionáis. Aproveito a oportu
nidade para dizer que estou de acôrdo 
com V. Ex.ª. 

O SR. DANIEL DE CARVALHO -
Agradecenclo o aparte com que me 
honrou o nobre senador pelo Pa!"á, 
dev.o, entretanto, responder a S. Ex.• 
que o sentido da p3:_lav~a m:i-q~em, 
riba, rive, em !rances, e unamme
mente tratado r,elos juristas quer pá
trios, quer estrangeiros, como a parte 
do álveo que contém as águas. Aq1:1ê· 
lcs que distinguem entre margem m
terna e externa é que poderão fazer 
alguma dúvida. A definição, porém, 
que está no dicionário, que está nos 
mestres como Carvalho de Mendonça, 
em Ribas, que está, aliás, na grande 
corrente dos tratadistas não só de di
reito privado, como de direito públic?, 
~special~ente de direito a_dmi111str~t1-
vo -- e cito o granàe Pereira do Rêgo, 
professor de Recife, obra que precisa 
ser hoje relida no Brasil, porqu~ i:s
tão renascendo os estudos de direito 
público administrativo, -· t<Jdos êles 
são unânimes em dar à palavra mar
"em o sentido de riba. ;ibanceira, 
barranca do rio. 

Foi retirada a palavra do texto, uma 
vez que o sentido comum, popular e, 
sobretudo, em vasta3 regiões do pafs, 
é intei!'.amente diverso. Não devemos 
fazer lei que, seja boa sistemàtica
mente, mas que vá produzir os efeitos 
que não estavam na mente dos seus 
ebboradores. 

Quanto à segunda parte, à questé.o 
das ilhas, também já expliquei . ~os 
opositores das medidas consubstancia
das no texto constituc1oi;ial qu~ . era 
preciso ver a parte final, que dizia: 

"Quando, por algum título, não 
fô5Se estadual, :nunicipal ou par
ticular." 

De maneira qu~ Pstavam ressalva-
dos os direitos consagrados. ·• 

Para resumir, entretanto, uma vez 
que o Sr. Presidente me adverte do· 
fim do temPQ de que eu dispunha, 
devo apenas dizer à Asseml.>léi~ que· 
se vai votar, com a colaboraçao de 
tantos ilustre;.:; Constituintes, a, ma
nutenção do sistema atual, esclareci
do em alguns pontos. O que nos mo
veu foi o desejo de não criar novas 
dificuldades, novu.s questões, quando 
nosstt intencão é resolvê-las. <Muito 
õem; muito ·bem. Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE Vamus. 
proooder à votação. 
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Os Senhores, que aprovam a nova 
:redação dada aos arts. 34 e 35, a cuja 
leitura procedi, queiram levantar-se. 
(Pausa). 

Está aprova,da. (Palmas l . 
O Sr. Alvaro Adolfo envia à Mesa 

a segu\nbe declaração de voto: 

.el\4ENOAS NS. 639, 3.515 E 3.522 

Como declaração de voto, aos arti
gos 34 e 35 do Projeto de Constitui
ção, envio à Mesa. para a devida 
publlcaçãó, a seguinte exposição, que 
oonsubs>tancla as razões do destaque 
vencedor. 

1. A Constituição de 1934, diri
mindo dúviidas susc:ita.ctas quanto ao 
dOllllínío patrimonial dos ríos e lag'JS 
em face da Constituição d1~ 1891 a 
vista. das disposições dos arts. 64. 'de 
um lado, arts. 34, n.0 6 e 13. do outm, 
estabeleceu expressamente que os la
gos e as águas correntes situadas em 
terrenos do dominio da União ou qiu~ 
11lw•hem mais de urn Estado, 3irvam 
de limite com outros pafaes ou se es
"t;endam a território estrangeiro são 
do domínio dl'l União e ainda que as 
marg~ dos rios e lagos nav~áveb 
destinados ao uso público, 1>.rt-ençam 
ª<?f Estados, se por qualquer título 
n_ao sejam do domínio fe<leraI. muni
cipal ou -particular. A Constituição 
d~. 1937 mal!teve os mesmos dispu
s1t1vos. As duvidas giravam cm tôrno 
da interpretação que era dada aéi 
?rt. 34, n.0 6, em que a Constituição 
de 189_1 a tribuia à . União competênc1:i 
e~clus1va yara ~:g1slar sôbrc navega
çao dos nos que banhem mais de um 
Estado e se estendtJ.!11 a terr: tório e~ .. 
trangeiro '! ao a1·t. 64. em que c~m
cedla aos Est31d0s o domínio ,.ôbre a~ 

terras devolutas, ficando sómente i 
União a porção di.: território indis
pensável à defesa das fronteiras. às 
for~i.ficações. construções miiitares r.· 
estradas de ferro federais. o territó
rio nacional, guardando a divisão 
manti'Cla pela Constituição Imperial dt> 
1823, continuou dividido entre os di
V..õrsos Estados então criaicios, cabcn<l<i 
à Uniã-0 apenas o que era reserrado 
ali a esta, além dos próprios nacio
nais llL>eessários aos serviços da mes
ma. pas;;ando tudo o mais HO ctomlnlo 
<los EstMlos em cujo território esti
"Vessem situa.das <parágrafo único do 
art. 64) . "Todo o Território brasilei
ro, diz Rui Barbosa, ou cabe no Dis
trito F·ederal ou cab~ num dos Es
taidos, em que a superfície do pais 
constitucionalmente se divi<le" \Co
mentários a e. Federal, vol. r. pá
gina 79). 

Quanto ao< rios, uma vez qul' (·i-am 
parti::- do território dos Esta.de:: <"tPr
ritório fluvial\, deviam estar cO'm
preendidos no património dêstes sus
citando-se_ a tlfr~·ida apenas q~.an1.o 
aos r!ü_:'3 sobre CUJa na~gação tlves~c

a Uniao compe·tência exciusiva par.:i 
legislar. isto é. se deveriam ser cc•nsi
cierados rios !1.:'Clerais, por estarern 
submetiuos à jurisdição federa~ •:m 
::;ua navegação ou se poderiam ser 
·tidos como do domínio estadual, urro'\ 
vez que a Constituição não erà ex
plicita quanto ao domínio e a com
petência privativa só se referia :i. 
uma das formas ct; utilização dê~srs 
rios. Bem poderia conciliar-1;e " atri
buição exclusiva. da. Unlão com o do
mínio patrimo!1ial dos Estado~ sôbrc 
todos os seus rios navegáveis, como 
tinha aquela pa:a legislar sobre múl. 
tiplos aspectos da vitla nacional, que 
afetavam o territôrlo da Nação, mes
mo !)Orque c:ra absoluta a identi-dacli.:., 

. entre o território da federação P. c1~ 

de seus membros componenteR. atri
buindo a Constituição domínio patri
monial aos E~tados sôbi;.e o.s. parte~ 
correspondente.:; à divisão adm111istrn.
tiva das antigas províncias, como CCLl
seqüência do regime federativo. Ma.•;, 
o disposto no art. 13 daquela CoJllS
titUição refrirç.ava ,, argumento de 
que aos Esta::ios cabia o domini'J dt: 
todos os rios que corriam nos se11:. 
respectivos territórios. sem dis1!nçi•o 
que a Constirn:ção não autorizava -ecrn 
disposição expressa. Não deixou '1e 
ser lem bradi) o que a a tua! re:;peito 
se dizia ele outras constituiç.õeG. c0m 
qne vimos cunsrantcmen •. e crJir.p.1ran
do a nossa ... É incontestável. diz A\
fuc!o Valadão. pois, dianll: da Com;
tituição Americana e diante da A.r
gent!na. que o direito d.a União n[w 
pa.~sa de um ]Jmlle ao domfnin dos 
E~tados, de um'1. servidão púb!ica sõ
bre as ág-uas navegáveis. uão lmpJr
tando em tolher aos Estados o exer
cício de qualquer outra manH'lestação 
de 1;eu dominio público ou pat.rimoni:i.l 
sôbre êsses rios" 1 Direito das Ãgv.a:-. 
pág. 641. Faltou. nesta matéria, a 
Constituição de 1891 a devida clarez:i. 
Depois da de 1934, porém, não poderir, 
haver mais nenhuma dúvida. quer 
quanto ao domínio dos rios e lagos, 
quer quanto aos terrenos ma.rg!nai~. 

que. por qualquer titulo, não perten
cessem à União, aos Municípios ou a 
particulares . 

2. Essas margens. dos rios e lagos 
navegáveis, destinadas ao uso público, 
devem como parte integrante do teJ·
rltório, continuar a pertl:ncer :;wi; E:i-
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tados. Não se trata de uma doação 
o~ liberalidade em favor dêstes, o que 
tenha feito a Constituição de 1934 
mas a reafirmação de um direito que 
n~o lhes podia ser contestado. Ao 
contrário, deve-s:: ter êsse dispositivu 
como inerente 1:10 domínio terrestre 
dos Estados e às suas necessidades in
ternas e peculiares. Estamos num re
gime de poderes e direitos enumerados 
para a União e em que os Estados 
têm poderes próprios e originários 
como os que se referem ao território. 
Basta comparar os arts. 1.º e 2.0 da 
Constituição de 1891 com o art. 2. 0 

da Constituição de 1823. 
i;: verdade qu:; sempre foi reconhe

cido à União o direito aos terreno<. 
de marinha e acrescidos e não havia 
referência aos mesmos naquela Cons
tituição. Isto, porém, decorria de não 
estarem êsses terrenos acv~idos com
preendidos nas terras devolutas, como 
as tinha definido o Decreto n.0 4.105, 
de 22 de fevereiro de 1868, que regu
lou. a cono.:ssão dos mesmos, e tra
tar-se de domínio marítimo da União 
e de seu prolongamento até onde se 
fizesse sentir a influência das marés. 
Uma coisa é o domínio marítimo e 
outra é o fluvial. 

Nã,o era uma li'beralidade da Cons
tituição de 1934 o que não podia ser 
negado aos Estados como direito pa
trimonial dê~;s. A lei n.0 3. 644, de 
31 de dezembro de 1918, segundo assi
nfl.la Rcxtrigo Otávio, modificando o 
regime dos terrenos de marinha nas 
margens dos rios, dispôs que .. ,..,., iforos 
dos terrenos de marinha só re<:airãn 
sôbre os terrenos fod2·raii;. não sendo 
considerados como tais os terrenos dos 
ri.os, os quais seguem sempre a condi
ção d.a,s terras devolu~as pertencentes 
ao Estado" (Doe. Domínio Público, 
pág. 146). 

Os terrenos marginais dos rios na
viçgáveis nunca se confundirão com 
terrenos de marinha em nosso direito. 
É o que mostra Carvalho de Men
donça (Manuel Inácio), <Rios e Aguas 
Corrente!:, págs. 132 e 133\ . "As mar
gens dos rios, diz o civilistii consti
tuiam na legislação monárquica os 
reservados para a servidão pública, os 
quais, embora subm:tidos ao mesmo 
regime que os de marinha, 11ão ~E' 

confundiam com êles e formavam 
Uina outra classe". 

Há Esta.dos q1J: ficariam sacrifica
dos em sua autonomia se fõsse dei
xado à União o domínio patrimonial 
sõbre as margens dos rios e lagos 
navegáveis, Já pelo cerceamento nos 
seus direitos fundamentais de Juris-

dição territorial, como no que n;spe!ta 
a sua vida interna, pela diminuição 
de suas possiblli<:lades de desenvolv1-
mento, tendo em vista as suas con
dições peculiares de produção. Os Es
tados Amazónicos, por exemplo, pela 
,;.xt,ensiio e complexida.Qe de seu sis
tema lii<lrográfico, ficariam com o seu 
t.erritórhi grandemente reduzido se à 
União fossem reservados os terrenos 
marginais dos seus inúmeros rios e 
lago:;; navegáveis, destinados ao uso 
público, os quais s~ situam na parte 
territorial mais povoada e mais im
portante. Basta olhar para um mapa 
hidrográfico do Brasil e vêr o que 
representaria para gran<l.e número de 
Estados ao longo de sua rêde fluvial, 
a perda de seu domínio territorial 
sôbre essa faixa cli~ terrenos, podendo 
dar lugar às mais graves conseqüên
cias quanto à normalidade da vida 
local, pela posslbilidade de conflito 
de· atribuição das autoridades foderais 
e estaduais, e às atividiwes econõm!
cas à margem dos rios e lagos. Uma 
das maiol"'~s vantagens do regime fe
derativo é exatamente a .Je permitir 
o livre desenvolvimento local, aten
den<io a legislação estadual às pe
culiaridades e variações de topos dê 
v~cta social, sem a rigi<lcz da legisl:1-
ção_federal, que, muita vez, se torna 
inexequível ou de ação perturbadol"a 
em regiõ;~ em que as condições na
turais impedem imperativamente a 
execução da norma geral. Nas regiões 
amazônicas e do Tocantins é do Ara
guaia, · po.- exemplo, 6 impratir.ável 
regular . por lei 11:deral o uso p(~bllco 

dos terrenos ril-eirinhos, pela deter
minação prévia da faixa territorial 
respectiva, dada a extraordinária va
riação que se observa nas cheias, re
piquetes, alagaçõ2s prolong:u:Ias ou 
transbordo das águas, fenômenos de 
erosão e caídas das terras marginais, 
além de outros fátores que modificam 
·Constantemente a fisionomia fluvial e 
o· curso dos rios. Só a legislação ou 
mesmo os usos e costumes · locais 
podi:m regular · êsse direi to do povo 
ao uso público da propriedade domi
nical. 

A respeito do direito dos Estados a 
êsses terrenos marginais, observa u 
ritaido Carvalho de Mendonça: "Fi
nalmente nosso sistema hidrográ;f1co 
é tal que se fôsse mantido o dominil) 
federal ~ôbl'I: os reservados, a pro
priedade da Terra pelos Estados seria 
inteiramente burlada. A União a;; 
teria em sua quasl totalidade como 
parte de seu patrimônio. Tomemos 
todos o.s nossos rios navegáveis ou flu-
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tuâveis: imagjn;:m a União proprie
tária de 15,4 m de terras em cada 
uma das suas margens e perguntemos 
a que ficaria reduzida a propriedade 
dos Estados sõbre seu Território. S·í 
essa consideração de ordem física r! 
suficiente para recalcar a solução 
contrária até as raias do absurdo·' 
<Pág. 154). 

4. O argumento da conveniêncb 
de pertencerem à União as terr ~s 
marginais dos rios e lagos federai., 
por destino, pelas facilidad;s que teria. 
para a con c;trução de qua.lq uer ol:'ra 
ele pôrto, faról ou outro serviço re-. 
Jativo à navegação, antes que tenha 
de entrar em acôrdo com o respec
tivo Estado, não se pode medir com 
a rom~:.niência que têm os Estado;, 
de manter o seu domínio patrimonial 
sôbre esses reservados, de uso público 
além do ct:reito que resulta do própria 
sistema federativo instituído. Não só 
os 'Estf!dos não podem negar à União 
os terrenos neo:ssários aos portos e 
faróis. como, em re)ação à navegação 
e às suas facilidades estariam impe
di-dos de fazê-lo, quando por absurdo 
o pretendessem. contra os seus pró
prios vitai~ interê;;ses. um::t vrz qu.: 
a Constit..iição assegura à União êssc 
direito de legislar sôbre navegação. 
Não seria uma razf.o dessa orclrn1 q•1.; 
poderia justificar a expropriação dt 
enormes 'xtensões territorial::;, [10 lon
go d~ milhares e milhares de quilô
metros de rios navegáveis, como, por 
exemplo. os que comprrendem o imen
so ~istema fluvial ama1>:ônico, •(m que 
só a nrtéria central, que sen>e de eixo 
ao mesmo sistema mede em território 
bra~ileiro mais de 3. 800 quiiõmetr J';, 
que se poderiam multiplicar muitas 
vê;1 s para corresponder à extensão de 
todos as correntes navegáveis que 
constituem aquela rêde sem par em 
todo o mundo. A utilização pela Uniãu 
dessas margens, para os serviços qui:> 
ela possa prestar não pode ter com
paração com a utilida.<lle que re-pre·
senta para os Estados o domínio pa
trimonial, que perderiam, e as van
tagens que decorrem da própria au
tonomia. Não pode haver comparação 
na medida dos interêsses em jôgo. 

Por outro lado, não é admissível 
. argumentar em tal matéria, com sim

ples razb:s de ordem teórica, sem ter 
em conta as realidades nacionais. 
Uma constituição não pode ser obm 
de ficção. Tem, muitas vêzes, de sa
crificar o sistema. para não ficar ine
xequível. o direito é sempre um fe
nõm: no de a<laptação social e o ter
ritório é condição geofísica do Estado. 

5. Não há porque repetir na. Cons
ti·tuição que se elabora direitos e pre
ceitos já consagrados ou incorporados 
às pessoas da União e dos Estados 
inerentes à sua existência constitu
cional em quaisquer circunstância::;, 
como os qu;; se referem a terras de
volutas, que integram o território es
tadual; os terrenos da marinha e 
acrescidos para a União; os m?.rg1-
nais dos rios navegáveis, mesmo fe
derais para os Estados; as propnl·
daides e bens de uso espl!:cial para .i. 
União, os Estados e os Municípios: os 
rios e lagos navegávE'is que banhem 
mais de um Estado, sirvam de limite 
entre Estados ou entre o Brasil e 
países estrangeiros ou se estendam 
por êles. para a União. 

6. Quanto às ilhas, há que dis
tinguir as adjacentes dos Estados fla 
orla marítima. e as fluviais. As pri · 
meiras, situadas nos nossos mares ter
i·itoriais, sempre pertenceram aos re<;
pectivos Estados. A ilha de Fernancw 
de Noronha perti~nceu a Pcrnambuc0 
até ser convcrtidr em Território. A-
ilhas fluviais nunca deixaram de fazi!r 
parte do território do Estado em cu.tos 
rios ficam situadas, mesmo qmmdo us 
rios são federais. A Constituição de 
1934 fêz exceção quanto às ilhas flu
viais e lacustres nas zona• front.1-
ricas. como pertencentes à Uniã•1 
AÍiâs, era isto perfeitamente excu~:t
do uma vez que estava previsto fie"" 
re~ervada n. porção de terras lndi':
psnsável à defesa das front~lras e 
nessa área se compreendiam lmvl.i
citamentE' o tcrritóri.J tcrrestr2 e o 
fluvial. Repetir seria ::upcrfetação. 

Entretanto, o tiexto adotado pel.1 
Comissão Constitucional, Inovando n.i 
direito consticucional brasileiro, con
tra os nossos precedentes históricos e 
os fundamentos da federação, maa
dava atribuir à União as ilhas exis
tentes em águas públicas da União. 
como o faz em relação às margens 
dessas águas, ou seja quanto os lagos 
•J- rios que banhem mais de um Es
tado, sirvam de limite com outros 
países ou se e,.,·tendam a território es
trangeiro. 

Não há porque i-dentificar o tc;·
i·itório fluvial com o das ilhas nêle 
situadas, notadamente das grandes 
ilhas, que comportariam Estad~s e 
nos quais há cidades construidas. 
obras públicas de uso comum e par
ticularmente a respeitar, como acen
tua' o autor da emenda n.0 639. 

No caso particular dos Estados ama
zônicos, a aprovação da emenda po-
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deria im1>ortar -numa verdadeira :;ut>
versão da ordem administrativa e d·,: 
prejuízos irreparáveis para o patrí
mõni-0 e prestigio das uni'<l.a{!es fe
derais. Bastaria consi•denir o quantu 
pel'lderiam do impôs to tet-ri torial, que 
não pocieriaoos continuar a arreca
dar, além de outros tributos e contn
b1liçál2s decorrentes da situação ter
ritorial. E como se poderia conciliar 
a. existência dos municípios estaduais. 
situa.doo em território de· ilha :federal'.' 
Que regime passariam a ter os muni· 
cípios de Soure, Anui. Ponta de Pe
dras, Mauaná, São Sebastião da Boa 
Vista., CUITalinho, Araticu, Portl.::l. Ana
jás, Brevez, Afuá e Chaves, todos êles 
situados na ilha de Marajá? Poder-se
ia responder desde logo que, perten
cendo aos Estados as terras devolutas. 
as ilhas que conti'lllessem seriam do 
domiuio dêst<:s por disp.:>Sição expressa 
da Constituição. Mas as dúvidas na 
aplicação do texto constitucional se
riam l.Ilevitáveis em tais circunstân
cias e o eminente autor da emenda 
n.0 169 não teria atingido o seu obje
tivo, porque, procurando dl~sfazer 

uma.&, Leria dado lugar a outras de 
conseqUências mais graves ainda. 

Em c~rcunstáncias tais. a Constitui
ção realizaria obra de perturbação da 
vioda <io;; Estados, em vez de lhes dar 
a organização que lhe.> convem. 

Isto 110 ponto de 'li is ta de política 
constitucional. No que toca à questã0 
prbpriamenb~ de direito estritú, a jus
tificativa do preclaro autor da emenda 
6"J9 esclarece perfeitamt:nte a posição 
dos Estados, em nosso constituclon.a
lismo. quant0 às ilhas situadas em 
rios que banhem mais de um Estado 
ou venham de pais estrangeiro. Antlcs 
da Coru;tituição de 1934, não se alu
dira ainda em texto constitucional a 
ilhas fluviais. A sua !)osição no di
reito público era defmi!da pelos mes
mos princípios <io dtreito privado, que 
vinhram do direito romano. Nenhuma 
dú'llída poderia haver em matéria tão 
iescl.arecida pelos princfpios gerais de 
direito. 

7. Pelo substitutivo vencedor, ficam 
S1ten.dldos o~ interêsses federais e es
taduais e guardada.~ as nossas tradi
ções constitucionais, desde a Cons
tituição de 1891 até mesmo a de 1an. 
inclusive a legislação subseqüente 
quanto ao domínio público e privado 
dos bens da União e dos Estados. 

Sala àas Sessões, 16 de agôsto de 
1946. - Alvaro Adolpho. 

O SR. PRESIDENTE - Tenho 
sélbre a Mesa requerimento do Se-

nhor Café Filho sôbre as emendas 
ns. 1. 385 e 1. 388, em coujunto 

A de n.0 1.385 diz; 

Ao art. 3.0 - n.ª XIV 
acresc1::nt,e-~<': "da radiodifusão". 

A de n. 0 1.388: 

"Ao art. 3.0 , n.0 XVII. acres
c~nte-se: "e da radiodifusão". 

O SR. CAFÉ FILHO ·- Sr. Presi
dente, peço a palavra, pela ordem.· 

O SR. PRESIDENTE: - Tem a 
palavra o nobre Representante. 

O SR. OAFE' FILHO (*) (Pela 
ordem) - Sr. Presidente, no número 
14 do art. 3.0 do Projeto submetido 
à apreciação do Plenário pf.ra o re
cebimento "àe emendas, indica-se: 

"Compete 
União: 

privativamente à 

XIV - Explorar ou dar em 
concessão os serviços de telegrá
fos, de radiocomunicação e de 
navegação aérea, assim como os 
de vias férreas que liguem portos 
marítimos a fronteiras naclona.Js 
ou transponham os limites de 
algum Estado". 

Notei, Sr. Presidente, que, quando 
se menciona a radiocomunicação, se 
exclui a radiodifusão e, mais, que 
no texto pertin;mte à matéria sôbre 
que legislará a União, também foi 
oni,itldo a radiodiflltiãO. 

Minha emenda é no sentido de se 
incluir no dispositivo a ra.diodHusã.o. 

Parece que V. Exa. submeteu à vo
tação duas emendas, tratando de as
suntos diferentes apesar de terem a 
mesma redação. 

A segunda diz respeito às profissõe.:;. 
No projeto submetido ao plenârlo pa
ra recebimento de i;:mendas, indica
va-se 0 jornalismo. Acrescentei -
"e raiclioditusã.o"; mas observo que 
no ProJ'.lto da Comissão foi excluído 
o jornalismo, enquadrado no inciso 
referente ao exercício das profissões. 

Assim, Sr. Prtsidente, concord9t:"ei 
com a douta Comissão, desde que 
considere o jornalismo contemplado 
no exercício das pr.)fissões, assim 
como possivelmente. aquêles que 
trabaÍham na radiodifusão, manten
do rú.inha emenda ao art. 3.0

, inciso 
XIV, do Projeto primitivo. 

( • l Não foi revisto pelo orador. 
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Sr. PresLdente, falando t>mbora para 
encaminhar a votação, tenho necessi
dade de levant.ar quesLão de ordem. 

Parece-me que a Assembléia se in
clina a admitir minha emenda na 
part.e referente à mD téria sõbre que 
legislará a União e não na alusiva às 
concessões. 

Peço a aprovação do Plenário para 
inclusão da emenda na parte relati
va a matéria sõbre que legislará a 
União. 

O Sr. Prado Kelly - O nobre 
colega pret.ende que sua emenda seja 
ao inciso referente às condições de 
capacidade para o exercício das pro
fissões técnicas, cientificas e liberais, 
inclusive o jornalismo. A propósito, 
c!tou a radiodifusão. Assim, poderia 
votar pela segund& emenda, que 
atende ao caso. 

o SR. PRESIDENTE - Peço 
atenção dos nobrE:S Representantes. 
Ambas as emendas são ao artigo 3.0 • 

Há, porém, incisos diferentes. 
O Sr. Prado Kelly - A matéria 

será de redação. 
Tenho algumas dúvidas no mo-

mento. Segundo informes colhidos 
ainda nesta Se~são, tenho a impres
são de que a radiocomunicação está 
compreendi'Ch na radiodifusão, de 
acôrdo com a Convenção de Was
hington. Se assim é, não há neces
sidade de se incluir dispositivo. Se, 
entretanto, não estiver comp-reendiãa 
na expressão .. radiocomunicação ", 
V. Ex.ª poderá mant€r a emenda 
para o in~is,) referente à competên
cia legif.:rant~ da União, no lugar 
próprio. ficando dependente de exa
me da redação. 

O SR. CAF:I!: FILHO - Sr. Pre
sidente, concordo com o nobre Depu
tado Sr. Prado Kel1.y, que admite a 
aprovação da emenda, condicionada 
a maior exame da reàação do texto. 
Se, pelos tratados existentes. na ra
diocomunicacão estiver compreen
dida a radiÓdifusão a exclusão far
se-á por uma questão de redação; do 
contrário, será a emenda admitida na 
parte referente à leg!sl:::ção. <Muito 
bem, muito bem) . 

O SR. PRESIDENTF: - A questão 
de ordem ;;uscitada pelo nobre Repre
sentante Café Filho, ante os esclareci
mentos prestados pelu Sr. Deputado 
Prado Kelly, é da alçada da Comis
são de. Redação. 

O SR. COSTA NETO - Peço a pa
lavra. · 

O SR. PRESIDENTE - Tem a pa
lavra o Sr. Costa Neto, relator. 

O SR. COSTA NETO (•) - Se
nhor Presidente, no artigo 159, titulo V 
do Projt:to da Constituição, consta o 
seguiJ1te: 

"É vedada a propriedade de em
prêsas jornalísticas, &ejam polí
ticas ou simplesmente noticio::;as, 
assim como a de rádio-difusão. n 
sociedades anônimas por ações ao 
portador e a e~; trangeiros. 

Creio que o artigo contem tudo 
quanto eleve a Constituição estabelecer 
em matéria de rádio-difusão. 

Tenho a impressão de que o nobre 
Deputado, Sr. Café Fill1o, deseja in
cluir aí a rádio-difusão. 

O Sr. Prado K ellp - Peço permissão 
para dar um esclarecimento: o Senhor 
Deputado Café Filho apresentara dua1: 
emendas: - uma - V. Ex.ª me acom
panhará pelo Projeto - incluindo no 
inciso 12 do nrt. 5.0 a palavra rádio
difusão -; outra acrescentando no 
atual inciso 16, letra q - "cor,dições 
de capacidade para o exercício das 
profissões técnicas, cientificas e libe
rais" - jornalismo e rádio-difusf.o. 
A questão que se oferecia em primeiro· 
lugar a exame em se a r~dio-dif~~ão 
estava cor1tida na expre:;sao genenca 
"rádio-comunicação". usada no inciso 
12 do art. 5.0

• Se compreendida. não 
haveria necessidade de se prevêr espe
Cialmente: se não compreendida, não 
SE' lhe daria o caráter de serviço pú
bliço, na velha conceituação de Jeze. 
Nei:;te caso, a rádio-difusão ficava en
tre as matéria~ sôbre as quais legisla 
a União. 

O Sr. Deputado Café Filho entre os 
dois pedidos de destaque, tanto vale 
dizer entre as duas emendas, opinou 
por aquela que se referia à competên
cia legislativa da União, portanto, ao 
inciso 16. condicionada, entretanto. a 
aprovação. e.o exame, que viesse a fa
zer a Comissão, ulteriormente, sôbre 
se a palavra "'i·adiodifusão" estava ou 
não .compreendida na expressão gené
rica "radiocomunicação", o que a meu 
ver, está, em virtude do tratado de 

· Washington. 
O SR. COSTA NETO - A emenda 

é consideradf!. de redação e, nestas con
dições, estou de acõrdo com o requeri
mento formulado pelo nobre Repre
sentante Café Filho, na segunda parte. 
<Muito bem. ) 

< •) Não foi revisto pelo orador. 
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O SR. PRESIDENTE - Vou sub
meter à votaç<\o o requerimento de 
destaque do Sr. Representante Café 
Fii.ho, para que se coloque no !ugar 
adequado a eXpressão "radiodifusão". 

Os Srs. que o aprovam, queiram 
levantar-se. (Pausa>. 

Está aprovado. 
Tenho. agora, o pedido de deslaque 

da emenda 719-A, formulada pelo 
Sr. Representante Gabriel Passos, do 
seguinte teor: 

Requeremos destaque, na forma re
frímen tal, para a Emenda ii. 0 7l9-A de 
autoria do Sr. Gabriel Passos e outros, 
referente ao Capítulo I do Projeto re
visto e publicada à página 74 do im
presso, alusivo ao artigo 127-X e. !:.e
gulnte. 

Saia das Sessões, em 14 de agôsto 
cte 1946. - Gabriel de R. Passos. 

A emenda é alusiv.'.l ao art. 127-X 
e diz: 

\ 

"Art. - "O impfüto territorial 
não incidirá sôbre sítios menores 
de vinte hectares, quando o tra
balhe pessoalmente, ou com sua 
família, o proptietário. que outro 
.infõv.; l não possua . " 

Art. - "O impôs to territorial 
será. progressívu, relativamente à 
área sôbre que incide." 

o sa. GABRIEL PASSOS (. ) 
Sr. Presidente, a simples leitura da 
emenda mostra a sua finalidade. 

AprP.sentarµos várias emendas ao 
p::ojeto primitivo, com o intuito, como 
salientamos em discurso proferido em 
uma de nossas ses&ões, de proteger a 
pequena propriedade, ou antes, àe es
timular, sobretudo, a vida no campc, 
para fixar o homem ao solo. 

Uma dela-s tinha justamente -em 
vieta o impô.sto te:rritorial, propondo 
qu-e êle .não incidisse sôbre os Ptque
nos sítios, porque a pequena proprie
dade pertence, geralmente, a pessoas 
de recur~os escassos, que não dispõem 
de armas suficientes para sua defesa 
contra o fisco. O impôsto territorial 
é lançado um tanto arblt.ràriamente. 
Via de regra o fisco lança o tributo 
mediante avaliação de agentes fiscais, 
isto é, de coletores estaduais. Contra 
êsse lançs.mento não há, realmente, 
recurso possível, porque só teria êle 
cabimento através de um arbitramen
to judicial, ou seja, o proprietárfo 
~ria de tomar um advogado, promo
ver um processo judicial. Só então, 
quase sempre após ter gasto mais do 

(*) Não foi revisto pelo ôra.dor. 

que Q próprio impôsto, conseguiria 
talvez libertar-se de um impõsto que 
lhe parecesse vexatório. Sem dúvida, 
os pequenos sítios, de recreio, não 
estão isentos, pela emenda por nós 
proposta, porque salientamos tratar-se 
apenas de sitio quando trivbalhado 
pessoalmente pelo proprietário ou por 
.>Ua fam1lia e n&.o possua outro 
imóvel. 

O Sr. Aliomar Baleeiro A 
emencta de V. Ex.ª é extraordinà
ri"n•ente simpática e creio mesmo que 
o parecer da Subcomissão lhe foi fa
vorável, para ser conjugada cQm inú
meras outras de sentido igual, huma
nitár1o. A tôdas foi aplicado o prin
cípio do art. 198, isto é, a tributação 
será, sempre que possível, pesso&.l e 
levará em conta a capacidade eco
::ômica ao contribuinte. Se o sitio fôr 
de propriedade de um indivíduo pobre, 
êlc nada pagará. mas devemos con
siderar a Possibilidade c1a terra per
tencer a um homem rico ou que o 
tenlla para explora.;ão. 

O SR. GABRIEL· PASSOS - Su
pônhamos que o art. 198 não seja 
aprovado? O dispositivo "ônibus·•. di· 
gamos assim, que V. Ex.ª propôs, 
talvez fique na generalidade, àe tal 
mGâa t:órico que jamais se:á aplicado, 
po~que flca ao 1ivre arbítrio do go
vêrno. 

O Sr. 4liomar Baleeiro - Fica 
à discrição do legislador · ordinário 
federal porque, pelo art. 5.0 • alinea 16, 
1e tr:i b. as normas gerais do direito 
f. 1ancelro serão da rompeténci1 do 
leg!slnaor federal. 

O SR. GABRIEL PASSOS 
V. Ex." não se refere nesse disposi
tivo, especialmente ao impõsto territo
rial. Estabelece uma espécie de cari
dade 1;eneralizada, que o legislador 
dcv~ prodigalizar, graduando as isen
ções. Minha emenda, porém, é de Qb
jetivo especial e visa proteger o ho
mem do campo, aquéle que de seu 
sítio tira os meios para a urópria 
subsistência e de sua família;· i~to é, 
o pequeno proprietário, que vive de 
sua propriedade. / 

O Sr. Nestor D1Larte - V. Ex.ª 
dá licença para um aparte? 

O SR. GABRIEL PASSOS - Com 
prazer. 

O Sr. Nestor Duarte - A emen
da. de V. Ex.ª, realmente, apre
senta o inconveniente de isentar um 
sítio de 20 hectares, que na minha 

1 terrg, corresoonde a 50 tarefas. Entre
tanto, o incõnveniente é peque-no. Vão 
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escapar alguns ricos, ou abonados da 
fortuna, ao pagamento do impõsto, 
mas, em compensação, é a única form:t 
de isentar o pequeno proprietário, que 
existe aos milhões no país. Lego, po:· 
uma isenção não se deve informar um 
princípio tão salutar. 

O Sr. Aliomar Baleeiro - Permi
ta-me V. Ex." um aparte. 

Ontem. conversando com o Deputa
do Sr. Getúlio l'vL, ~:i. pPrguntei-lhe 
qual o preço ck um hectare de terra 
plantado, no Município de Nova 
Iguaçu, e S. Ex.ª me informou que 
vali3. dez mil cruzeiros. 

O Sr. .Jurandir Pires - Hoje vale 
mais de vinte mil. 

O Sr. Aliomar Baleeiro - O ho
mem que V. Ex." quer beneficiar 
c~m a isenção é o proprietário que 
poos1ü duzentos mil cruzeiros. 

O SR. GABRIEL PASSOS -- V. Ex.ª 
não r.enha dúvida~: não t>xiste, em 
Nova Iguaçu. propriedade em mãos 
dos pequf::"s: elas estão divididas em 
lotes, pa:·.1 Lazer ·;vilas". 

Quero a proteção para o homem que 
tira da terra, para 3i e sua familia, os 
n:eios de subsistência. 

cf Sr. Honório Monteiro - Em Vr..
linhos, munici'pio de Campinas, em 
mtu Estado, dois hectares de terra são 
vendidos, present.ement.. por cento e 
tantos a duzentos mil cruzeiros. 

o SR. GABRIEL PASSOS - Que 
mal há em que uma pessoa nesse mu
nícipio tire sua subsistência do traba
lho da terra. 

o Sr. Aliomar Baleeiro -- Como va
mos cobrar de t;uncionários públicos? 

O SR. GABRIEL PASSOS - Então, 
vamos todos para a terra, se as vanta
gens ~ão essas. E é isso que desejamos: 
fixar o homem à terra, dando algu
mas v::mtagens e regalias àquele que 
ali vai prúCurar sua própria subsis
tência e a da família. <Palmas.) Não 
queremos proteger o negociante da 
terra, aquele que quer ganhar dinhei
ro com eia, mas, o homem que q_uer 
cultivá-Ia e trabalhá-la com o próprio 
esfôrço. 

O Sr. Segadas Viana - Não é 
grande fortuna possuir, hoje em dia, 
com a moeda desvalorizada, cento e 
poucos mil cruzeiros, quando vemos 
grupos com bilhões de cruzeiros inves
tidos na indústria. <Muito bem.) 

O Sr. Paulo Nogueira - O caso de 
Valinhos é exceção. 

~ 

O SR. GABRIEL PASSOS _;_ Infe
lizmente, não tive a fortuna de obter 
destaque para minha emenda, bem 
como de muitas outras que visavam, a 
pequena propriedade, não só rural, 
mas. também, o homem que trabalha, 
poi~ estotl, cada vez mais, convicto de 
que, numa época de socialização in
tensiva como esta, em que os gover
nos se preocupam com as grandes mas
sa •. - porque nessas massas é que se 
modelam os Estados e as riquezas, -
precisamos, em nosso país, proteger o 
pequeno, a fim de que êle não se tor
ne um miserável e mero servidor doi 
grandes, dos potentados. 

O Sr. Eduardo Duvivier - A medi
da proposta por V. Ex. é de imenso 
alcance social. 

O SR. GABRIEL PASSOS - Obri
gado a V. Ex. 

o Sr. Eduardo Duvivier - Não pos· 
so compreender que a essa emenda, de 
intuitos tão alevantados. se oponham 
as raríssimas exceções dos municipi0s 
de Nova Iguaçu e Campinas. S:tbeffi•)S 
que êsses casos são pouco freqüe:ites e 
que uma extensão de terra como n qu:: 
V. Ex. se refe:·e, multo pouco v,,!,;, se 
nela não é empregado o trabalho hu
mano. 

O SR. GABRIEL PASSOS -- l'.!uito 
bem. 

A terra só vale quando traballlarla, 
e não quando tem valor comercial ::le-
vado. , o Sr. Eduardo Duvivier - A ~.: ,;: 
esfôrço do homem do ~an!po dev_em0s 
dar todo incentivo, pois e o meio de 
levantar-se a economia nacional. 

O Sr. Wellington Brandão - Per~i
ta-me V. Ex." um aparte, em apoio 
à sua nobilíssima emenda. 

O SR. GABRIEL PASSOS - Mui-
to obrigado. . 

O Sr. Wellington Brandão - O dono 
de sete alqueires de terra em Nova. 
Iguaçú, 11ão a cultiva pessoalmentl', 
nem com sua família. Se êsses 7 al
queires valem duzentos º!.! tre_zcntos 
mil cruze:ros o seu proprietáno ex
plora êsse trato por intermédio do 
trabalhador agrário ... 

O SR. GABRIEL PASSOS - Isso é 
uma verdade . 

o Sr. W ellington Brandão - . . . e 
paga, por conseguinte, o impôsto ter
ritorial. 

O SR. GABRIEL PASSOS - Em
bora a emenda não tenha tido con
veniente fundamentação, encontrou, 
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da parte dos nob;:es colegas, a melhor 
defêsa. 

O Sr. Alfredo Sá - V. Ex." pode 
acrescentar que, em Minas, a lei de 
impôsto terr;torial isenta os sítios de 
valor até dois mil cruzeiros, e no lan
çamento do impõsto, nenhum deles 
por êsse prêço, mas acima. 

O Sr. José Bonifácio - Não perma
. nece co mêsse valor já de propósito. 
Em Min>ls é sempre lançado por 
prêço acima de do:s mil cruzeiros. 

O SR. GABRIEL PASSOS - Espe
ro, pois, que a Casa, considerando o 
aicance desta emenda, conjugada a 
muitas outras, que, infelizmente, não 
mereceram acoihida da nobre e ilustre 
Comissão, virá atender e ·satisfazer 
o homem do interior, àquele que vive 
do seu trabalho ou que encontra nele 
fonte de recursos para a própria su
bsl.<;tência e a da família - ao ho
mem. que, não constituindo a classe 
média brasileira, há de representar a 
basp_, da sua riqueza e, sobretudo, a 
base da liberdade no Brasil, porque, 
no hoinem que trabalha e consegue 
economizar é que está o fundamento 
da verdadeira liberdade. (Muito bem. 
Palmas.l 

O SR. COSTA NETO - Sr. Presi
dente, peJÇo a palavra, para cedê
la ao nobre Senador Ivo D'Aqulno 
se nisso não houver qualquer inconve-

. t men.e. 
O SR. PRESIDENTE - Tem l'. pa

lavra o Sr. Rt:presentante Ivo D'Aqui
no. 

O SR. IVO D' AQUINO - Sr. Pre
sident~. a emenda. que .acaba de lel' 
apresentada deve ser considera.da, não 
apenas sob o aspécto por que está 
sendo discutida, mas também em seu 
fundamento econômico. -cumpre ter 
em vista que a propriedade rural it::m 
finalidades econômicas diversas, po
dendo ser destinada à criação, à la
wura ou a indústrias intensivas. 

Ora, Sr. Presidente, desde o mo
mento em que se estabeleça, corno base 
de isenção de impõsto. a superfície da 
terra ... 

O Sr. Nestor Duarte - Terra tra
balhada! 

O Sr. Paulo Nogueira - Trabalha
da pelos que nela residem. 

O SR. IVO D' AQUINO - ... par
ti.mos de êrro elementar, poi:ô o im
põsto territorial é baseado no valor 
da. terra e não na sua superficle. 

O Sr. Rui Almeida - Pretendemos 
a proteção do pequeno lavrador. 

O SR. IVO D'AQUINO - V. Ex." ' 
ouça a minha argumentação. 

Os El!tados do Rio Grande do Sul, 
Santa Catarina, Paraná e parte de 
São Paulo têm zonas de criação e zo
nas de lavoura. 

O Sr. Jurandir Pires - O valor das 
terras varia consideràvelmente. 

O SR. IVO D'AQUINO '- Nas zo
nas de lavoura, quase tõdas as pro
priedades são divididas em lotes de 
dez, quinze, vinte e vinte e cinco hi::c
tares. 

O Sr. Nestor Duarte - ót\mo ! 
O SR. IVO D'AQUINO - Há mu

nfoiplos em Santa Catarina quase in
teiramente divididos em lotes. 

O Sr. Nestor Duarte - Magnifica 
situação econõmical 

O SR. IVO D' AQUINO - Os pro
prietários dêsses lotes são cs próprios 
lavradores, que, com a famfil11., os cul
tivam. 

O Sr. Nestor Duarte - Não são pe
quenos lavradores? 

O SR. IVO D' AQUINO - São pe
quenos lavradores e não têm empra-
gados. , 

O Sr. Nestor Duarte - Muito bem. 
O SR. IVO D' AQUINO Esses 

lotes, Sr. Presidente, em Municípios 
como Caxias, no Rio G!"ande do Sul, 
como Juaçaba e Concórdia em Santa 
Catarina. por exemplo, atingem alto 
valor, ao passo que ns.s zonas de 
criação, nas zonas de campo, a mes
ma superfície tilm valor 20 a 30 vezes 
menor. 

Vêm os Srs. Representantes que não 
é possível estabelecer base de isenção 
na superfície de terr.:i. E' w~cessá'."io 
atender à condição pessoal do lavra
dor. 

O Sr. Wellington Brandão - Deve 
ser a do trabalho pessoal. 

O SR. IVO D' AQUINO - Dai a 
razão por que o impõsto territorial é 
cabra.do ad valorem, ou seja, fundnito 
no valor venal do terreno. Neste 
ponto ninguém mé pode contestar. 

Santa Catarina, com o pro1:.6sito de 
proteger o colono e o lavrador. dispõe 
de lei, há muitos anos, que isenta ~té 
cinco hectares do !mpõsto de aquisi
ção, o que tem por fim facilit'.lr a 
compra da terra pelo lavra.dor. 

Não podemos, absolutamente, por 
critério arbitrário, entende;: que 20 
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hectares estej!lm Isentos, sem conhe
cer o valor da produção e o valor do 
terreno. 

O Sr. Nestor Duarte - Não são 20 
hectares quaisquer, mas os que per
tencem a proprietários que os traba
lham e não possuem outr0s imóveis. 

O SR. IVO D'AQUINO - Ai está 
o engano de V. Ex.3 • Se esta for am·~ 
parad, os Estados de Santa Catarina, 
Paraná e Rio Grande do Sul terão 
diminuição imediata de 3/4 da renda 
de. seu lmpôsto territorial. .Será ver
dadeiro absurdo basear a Isenção no 
critério da superfície. · 

O Sr. Wellington Brandão - Não 
há tal. 

O Sr. Aliomar Baleeiro Essa 
isenção pode beneficiar Igualmente a 
quem tem e a quem não tem encargos 
de familia; a quem tem ap:ma..; um 
sitio e, não obstante, ·possui fortuna 
em dinheiro. (Apoiados e protestos) 

O SR. IVO D'AQUINO - Si:. Pre
sidente, não quero levar mats adiante 
minha . ., considerações, porqu'1 Já. expuz 
o pensamento capital que rr.e trouxe à 
tribuna. Quero apenas rap~tir q1.1e, se 
esta er.1enda fôr aczita, a arrecada
ção do lmpôsto territorial •J.os três Es
tados do sul diminuirá de 3/4 oartes. 
(Muito bem; muito bem. Paima.~). 

SR. JOSlt BONIFACIO (Pela or
dem1 - Sr. PresiJente, a confusão' 
foi tamanha que eu pediria a V. 
Ex.ª Sr. Presidente fizesi;e obséquio 
de lêr novamente a emenda, antes 
de submetê-la á votação. 

O SR. PRESIDENTE - A emenda 
número 119-A, que vai ser votada, 
é do teor seguinte: 

"O impósto territorial não in
cidirá sõbre sftios menores de 20 
hectares, quando o trabalhe, pes
soalmente ou com sua familia,. o 
proprietário que outro imóvel 
não possua. o impósto territorial 
será progressivo, relativamente . á 
área sõbre que incida". 

O SR. ALI OMAR BALEEIRO ( *) 
-- Sr. Presidente, é claro que não 
podia deixar de perceber a :;impatia 
com que a Assembléia acolhe a 
emenda. Eu. próprio sou o. primeiro a 
reconhecer que ela é ext.raordària
mente simpática. 

O Sr. Wellington Brandão - E' 
justa e racional. 

( *) Não foi revisto pelo orador. 

O SR. ALI OMAR BALEEIRO -
Mas é, ao mesmo tempo, profunda
mente injusta. Nesta época, em que 
se fala a todo momento em crédito de 
confiança, p1 ço que a Casa me prri
porcione ê~~e crédito. para me ouvir 
com tolerância e simpatia, porque 
venho ao encontro desse primeiro en
tusiasmo que a emenda trouxe, a fim 
de advertir dos perigos e das defi
ciências que ela encerra cm seu bojo. 

A tmenda d:'.>. a quem precisa e me
rece, mas dá também a quem não 
precisa e não meréce, embora fiqu.: 
sujeita â clausula de que o proprie
tário traball1e a terra com suas mãos. 

O Sr. N ereu Ramos Se a 
emenda fôr aprovada pela Casa, pos
so assegurar aos nobres Representan
tes que vários Estados, entre os quais 
o de Santa catarina, que se carate
riza pelo regime da pequena proprie
dade, terão uma. diminuição tão sen
sível nas suas rendas que não pode
rão cumprir os dispositivos votados 
em favor dos municípios. <Palmas e 
protestos.) 

O SR. ALI OMAR BALEEIRO -
Peço a atençãc da Assembléia e sua 
paciência para me ouvir. Não receio 
arrostar a impopularidade, mesmo em 
minha terra, que me advenha ctp 
fato de me opor a uma emenda que, 
a meu ver, enwnC.o errônea e incon
veniente. 

As isenções devem ser dadas t::m 
carater pessoal. isto é, atendendo ás 
condições individuais do contribuin
te. Imaginemos dois sítios, duas fazen
dolas de 20 hectares, uma perten
cente ao solteirão que ainda tem for
tuna em apólices e outra pertencente 
ao pai de familia com 10 filhos-. Co
mo atribuir o mesmo favor a duas 
pessoas em con<!ições econômicas 
diferentes? Só há um meio de estabe
lecer a igualdade: tratar desigual
mente aos que são desiguais. 

O art. 148 do projeto já estabelec~ 
que a tributaç~o será, sempre que po~
sivel, pessoal e graduada pela capaci
dade econõmica,do contribuinte, isto á, 
a aplicação do impôsto territorial, m~ 
.discussão, levará em conta a idade, o 
sexo do contribuinte, o fato de ter 0~1 
não família, de ter uu não, dívidas. 
E o nobre Deputado Gabriel Passo.; 
po<ferá muito bem fazer lei ordinária. 
pela qual seja dada isenção aos que! 
tiverem vinte ou mesmo mais hectares 
que d·ela careçam. Mas não deve faze;
com que est.e princípio venha a ter, 
como conseqüência, dar isenção a in-
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divíduos que poderão ganhar oitenta, 
noventa ou cem mil cr•Jzeiros por ano 
numa fazenda. 

O Sr. Alcedo Coutinho - Devia-se 
gravar mais fortemente a grande pro
priedade e isentar a pequena. É o valor 
de cada uma que devia reguiar isso. 

O SR. ALIOMAR BALEEIRO -
Verá o nobre colega que ninguém aqui 
está se opondo a dar isenção a quem 
prer.ise dela. O que não queremos é 
o critério da emenda Gabriel Passos, 
porque funciona levando em conta ape
nas o critério da superfície, quando de
vemos considerar a situa.;1'.o individual, 
pessoal, de cada proprietário de sitio, 
tenha êle dez ou vinte hectares, con
forme a zona do País. 

Poderá ser muito pou~a essa isen
ção e, em alguns Estados, como 
11á pouco mo5trou o Sr. Nereu Ramos, 
poderá ser um favor, ou seja, um pre
sente, que vai custar a agravação c!P 
impostos para outros que talvez preci
sem mais do amparo da lei. 

O Sr. Gaston Englert - Peço licen
ça para. um aparte, a fim de fortalecer 
os argumentos do nobre orador. Não 
devemos esquecer que a terra vale pela 
sua reprodutividade. 

O SR. ALIOMAR BALEEIRO - E 
pela proximidade do mercado. 

O Sr. Gaston Ençlert - Temos ter
ras com cinco hectares que dão muitn 
maior produção do que outras de vinte 
e cinco, trinta e quarenta hectares. 

O Sr. Lino Machado - Nessas te1·
ras trabalham operários; não estão in
cluídas na emenda. 
· O Sr. Gaston Englert - Não ~ão 
terras de operários, são terras de pro
prietários. Posso citar fatos concretos. 
São terras cheias de humus, à beira 
do rio. Os cinco h~ctares produzem 
mais que as terras, cheias de pedras, 
de trinta e cinco e quarenta hectares. 
~ injusto o qu~ os Senhores· fazem. 
A isenção tem de ser na proporção da 
qualirlade da terra, mas nunca da ârea. 

O SR. ALIOMAR BALEEIRO - Se
·nhor Presidente, já ouvi a campainha· 
que põe têrmo a meu prazo e não seria 
eu quem havia de retardar a votaçã0 
da Constituição. 

Desejo lembrar apenas, pará justifi:. 
car,,..a grande confiança que pedi à As
sembléia, o fato de que me bati aqui 
violentamente por tôdas as medidas de 
amparo aos necessitados. 

Eu não negaria, pois, meu apoio à 
emenda se, por acaso, me houvesse con-

vencido de que ela viria melhorar a. 
situação das pessoas que não têm capa
cidade para pagar. 

O Sr. Paulo Sarasate - Voto contr.'l. 
a emenda. Estou plenamente conven
cido de que não atende aos propó
sitos visados dentro da Constituição 
Federal. Pergunto a V. Ex. : a quem 
compete êsse impósto? 

O SR. ALIOMAR BALEEIRO - Ao 
Estado. 

O Sr. Paulo Sarasate Logo, :i. 
Constituição estadual é que estabelece
rá as bases, conforme a peculiaridade 
de cada Estado. 1,Palmas.) 

O SR. ALI OMAR BALEEÍRO - Se 
o Estado não fizer, a lei federal poderá 
fazê-lo, em face do art. 5.0 , allnea 16. 
Estou pronto a dar meu voto ao nobre 
Deputado Gabriel Pass~ quando Sua 
Ex.ª o quiser fazer, em função pessoal. 
atravP.s da leí ordinária. !Muito bem; 
muitc bem. Palmas.) 

O SR. GABRIEL PASSOS - Sr. 
Presidente, peço a palavra. 

o SR. PRESIDENTE - Se é para 
discutir a emenda, não lh'a posso dar. 

O SR. GABRIEL PASSOS - E' 
pela ordem que desejo falar. 

O SR. PRESIDENTE - Tem a pa
lavra o no ore Deputado. 

O SR. GABRIEL PASSOS (Pela 
ordem) ( ., l A emenda consta de duas 
part~s: uma relativa ao caso em de
bate, deb&.te acalorado, aliás i.njusti
ficadam:mte, porque eu 'esperava que 
todos estivessem de acórdo com a 
emenda; e outra que pode ser des
tacada. Desta eu desisto porque é 
classificação de impôsto territorial que 
pode ser progressivo. Assim entendo, 
mas, se isso constitui motivo para pre
judicar a primeira parte, desisto da 
segunda, sendo certo que a primeira 
pare<:e tão relevante para o Brasil 
que está no programa de todos os Par
tidos que falam em extinção de la
tifúndios e se destinam a protege~ 

a propriedade produtiva. Não tenho 
dúvida em manter esta emenda e pei;o 
para ela a. serenidade dos nobres co
legas, sendo c-<:rto que não poderá. 
prejudicar os estados em que a pro
priedade esteja multi-dividida, porque 
já. têm tal soma de recursos que de -
outra fonte virão os tributos de que 
necessitam para seus serviços. 

( •) Não foi rev.isto pelo orador. 
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O que o estado quer é recurso, e re
curso se ob'tém com o trabalho di
reto na terra. Desde que e estado se 
enriquece com o trabalho da proprie
dade, convenientemente produtivo e 
aproveitado, não há mal em proteger 
o pequeno proprietá1 io, desassistido, 
desamparado, gravado pelo fisco, e que 
trabalha com sua família, com seus 
braços, para con~eguir o sustento pró
prio e dos seus. 

E' isso o que espero da compreen
sã0 desta Casa. <Muito bem; muito 
bem. Palmas.) 

O SR. SOUZA COSTA <Pela ordem) 
<') Sr. Presider;.te, pedi a palavra 
principalmente porque em tórno da 
matéria se estabeleceu tal confusão que 
me parece necessário e útil ao ln
terêsse geral que o assunto se e5cla
reça devidamente, antes de pronun
ciar-'>e a Casa sõbre o mérito. 

O Sr. Barreto Pinto - A Assembléia 
está perfeitamente esclarecida. 

O SR. SOUZA COSTA - Então, V. 
Ex.ª vai ter a bondade de informar
me quanto significa de redução, nos 
orçamentos estaduais, a medida, se 
fõr a dotada. 

O Sr. Carlos Pinto - Isso não im
porta. 

O ?R. SO!JZA COSTA - Importa, 
e mm to, a nao ser para demagogos. E 
çonsidero o nobre Deput<>.do Gabriel 
Passos um homem sinceramente ir..
teressado ... 

O Sr. Gabriel Passos - Muito obri
gad"o._a v. Ex.ª. 

O SR. SOUZA COSTA - ... na 
justiça de uma medida e não em agra
dar à popularidade. <Palmas. l 

Dentro desta ordem dé idéias, Sr. 
Presidente, considerando que não é 
possivel atribuir a0 nobre Deputado 
G:i.brlel Passos outro intuito senão, de 
acõrdo com a sua formação moral, pra
ticar um ato de justiça social; e con
siderando, de outro lado, depoimentos 
valiosos, como o que ouvimos do pró
prlo lid·er da maioria, sôbre o que signi
fica, como reperciassão na vida finan
ce-ira dos Estados ... 

O Sr. Carlos Marighela - A reper
cussão, meu nobre colega ... 

O SR. SOUZA COSTA - V. Ex.ª 
não deve gritar. Deve ,pedir licença 
para o aparte e tsperar que eu lh'a 
dê. Falando assim, V. Ex.ª confunde 
e fpre as boas normas do Parlamento. 
<Palmas.) · 

Como dizia, Sr. Presidente a pri
meira medida, no caso, em se' tratan
do de matéria tributária ... 

(Trocam-se numerosos apartes. 

~ Sr. Presidente, fazendo soar os 
tzmpanos, reclama atencão.) 

E~tou faiando pela ordem e não pelo 
mérito. . 

Sr. Presidente, como expliquei a V. 
E.x.~. ep matéria tributária o racio
c1n10 nao pode ser conduzid0 ao sabor 
das paixões. 

A Constituição criou para os estado", 
uma tal ?rdem .de encargos que não 
será passivei retirar de. receita dêssc~ 
Estados recursos que nem se sabe em 
quanto importam. 

<Trocam-se numerosos apartes. 1 

O .SR. PRESIDENTE (jazendo soar 
os tzm.panos> - Atenção! Está com a 
palavra o Sr. Souza Costa. 

O SR. SOUZA COSTA - O pedido 
pela ordem, que fiz a V. Ex.ª, Sr. Pre~ 
sldente, é no sent.ido de que adie a 
votação da matéria, até que se pro
ceda ao estudo da repercussão que a 
medida po.derá . ter, ou seja, até que 
se proporc10ne a Casa a possibilidade 
rle decidir com inteiro conhêcimento 
do assunto. 

E' o a pêlo que faço a V. Ex.ª Sr. 
P_!csidente, e à Assembléia, no inte
resse de bem servir ao Brasil. <Muito 
bem. Muito bem. Palmas.) 

. O SR. PRESIDENTE - O.; reque
runento.s de adiamento são semp1'€ 
,af.tmi.ssí·veis. No enta.nto, sómente a 
Assembléia pode deferi-lo. Observo, 
entret.anto, que fa.1ta um requisito ao 
pedido: o tempo de adiamento. 

O SR. SOUZA COSTA (*) <Pela 
ordem> - Acedo à. advertência de 
V. E. 

O Sr. José Bonifácio - O nobre 
Reipresentante não tem qualidade 
para requerer o acuamento. 

O SR. PRESIDENTE - Perante o 
Regimento. cabe ês.s,e direito a qual
quer Sr. Representante. 

O SR. SOUZA COSTA - Se não 
pudesse fazer o pedido de adiamento, 
não o terta formul>ido. o adiame!llto 
ao menos por 24 horas será necessá
rio e peço a V. Ex., Sr. Presidente, 
con.sullie a Casa sóbre se concorda 
com o meu requerimento. (Muito 
bem.) 

< • J Não foi revisto pelo orador. 
- ·- . • P,.".Jll 
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O SR. PRADO KELLY ('') (pela 
ordem) - Sr. Presidente, pedi a. pa
lavra paxa encaminhar o requeri
m-ento de adi?.mento. 

Si.nto·me no dever cLe manifestar 
minha opinião pessoal. Embora es
~eja eptenclldo no nieu Partido que 
ele nao tem questões feehadas em 
matéria constitucional, sinto-me no 
d.ever - comecei assim est·as breves 
pa.1avr.as - porque des·ejo pautar os 
m~us a.tos nesta Casa pe.la linha cLa 
absoluta lealdade, de declarar o meu 
ponto de vista. 

O distinto companheiro, Sr. Re
p_resentante Aliomar Bateeiro, foi de
signado pela bancada da União De
rnOCTMica Nacional P41"8 compor a 
sub-comissão ::>. que era afeto o estu
do da matérta de discriminação de 
rendas. De como s. Ex.ª procedeu, a 
Casa é testemunha. 

O Sr. Ataliba Nogueira - Sua 
atuação foi brilhantíssima. <Muito 
bem. Palmas. J 

o SR. PRADO KELLY - o tra
balho do ilu.stre professor da Facul
dade d€ Direito da Bahia. merece en
cômios de tal ordem que - po~ 

afirmá-lo, já em face da votação doo 
diferentes dest,aques, - o sistema JJOr 
S. Ex. proposto está ~nitido. (l'tfuitc 
bem>. 

Diante da emenda do !lustrP colega 
Gabriel Passo.s, S. Ex. opinou con
tró.rtamente à sua aprovação, por en
tencer. em primeiro lug.ar, que não 
a t Jngia a plena Justiça socltcil, e em 
!>egundo porque, tratando-se de ma
téria. de isenção ae tributos, melhor 
seria que as Constituições · ei.taduaiis 
apre-ciassem a conveniênci.a dU não 
d e considerá- ta. 

Noto, porém - o que é bom sin
toma para a vlda democrática - que 
gr.anct.e parte do plenário, sem se ater 
a circunstâncias de filiação partidá
ria, manifesta irreprimivel s!mpaitia 
por essa emenda. CMuito bem.) 

Eu, porém, Sr. Presidente. devo ser 
leal aos compromissos e às responsn
billdades da investidura que recebi. 
No momentô em que o lider dia malo
rta alega que diferentes Estados po
dem ter sua situação finainceira irre
mediaàveL.-riente (;Om.prometid.a, sou 
obrigado a meditar. 

O Sr. Nere1; Ramos - V. Ex. sabe 
que Santa Catarina é o l!lstoado em 
que vigora o regime da pequena pro
priedade. 

O Sr. Alcêdo Cootinho - O im
pôsto territorial cob"'!ldo no Brasil é 
de 4 %, quer dizer: o argumento do 

Sr. Souz.a Co..,ta não 
ser. 

tem razão i!e 

O SR. PRADO KELL Y - Quero 
esc~recer, Sr. Presidente, com a, sin
ceridade que ponho em todoo os mC'US 
a·tos, que ouvi de i1ustre Reipr·esen
tante, a afJr·mação d<: que a situação 
financeira de diferentes Estados seM<a 
calamitosa se aprovássemos ess.a 
emend.a. Não estou fazendo a mesma 
afirmação. Mas não encontro, de 
part.e dos que defendem a emenda 
a demonstração de que ta.! po.ssihili~ 
dad·e não se verificará. 

Nestas condições, atendendo ape
nas a razões de convicção pessooJ., 
que em nad·a obrigam aos meus ilus
tres correligionfN1·ios porque, repLto, 
está entendido que não há questões fe
chadas em nosso Partido, me senti 
no dever de subir à tribuna, .para não 
discr~par da linh·a de coerência e 
lealdade que tenho m.a.ntido, e justi
ficar o m.eu voto ao pe<lld-0 de adifl,
mento da votação da emenda. <Mui
to bem. Muito bem. Palmas. ) 

O SR. GABRIEL PASSOS (•) 
(Pela ordem) - Sr Presidente, quando 
ofereci essa emenda, examinei bem a 
questão e procurei evitar que os donos 
de pequenas proprirdades, muito va
lorizadas, não gozassem da lsençã0, 
porque, quando a propriedade é muito 
valorizada, o proprietário, mesmo que 
não possua outra, não vai trabalhá-la 
com os próprios braço5, juntarn!3nte 
com sua famflia. ( Mu;to bem ) 

Além disso, não são comuns no Bra
sil proprit:dades em tais condições. 
C1eio que, mesmo em Santa Catarina 
e no Paraná, não as haja. Mas :;.d
mito que existam. 

Não obstante o nobre líder da maio
ria, com a sua- encantadora genti~eza, 
não quisesse discutir a matéria co
nosco, entretanto, foi ouvido com a 
maior atenção. 

O Sr. Nereu Ramos - Não podia / 

discuti-la, porque apena~ havia obti
do licença do orador para dar-lhe um 
aparte. Eu não tinha a palavra po.ra 
debater. ·-

O SR. GABRIEL PASSOS -- Mas 
V. E.ª, eminente líder. tem presencia
do aqui, não somente a troca de apar
tes com o orador, corno entrt muitos 
outros Srs. Repr"sentantes que não 
se encontram na tribuna. E' a praxe 
a que ternos sirlo obedientes. 

De qualquer maneira, porém, aten
do à argu1m'ntaç-ão de V. Ex.ª e que-

(•) Não foi revisto pelo orador. 
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ro mesmo que siga a minha argumen
tação. 

O Sr. Nereu R1J,mos - V. Ex." sabe 
que Santa Catar!n,1 é Estado em que 
vigora o regime· da pequena proprie
dade. 

O SR. GABRIEL PASSOS - Por 
ii;so mesmo, Santa Catarina é dos 
mais prósperos do Brasil. Vossa Exce
lência, o dirigiu, o organizou e todos 
reconhecemos que a instrução propor
cionada por V. Ex." ao seu Estado, a 
par da direção e da organização que 
lhe deu, lhe imprimiram extraordiná
rio impulso e verdadeiro desenvolvi
mento. Mas desenvoiveu-se, sobretu
do, devido ao regime da pequena oro
priedade, que pretendo se estendâ ao 
resto do Brasil. 

O Sr. Nereu Ramos - V. Ex.~ sabe 
que uma das finalidades do impôsto 
territorial é, justamente, d€ determi
nar a divisão da propriedade. 

o SR. GABRIEL PASSOS - Per
feitamente. Mas, V. Ex."' disse, e 
u nobre sub-líder da minoria repetiu. 
que êsses Estados estariam irremedia
v<:lmente comprometidos em suas fi
nanças se a emenda fôsse aprovada. 

O Sr. Prado Kelly - A afirmação 
não é minha. 

O SR. GABRIEL PASSOS - Ouvi 
o advérbio proferido por Vossa Exce
lência. 

O Sr. Prado Kel/y - Reportei-me à 
declaração do Sr. Senador e, tendo-a 
em consideração. rrianiLestei-me pelu 
adiamento. 
_ O Sr. Nereu Ramos Disse que 
ess::-s Estados sofreriam gr"!ndes des
falque:; em suas rendas. acrescentan
do qu<'. talve~. r.ão pudessem cumprir 
o que prece:tuamos em relação aos 
municlpios. 

O SR. GABRI8L PASSOS - Pela 
mesma razão. tenho em vista n Brasil 
em sua totalidade, mas respeito na
turalmente as peculiaridades de cada 
tegião. Reconheço que o Brasil é mui
to grande e se torna muito dif!cil re
solver êsses assuntos. Nosso p:i.is é 
muito desigual. Estou certo de que 
todos pretendemos o que seja mf'lhor 
para o Brasil. 

Mas se S. Ex.ª entende que as .fi
nanças de seu Estado serão irreme
diávelmente comprometidas ... 

O Sr. Nereu l?.amos - Não disse ir
rem ed iá ve lmen te . 

O SR. GABRIEL PASSOS - ... 
não serei eu quem force a votação de 
emenda tão prejudicial a uma unida
de da Federação. Que S .. Ex.ª traga 

à Assembléia da uu'i que comprovem 
essa assertiva, (;stou certo de que, 
dianre dêles. ni.i.o teremos a tributação 
a que me refrri. 

Desejamos que sr· trate nesta Cons
tituinte das mcditlas mais ~ib1as e 
mais justas par::t o pais. Concordarei, 
com o meu assentimento µessoal, já 
que pela ba ncad:i, falou u nos~o sub
Jlder. 

O Sr. Prado Kellif --- Em meu l!Ome 
pessoal. 

O SR. GABRIEL PASSOS -- Con
cordarei, - e ni\o ponho dú\•id<i na 
asserção de S. Ex." - desde que 
S. Ex." esclareça suficientemente o 
plenário, sôbre qu;iis são os prejuízos 
de Santa C~tarina. 1 Muito bem: mui
to bem.> 

O SR. NEREU RAMOS ! • • 1 Pela. 
ordem.J - Sr. Presidente, apesar de 
meu estado de saúde, devo uma expli
cação ao plenário e ao nobre Depu-
tado Sr. Gabriel Passos. . _ 

Quando dei meu aparte, quis acen
tuar, como acentuei, as graves con
seqüências que para a arrecadação, 
para a re<:eita de alguns F.stados. en
tre os quais o meu, importaria a acei
tação desta emenda. 

Nessa oportunidade, o Sr. Deputa.do 
Gabriel Pasws, impedindo que eu con
cluísse meu aparte, levado pela ve
emência e pf:!la emoção que o as<. uuto 
lhe despertara, quis. desviando-me de 
me•1 raciocínio, comigo discutir. E eu, 
usan<io do direito que me aSsegura o 
Regim~ntó e que já foi utilizado por 
inúmeros Deputados de uma e outra 
corrente, declarei que não 1esejava 
discutir cor.1 S. Ex.". 

Nã.o importou isso er.:i qualquer de
sapreço pessoal ... 

O Sr. Nestor Duarte Sabemos 
disso, Excelência. 

O SR. NEREU RAMOS - . . . por
que S. Ex. me conhece de 1011ga data 
e sabe que ninguém nesta Assembléia 
me merece mais acatamento e maior 
ad,niração. O que eu quis foi apenas 
registrar meu aparte para chamar a 
atenção da Assembléia para o passo 
que ela ia dar. 

Sa-nta Oatar!na é um Estado de pe
quenas regiões, onue vigora o regime 
da pequena propriedade. 
• .O Sr. Carlos Prestes - Em peque-
nas parcelas. · 

O SR. NEREU RAMOS - Em zo
nas mais desenvolvidas de meu 
Estado, Itajai, Blumenau, Joinville e 

< •) Não foi revisto pela orador. 
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outras, vigora, para exemplo do Bra
sil, o regime da pequena propriedade. 
São as terras mais valorizadas do Es
tado. 

::> Sr. Alcedu Coutinho - E a renda. 
in<iustrial dêsses municípios? 

O SR. NER.EU RAMOS - Chega
rei lá. 

Ainda há dias, creio que V. Ex. , 
revelando pequeno conhecimento que 
tem de meu Esta.do, chegou a afirmar 
nesta Assembléia que Laguna ·e Cri.o;
siuma são municípios onde vigora o 
latifúndio. V. Ex.ª não conhece qual
quer dêsses municípios. 

O Sr .. '1lcedo Coutinho - Citei ou
tros, co:no o de São Francisco. São 
terras de latifúndios. 

O SR. NEREU RAMOS - Não há 
latifúndio nem em Laguna nem ew 
Santa Catarina. 

O apa;·te que profe1i, porém, está 
r(liistrad0. Não foram precisamente 
as palavras reproduzidas pelo meu no
bre amigo e grande parlamentar, ::3e
nhot Prado Kelly, mas o pensam2nto 
S. Ex.ª o reproduziu e eu o confirmei. 
O que dii;se está nos Anais: essa emen
da, se aprovada, importaria num gran
de desfalque nos c.r;a.mentos de alguns 
Estados e entre os quais o meu. De 
sorte que não poôeríam<.s, talvez, cum
prir aquilo que votássemos para bene
ficiar os municípios, porque, acrectito, 
nesta. Assembléia nin.guém tenha que
rido fortalecer :?.s finanças municipais 
empobrecendo os Estados. Queremos 
o desenvolvimento harmoruoso das tres 
entida.des: União, Estados e Municí
pios. 

Eu mesmo, como governante, já es
tabeleci uma isenção que vigora desde 
1936 pa·ra as pequenas áreas dt:: terra, 
on<l.e se planta o trigo e sejam traba
lhadas pelo proprietário e sua familia. 
Foi, entretanto, para es~imular uma 
determinada cultura, não concedendo 
como não po·deria conceder, isenc:~ 
nos moldes da que se quer outorgar e 
que iria subtrair do pagamento do im
põsto tôrlas as terras dos mais prós
peros munk!pios de meu Esta<io. 

Estou -:.efendendo a· minha terra no 
cumprimento de meu dever. Deixe-se 
para os Estados a atribuição de ·legis
lar a respeito, porque temos de respei
tar as peculiaridades de cada um dê
les. 

Ontem votei contra a emenda do 
nobre Deputado por São Paulo, por
que entendi e continuo a entender que 
ela é prejudicial aos municípios. 
. RealmP.nte_. os municípios têm pecu

liaridades d1st1ntas e diversas. Não é 

possivt::l colocá-ios todos no leito de 
Procusto. É preciso deixar que êles 
t~nham a J;berdade de aplicação de 
suas rendas, porque, se uns abando
naram o interí0r, outros também 
abandonaram as sedes. Cumpre con
cili.:tr os interesses e dei:r.ar que os 
mun;cfpios resolvam da maneira que 
melhor consulte os seus interesses. 

O Sr.· iA.lencar Araripe - Apresen
tei emenda a respeito da matéria, 
isentando do pagamento de impõsto 
o pequeno lavrador e pequeno agri
cultor, como tal considerado todo 
aquêle quf: estivesse também isento do 
impôs to de renda. Ao mesmo tempo, 
isentava os jornalistas e os membros 
ào magistério. A respeito, porém, da 
emenda do Sr.'Gabriel Passos tenho a 
acentuar que no Ceará, na minha 
zona, no Cariri, um terreno de 30 
hectares vale uma fortuna, talvez um 
milhão de cruzeiros .Igualmente, os 
terrencs ocupados por carnaúbais, que 
o próprio dono e a família podem ex
plorar, numa área de 30 hectares, va -
lem uma fortuna, qmmdo nos sertões 
secos 100 hectares têm valor insignifi
cante. E' a circuustância que deve 
ser acentuada. 

O SR. NEREU RAMOS - Sou 
filho da zona ela pecuária do meu Es
tado. Pois bem; .um milhão de metros 
quadrados, na terra em que nasci, 
vale muito menos do que 10 ou 20 
hectares E::n Blumenau. De maneira 
que, se votal"mos esta em..,,nda, não 
sti como ii:emos favorecer os muni
cípios, se na mesma hora golpeamos 
o município na paridade Qtre lhe 
Quisemos estabelecer, porque dimi
nuimos 'li. renda dos Estados. Vamos 
indir~tamente, prej-;idicar os municí
pios. Deixemos aos Estados e aos mu
nicípios a decisão de um assunto que 
é de seu peculiar interêsse. Não 
queiramos absorver, nesta Assembléia. 
os poderes dos Estados e dos munici
pios, porque, em vez de estarmos 
construindo e Brasil, retardamos o 
seu desenvolvimento. < Mu!f.o bem,· 
muito bem. Palrr..as. ) 

O SR. PRESIDENTE - Peço a. 
re t.enc;i'í.o da Casa. pois vou submeter 
à votação o requerimento. 

Os Srs., que aprovam e requeri'
mento do Sr. Sousa Costa, de adia
mento da votação da emenda nú
mero 719-A, por três dias, queiram 
levantar-se. (Pausa.) 

Está aprovado. 
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O SR. JOSÉ BONIF'ACIO - (Pela 
ordem> - Requeiro a verifkação da 
votação. 

O SR. PRADO KELL Y - Senhor 
Presidente, concordo com o pedido 
do Sr. José Bonifácio, de verificação 
da votação, embora tenha votado pele 
adiamento. E' ctireíto reconhecido pelo 
Regimento. 

O SR. PRESIDENTE - O Sr. 
Representante José Bonifácio solicita 

.a ve1ificação da votação. Vou proce
dê-la simbolicamente. Parecendo-me 
que, desta forma, atenderd a S. Ex.ª. 

Os Senhores, que aprovam o reque
rimento, queiram levantar-se. (Pau
sa. l 

É notório que está aprovado. Dese
ja o Sr. José Bonifácio nova verifi
cação, pelo processo nominal? 

O SR. JOSÉ BONIFACIO - Estou 
sat.isfeito, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE: - Está 
confirmada a aprovação do requerl
mrnto do Sr. Sousa Costa. 

Tenho outro pedido d~ de.staque, 
mas estou em dúvida. 

O Sr. Gabriel Passos pediu destaque 
da emenda n. 0 558, de .'iua autoria; 
entretanto, prccurando-a no.; impres
sos, não pude encontrá-la, pois a 
idac111t'le númer0 pertence ao Sr. 
Deputado Gilberto Freire. 

O SR. GABRIEL PASSOS - Peço 
a ;>alavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE - Tem a pa
lavra o Sr. Gabriel Fassos. 

o SR. GABRIEL PASSOS e•) (Pela 
orde"//i l --· Se bem me lembro, Sr. 
Presidente, n emenda a que V. Ex." 
.se refere é complemento de outra a 
,que Joi negado dest.1que. 

Eu propusera a :;upressão do im
pôsto dr exportação. ainda 110 Pro
jeto primitivc; entrrtan~o 0~ th;.,,tr::!s 
membros ela Comissão orientaram-se 
diferentt:rnentt> ao elaborar o C;;.11itulc 
dn tributação. 

~ 

O SR. PRESIDENTE - Não é 
esta a minha aúvi1::i. 

O SR. GABE.IEL PASSOS -- Poi:; 
llen:: a cn1enda t1.º 558 t.tfe:::c.-sc t::o 
iíici~o V do ar::. i 30, tam!J'.!m re:a
tivo à exportação, s~ V. Ex.ª, Sr. 
Presidente, negou de:::taque à primi
tiva de n. 0 715, ~ambém o fêz qua:i-

< •) Não foi revist.o pelo orado1·. 

to a esta últim'.J., ao que me parece, 
porque uma se prenae à outra. 

O SR. PRESIDENTE - A emenda 
de que se trata não é a de V. Ex.". 

o SR. GABRIEL PASSOS - Ouvi 
V. Ex.ª dizer 558. Parece-me que 
esta é sóbre matéria de ensino. 

o SR. PRESIDENTE ,,- Não é a de 
V. Ex.ª. Minha dúvi'Cia foi esta. 

O SR. GABRIEL PASSOS - Tive 
a honra de assiná-la com o Sr. Gil
berto Freire. 

O SR. PRESIDENTE - All~s. a 
emenda n. 0 558 está atendida de 
motlo integral pelo art 211 do Pro
jeto. 

Procuran<lo a ememia 558, encon
trei a do Sr. Gilberto Freire, a qual 
segundo verifiquei no Projeto revisto, 
foi incorporada ao art. 212. 

O SR. IVO D'AQUINO - <Pela 
ordem >- Sr. Presidente, traz-me à 
tribuna doloroso dever: comunicar à 
Casa que acaba de falecer, nesta Ca
pital, o Deputado por Santa Catari
na, pertencente ao Partido Social De
mocrático, Sr. Altamiro Lõbo Gui
mr.rães. 

O Representante que se afasta do 
nosso convívio foi, desde :mr. t0 moço, 
.lidador de •projP.ção na poJitica de 
Santa Catarina, ao lado io Sr. Nereu 
Ramos, que nêle sempre teve leal. de
dicado e ilustre companheiro. Q•1an
do, em 1920, o Sr. Nereu Ramos con
duzia a oposição, no meu Estado, foi 
I Altamiro Lôl.lo Guimarães um d.:is 
seus primeiros correl1gwnarios. E, d:::.s
de essa data. o acompanhou nas noras 
•amargas dos prinlelrOS Gest!ngano.:>. 
nas emoções de tôdas .is lutas ::: na~ 

esperan,as que se renovavam ap&.> c<i
da piei to travado. 

Em 1930, eleito já o Sr. Nereu 
Ramos deputado federal pela oposição 
catarinense, viu abrir tlia~nc de si a 
:a.·~:· carreir~t política n~ercclia pela 
sua tena<:!idade e peln seu vu!or ex-
1:.epcional de chefe. Acompanhou-o 
Altamiro Lôbo Guimarães na vitó
da, como já o seguira dedicaclamc11t·.: 
nas horas incertas das Juta::; de opo
sição. 
- E o primeiro cargo ele projeção po

lítica que txerceu foi o de membro 
e presidente do Conselho Consultivo 
do Estatlo d~ &mta Catarina. 

A interrupção que sofreu em su::i. 
carreira política, por haver tomado 
parte na Revolução Constituc1onalis
ta de 1932, foi, entretanto, recuperada, 
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. quando eleito, em 1935, de>plltado à 
: Asseml:>léia Legislativa do seu Estado, 

. , como representante do Partido LJbe

. • ral Catarinen.~e. Dessa Assembleia, 
i ; !foi presidente, quer na sua fase cons
: : \tituinte, quer na sua fase oroiná
: :.Jia. 
1. 
1 

, No exercício dessa alta função dls
:: tinguiu-se singularmente, pela :>ua.a:-i-
1 'toridade moral, pela sua i"='rsp1cac1a, 
1 , pelo seu. equilibrio i>oliti<:o e pela sua 
! : {inteligência de escol. De tOdos os 
:seus pares e sem distinção de parti
: dos, mereceu, naquela ocasião, a:; mai
, ores demonstrações de 4"Préço e de es
: tima. 

Aipós o golpe de Estado de 1937, foi 
durante seis anos, Secretário da Fa

, ',zenda do govêrno do Sr. Nereu Ra
! .mos e, na qualidade de seu substituto, 
; legal, esteve no exercicio do govêrno 
,. do Esta<io diversas vêzes. Espírito 
profundamente devotado à causa pú
blica, esmerado cultor da dência das 
finanças, trabalhador metódico e in-
1'.atigável, espírito lúcido -= oi:>j~:~vo. 

::;ua ação naquela Secretaria foi de 
relevantes serviços à sua terra uatal. 
. Desfrutando largo prestigio político, 
em Santa Catarina, foi, -::om a or~anJ
zação do Partido Soclal Democrático, 
eleito vice-presidente da sua c,lmis
são Exeeutiva regional. E, no último 
(pleito, o eleitora<io catar1acnsc o 

1trouxe a esta Casa, como um dos sc>ns 
:mais legitimas representantes. 
: : Desaparece aos 47 anos de idade, 
!ferido por insidiosa moléstia, QUf! não 
\o abandonou e lhe im11ed1u .Ji~ ttr 
,nesta Assembléia o desempenho cor
!respondente à sua e~eriência e in
~teligência, convictamente educ·<das no 
~amor à causa d('mocrática, q•:e: foi 
~empre um incen·ivo dos seus melho
. res entusiasmns. 
1. 
1 : :Com o seu desapar°"<:i:nen to, perje 
esta Casa um repres<:ntante dos mais 

, ~ignos; Santa Catarina um dos ::cus 
!ilhas mais ilustres e o Partido Social 
Democrático um dG..; corrclegiO!!ários 
~ais dedicados e mais C'ficiJot,cs, 
1: 
1; Trago aqui, Srs. Representantes, 
nestas breves palavras, o preik1 da 
saudade da bancada do Partido Suclal 
:nemocrático, de Santa Catarina, e so
licito, Sr. Presi<iente, que, d~ !l.côrdo 
eom o Regimento, sejS\ suspen.<;a a 
.sessão, em homenagem ao ilust.re co
lega. que acaba de falecer. < M1lito 
bem; multo bem. O orador é viva
mente abra.çado.) 
i ;: 1 

O SR, TOMAZ F'ONTES ( *) - Sr. 
Presidente, cabe-me o doloroso devel' 
de associar-me às homenagens sol!
dtadas pelo ilustre Reprt:!sem.ante Sr . 
Ivo d' Aquino, para reveBciarmos a me
mória de mais um companheiro que 
deixa, para sempre, o n0sso convívio. 

Era mlnha intenção fazê-lo em no
me da Un!áo Democrá.tica de Santa 
Catarina, mas o nobre chefe dêsse 
mesmo Partido, Sr. Otávio Mangabei
ra, delf'gou-me a incumbência de falai• 
em nome de tôda a nossa agremiação. 

Serei breve. Quero apenas corra
borar, com grande convicção, as ex
pressões de louvor que o desapareci
mento de Altam!ro Lobo Guimàrães 
provocou da parte do Sr. Represen
tante Ivo d'Aqulno. 

Fomos adversários politicos, mas 
devo dizer que não houve qualquer 
exagero nesse quadro de nobres qua
lidades que tracejou perante a As
sembléia o nobre Representante. 

Altamiro .Lobo Guimarães se reve
lou sempre um politico denodado, leal 
e amigo de seus amigos, qualquer que 
fôsse o setor em que se encontrassem. 

Quero, nesta homenagem da União 
Democrática Nacional, repito, reve
renciar de modo especial o nobre líder 
da maioria, chefe do Partido Soci.:11 
Democrático de meu Estado. Em 
Santa Catarina um cultor désse velho 
gênero literário de anagramas dedi
cou a Altamiro Guimarães Uffi[I, com
posição que, para ser entendida, é 
preciso se saiba que se dirige exata
mente ao Sr. Nereu Ramos. O ana
gr~ma é o seguinte: 

Altamiro Lobo Gu!niarães 
irmão. de gloriflsa labuta. 

O irmão era o Sr Senador, do qual 
foi companheiro le:i.l, r.lerlicadissimo 
em tôdas as horas, no tempc, da ad
versidade e no tempo do triunfo . 

Aissim peço à Assembléi~ conced<t es
sas homt:!nagens, cerno prova de grande 
saudade, p0rque, de ~ato, êsse político 
que desapareceu, êsse deputado que 
sucumbiu era amigo de todos nós, 
partidário dêsse clima de coalisão 
que se está estabelecendo no país. :ll:le 
tinha a maior intimidade comigo e 
dizia que os :noi::sos princípiM eram 
os mesmos, que nada havia separando 
o PSD da UDN em pontos funda
mentais. 

Interpretando o sentimento dos ude
nistas, curvo-me, perante a ·memória 
do companheiro que se foi e peço a 
todos imitemos set:s sentimentos de 

( •) Não f.o! revisto pelo orador. 
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co:rtilial1dade, de bm~ vontade, de ele
. vada compreensão, porque, afinal, que -
remes apenas o bem do Brasil, o en
grandecimento da Pátria. (Mutto ~; 
multo bem. O orador é -abraçado.) 

O 3R. GURGEL AMARAL - Neste 
triste fim de sessão, venho, em nome 
da bancada do Partido Trabalhistt'l 
Braslleiro, associar-me às homenagens 
póstumas prestadas. agora, à pessoa 
de Altamiro Lobo Guimarães, cujo 
trespasse acaba d<'> ser anunciado' 
(M1lfto bem; muito bem. O orador é 
abraçado.) 

O SR. DANIEL F ARACO ( *) .,
Br. Presidente, em nome da bancada 
do Partido Social Democrático do Rio 
Grande do Sul, venho trazer à ban
cada cata.rinense a expressão de nosso 
mais v1v>o pesar pelo desaparecimento 
de Altamiro Lobo Guimarães. 

Tive a fortu'lla de connecê-lo pessoal
mente. Estou bem a par de seus no
bres dotes de luLador, do seu acendra
do patriotismo e. por certo, muito é 
de lamentar que a insidiosa moléstia 
que, por fim, o P!ostou, o ~ivesse im
pedido de trazer. a elaboraçao da nova 
Constituição do Brasil, o brilho de 
sua inteligênci!l , o calor do seu pa.
trio~ismo. 

Sr. Presidente, o Rio Grande do 
Sul e Santa Catarina. Estados ligados 
por tantos laços comuns, nesta hora 
se associam na mesma dor, no mesmo 
pesar, no mesmo luto, pelo desapare
cimento do nosso companheiro. (Muito 
bem;· muito bem. O orador é abra
çado.> 

C SR. BI!:NEDITO VALADARES 
i ") - O Partido Sochi.l Democrático 
se associa às homenagens que a As·· 
sembléia Constituinte está prestando 
ao consti~uinte Altamiro Lobo Gui
marãee, que acaba de desaparecer. 

:Nos110 colega Sr. Ivo d' Aquino já 
pôs em evidência a nobre existência 
do ilustre morto. Sna vida de homem 
público é tôda de serviços prestados 
ao &!~do de Santa Catarina. 

Feliz daquele que, ''º desaparecer, 
deixa da sua existência, uma pág~na 
tão dignificante e enol:>recedora. 

Nós, do Partido Social Democrático, 
nos associamos de coração a essa ho
me:aa.g.em prestada a um companhei
ro das fileiras do nosso Partido. 

Ao •obre Uder da maioria, senador 
Nen• Ramos, que tem em cada mem
bro do Partido Social De111ocrá.tico não 
sàaeate um correligionário de lides 

(•) Jil'ão foi re'<·iato pelo orador. 

pollticas. ma~. também, um amigo de
dicado, transmitimos, nesta hora, as 
homenagens dos nossos mais sentidos 
pesâmes. <Muito bem; muito bem. O 
orador é abraçado.) 

O SR. AB!LIO FERNANDES (•) 
- Sr. Presidente, lamenta a bancada 
do Partido Comunista do Brasil o fa
lecimento do Ilustre Deputado por 
Sahta Catarina, Altamiro T...ôbo Gui
marães. 

O doloroso golpe surpreendeu-no~ 

em pleno trabalho de elaboraçãc da 
Carta Magna. Constitui, sem dflv2da, 
uma perda sensível, e o per.ar da As
sembléia é unàulme. 

O desaparecimento de um Repre
sentante do povo, principalmente 
nesta imPortante fase da vida do 
pais, acarreta, sempre, um grande pre
juízo para a pátria, pela eontrlbuição 
que poderia êle trazer ao !t.lldamento 
da votação constitucional. 

A.ssociamo-nos às Justa! homena
gens que esta Assembléia presta à sua 
memória, e levamos os nossos profun
dos sentimentos à ilustre bancada de 
Santa Catarina e ao Partido Social 
Democrático. <Mutto bem; muito bem 
o orador é abraçado. > 

O SR. JACI FIGUEIREDO (*) 
Sr. Presidente, por delegação d~ 

meus ilustres colegas do Partido Re
publicano, venho, igua.lmente, as
socizr-me ao pesar que a todos atin
ge nêste momento, pelo desapa1·eci
rnento prematuro de um dos nossog 
companheiros, o Deputa.do Altamiro 
Lõbo Guimarães. 

Não tive, Sr. Presidente, n ventura 
de conhecê-lo. Entretanto. é com 
profunda tristeza t viva emoção que 
assomo à tribuna, para Lrazer-Jhe as 
minhas homenagens. 

A palavra sensibilizada d.o Senador 
Ivo de Aqutn0, traçando-lhe o perfil 
do homem públlco, deu-nos a conhe
cer que se tratava. ree.lmente, de wrui 
tigurii. digna, cujo passamento deve 
ser profundamente pranteado. A essa 
palavra autorizada, do amigo e do 
companheiro qne o conheceu at.ravéB 
de longa existência e que nos trouxe 
o testemunho de sua tldellda.ae e fé 
na democracia, de seu a.mor à causa 
pública e da sinceridade .com que ser
via a. seu Esta.do, associou-se a. pa
lavra do nobre colega, Deputado To
más Fontes, também de Santa Oata
rina, que, embora. adversário politieo 
de Alta.miro Lôbo Quimarães,, pre5-
tou-lhe sincera e expressiva homena-

< • ) Não foi revisto pelo orador. 
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gem, realçando todos os predicados 
que ornavam a sua. personalidade. 

E' profundamente doloroso, Sr. Pre.., 
sidente, que um cidadão das quali
dades de Altamiro Lôbo Guimarães 
morra aos quarenta e sete anos de 
vida, justamente numa quaira em que 
tanto pstamos a necessitar de homens 
públicos com a. experiência I} o co
nhecimento dos problemas n.:tcionais, 
e. sobretudo, com o patriotismo, a ele
vação e a dignidade que lhe caracte
rizavam a ilustre personalidade. 

E'. pois, com imenso pesar que nós, 
os homens e os Deputados do Partido 
Republicano, nos associamos à justa 
homenagem que a Assembléia Cons
tituinte presta ao ilustre Rep1·esen
tante de Santa Catarina, hoje desa
parecido. (Muito bem; mutto bem. 
O ora.d.Dr é abraçado> . 

O SR. CAMPOS VERGAL ( ~ > -
.Sr. Presidente. Srs. Representantes. 
O Partido Sindicalista e o Partido 
Social Progressista, por rw:u inter
rnGdio, vêm participar da imensa 
mãgua desta Casa, f Prida pela ter

. celra vez com a mort.e de um de seus 
xnais eminentes e ilustres membros. 

Ouvimos, com religiosa atenção. 
todos oi; discusos pronunci.a.dQs sôbre 
a imortal personalid1:.de do compa
nheiro desaparecido, marcadamente 
o primeiro do Senador Ivo de Aquino, 
Que nos trouxe a desagradável e do-~ 
lorosa notícia. 

Não é apenas Santa Catarina que 
perde um de seus mais dili::t,o,; e no
bres filhos, pois 0 rude golpe també.P-1 
atinge, à pátria. Sabemo.s que a 
morte, c0nquani.0 destrua o corpo, 
não conseg-ue eliminar o espírito. 
Ternos certeza abrnluta de que Alta
miro Lobo Guimarães contlnua vivo 
-em outros planos. no domínio da 
timortatlctacte; prosseguindo nimbado 
de luz pelas açõc:s benéficas patrió
ticas e humanitárins que de::wu c0-
mo legado. em n;cio dos homer1s com 
·os quais conviveu. 

Temos <". convicção absoluta de que. 
com a sua irn!)'H:'tvel mnrt.e. no vá
·cuo imenso produzido pelo i:eu desn
parecirntnto, ficou o exemp!:i nobre 
de suas ações graL[ls ::.o cor:.i~ão e à 
:!l.Jma de Banta C::itartna. 

Solicitamos que os nobri.!:· :'.:enado
.res Nercu Ramos e Ivo de AqtUno 
·transmiLam à familia enlutada os 
séntidos pêsames cios nossoo dois 
:Partidos. <Muito bem; muito bem). 
O orador é abraçado. 

(*) Não foi revisto pelo orador. 

O SR. GOMI JUNIOR ( • > - Se-
nhor Presidente, esta Assembléia re
cebeu, pesarosa, a notícia da morte 
do Deputado Altamiro Guimarães, e, 
dentre os seus componentes, a ban
cada do Estado do Paraná, sem dis
tinção de Partidos, por meu intermé
dio, vem significar, o seu profundo 
pesar pelo infausto 'acontecimento. 

Tive a fortuna de conhecer Alta
mlro Guimarães, com êle mantendo 
relações durante cerca de um quarto 
de século. Po:r isso mesmo é parti
cularmente dolorosa a comunicação 
que acaba de ser feita pelo Sr. Sena
dor Ivo de Aquino. 

Vizinhos, Paraná e San~a Catarina 
têm vivido em fraternal cordialida
de, nunca empanada; e, por isso 
mesmo, no momento em que Santa 
Catarina sofre tão doloroso golpe, o 
Paraná se associa à sua dor, lamen
tando profundamente o desapareci
mento do ilustre filho daquel..i terra. 

Assim, pois, Sr. Presidente, a ban
cada do meu Estado, por todos a& 
seus Partidos, que neste instante te
nho a feliciaade de i:epresentar, apre-· 
senta a Santa Catarina, através de 
seus Representantes, as mais .sentldai 
condolências. <Muito bem; muito 
bem. O orador é abraçado. 

O SR. PRESIDENTE - Srs. Re
presentantes, profundamente cons
ternado, associo-me, em meu nome e 
no de meus companheiros da 1\IIesa, 
ao pesar pelo acontecimento dolo
roso de que a Assembléia acaba de 
ter conhecimento. E' o terceiro golpe 
que sofremos, e que nos deixa outra 
vez grandem(!nte magoados pela per
da de mais um companhefro de jor
nada, cujos atrativos pessoais a to
dos cativaram. 

Tive a d.;~ventura de conhecer o 
Sr. Dr:)11t2.do Altamiro Guimarães, jé. 
e!1frrmo ,ern visitas "que lhe fiz. 

Via apa~·ar-se mais uma das e.s
J)::ranrns cio ·nosso p:i.ís. Caia, np 
meio do caminhri. ou mesmo no prin
cipio de uma ca.rreíra cheia de pro
mcss;:i ~. mais vm homem de que o 
Br~sil tanto podia esperar. 

Acomo:rnho a Assembléia no defe- -
rlme11to" do rrcliclo do Sr. Represen
t::rnt;; Ivo de Ariuino, formulado no 
sentic!o ele ser levantada a sessão em 
homenagem ri. m1»nória do ilustre e 
saudoso companheiro. 

Acha-:<e também sôbre a Mesa re-
querimento do Sr. Representante 

( • > 1'iii.~ fui l'cvisto pelo orador. 
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Barreto Pinto, sugerindo que os fu
nerais do nobre parlamentar catart
nense sejam custeados pela Assem
bléia Const.ltuinte. Antecipo-me em 
proclamar a deliberação da Casa, 
decla.r.ando-o deferido. 

Niesse mesmo requerimento, pede-se 
a nomeação de colegas que represen
U:m a Assembléia nos funerais. Tam
bém já o deferi motu proprio. Desig
no para essa cc:nissão os Srs. Re
presentantes Ner~u Ramos, Gurgel do 
Amaral, Barreto Pinto, Abílio Fer
nandes, Luiz Viana e Campos Vergai. 

Acompanharei pessoalmente até ã. úl
tima morada os restos mortais do 
saudoso companheiro. 

Informado de que os funerais do 
Sr. Representante Altamiro Guima
rães se realizarão amanhii às 16 ho
ras, convoco os Srs. Representantes 
para mna sessão extraordinária 
amanhã às 9 horas. 

O SR. PRESIDENTE - Está sus
pensa a sessão. 

Designo a seguinte 

ORDEM DO DIA 

{Continuação da votação das emendas 
destaca.das do Capítu!o 1 - Título I; 
e mais votação dos Capít·ulos II e III 
fio mesmo Titulo.> 

Deixaram de comparecer 62 Senl10res 
Representantes: 

Partido Social Democrático 

Amazonas: 
Alvaro Maia. 
Leopoldo Peres. 
Cosme Ferreira. 

Maranhão: 
Odilon Soares. 

Ceará: 
!<'rota Gentil. 
Alm"!ida Monte. 

R. G. do Norte: 
Valfredo Gurgel. 

Paraíba: 
Samuel Duarte. 

Pernambuco: 
Jarbas Maranhão. 
Oscar Carneiro. 
Ferreira Lima. 

Sergipe: 
Leite Neto. 
Grae:o Cardoso. 

Bahia: 

Aloísio de Castro. 
Regis Pacheco. 
Negreiros Falcão. 

Distrlto Federal: 
Jona.s Corrt~ia. 

Rio ôe Janeiro: 
Paulo Fernandes. 
Erigido 'Jinoco. 

Minas Gerais: 
Duque de Mesquita. 
Cristiano Machado. 
Joaquim Libânio. 
Gustavo Capanema. 

Siio Paulo: 

Gofredo Teles. 
César Costa. 
João Aunala. 
Sampaio Vidal. 

Goiaz: 
Pedro Luciovico. 
João ó'Abreu. 

Paraná: 
Munhoz de Mt·lrJ. 

Santa Catarina: 

Altamiro Guim::.rães. 
Roberto Grossembacher. 

R. G. do Sul: 

Getulio Vargas. 
Adroaldo Costa. 
Brochado da Roc:t1a. 
Bittencourt Azambuja. 
Glicfalo Alves. 
Nicolau Verguelro. 
Herofilo Azambuja. 

UniC.o Demc;crático Nacwnal 

Piauí: 
Coelho Rodrigues. 

Ceará: 
Plin1o Pompeu. 
Beni Carvalho. 

Paraíba.: 
Adalberto Ribeiro. 
João Ursulo. 

Pernambuco: 
Lima Cavalcantl. 
João Cleofas. 



Sã.o Paulo: 
Mário Masagio. 
~eu Lourençio. 
PUnio Barreto. 

Golaz: 
Jales Machado. 

.. 

Partido Traba.lnista BnisUeú"o 

Distrito ·Federal: 
Vargas Neto. 

Minas GerRis: 
Leri Santos. 

São Paulo: 
Ma.rcondea Fllh<>. 
Hugo Bcqhl. 
Berto Condê .. 
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Partido .Republic«M 
Sergipe: 

Dttrval Cruz. 
Minas Gerais: 

Artur Bernardes. 

Partido Popular Stndf.calista 

Pará: 
Deoãoro Mendonça. 

Ceará: 
Alves Linhares. 

Pa:rttdo Democrata Cri8tão 
São .Paulo: 

Manuel Vitor. 

' . 

Levataftse a sessão às za hOt"&S e 
40 minutos. 

~ 

' 
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PRESID:li;NCIA DO SR. ME LO VIANA, PRESIDENTE 

A 14 horas, comparecem os Senho
res: 

Partido Social Democrático 

Acre: 
Castelo Branco. 
Hugo Carneiro. 

Amezonas: 
Valdemar Pedrosa. 

Pará: 
Alvaro Adolfo. 
Nélson Parijós. 
João Botelho. 

Piaui: 
Areia Leão. 

Ceará: 
Osvaldo Studart. 

Rio Grande do Norte: 
Georgina Avelino. 
Divclécio Duarte. 

Paraíba: 
Jandui Carneiro. 
Samuel Duarte. 

Pernambuco: 
Ete1vino Lins. 
Agamemnon Magalhães. 
Gcrclno Pontes. 
Osvaldo Lima . 
?essoa Guerra. 

Alagoas: 
Góis Monteiro. 
Silvestre Péricles. 
Medeiros Neto. 
Lauro Montenegro. 
José Maria. 
Antônio Mafra. 

Sergipe: 
Graco Cardoso. 

Bahia: 
Alta.mirando Requião. 
Fróls da Mota. 
Aristides Milton. 

Espirita Santo: 
Henrique de. Novais. 
Ari Viana. 
Carlos Lindemberg. 
Eurico Sales. 

Distrito Federal: 
José Romero. 

Rio de Janeiro: 
Alfredo Neves. 
Carlos Pinto. 
Heitor Collet. 
Ba:;tos Ta •1ares . 

Minas G~rais : 
· Bias Fortes. 
Israel Pinheiro. 
Wellington Brandão. 
Rodrigues Pereira. 
CeLso Machado. 

São Paulo: 
Novell Júnior. 
Antônio Feliciano. 
Cesar Costa. 
Costa Neto. 
João Abdala. 
Alves Palma. 
Honório Monteiro. 

Goiás: 
Pedro Lt•dovico. 
Dario Cardoso. 
João d'Abreu. 
Caiado Oodól. 
Guilherme Xavier. 

Paraná: 
Lauro Lopes. 
Aramis Ataide. 
Oomi Júnior. 



Santa Catarina: 
Nereu Ramos. 
Aderbal Silva. 
Rogério ViP.ira. 
Hans Jordan. 

Rio Grande do Sul: 
Ernesto Dorneles. 
Teodomiro Fonseca. 
Daniel Faraco. 
Manuel Duarte. 
S_gusa Costa. 
Ricolau Vergueiro. 

União Democrática Nacional 

Amazonas; 
Severiano Nunes. 

Pará: 
Agostinho Monteiro. 
Epilogo Campos. 

Maranhão: 
Alarico Pacheco. 

Piaui: 
Matias Olimpio. 
Antônio correia: 
Adelmar Rocha. 

Ceará: 
Egberto Rodrigues. 
Leão Sampaio. 
Alencar Ararip~. 

Ric Grande do Norte: 
José A1.1gusto. 
Aluísio Alves. 

Pa:ra1ba: 
Vergniaud Wanderley. 
Argemiro Figueiredo. 
João Agripino. 
Plinio Lemos. 
Emani Sátiro. 

Alagoas: 
Mário Gomes. 
Rui Palmeira. 

Sergipe: 
Heribaldo Vieira. 

Bahia: 
Aloisio de Carvalho. 
Juraci Magalhães. 
Luís Viana. 
Dantas Júnior. 
Aliomar Baleeiro. 
Rui Santos. 

Espírito Santo: 
Luís Cláudio. 
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Distrito Federal~ 
Euclides Figueiredo. 
Jurandir Pires. 

Rio de Janeiro: 
Prado K.elly. 
Soares Filho. 

Minas Gerais: 
Monteiro de Castro . 
.iose Bonifácio. 
Magalhães Pinto. 
Gabriel Passos. 
Milton Campos . 

São Paulo: 
Toledo Piza. 
Aureliano Leite. 

Mato Grosso: 
Vespasiano Martins. 
João Vilasboas. 
Dolor de AndradP.. 

Paraná: 
Erasto Gaertner. 

Santa Catarina: 
·Tavares d' Amaral. 

Rio Grande do Sul: 
Flores da Cunha. 

Partido Trabalhista Brasileiro 

Distrlto Federal: 
Rui Almeida. 
Segadas Viana. 
Baeta N€ves. 

Rio ·de Janeiro: 
Abelardo Mata.. 

Minas Gerais : 
' Ezequiel Mendes. 

São Paulo: 
Pedroso Júnior. 

Partido Comunista do Brasil 

Pernambuco: 
Alcedo Coutinho. 

Bahia: 
Carlos Marighela. ., 

Distrito Federal: 
Batista Neto. 

Rio de J aneirb: 
Claudino Silva. 
Alcides Sabença. 
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São F'aulo: 
.José Crispim. 
.Jorge Amado. 

Rio Grande do Sul: 

Abilio Fernandes. 

Partido Republtcano 

Maranhão: 
Lino Machado. 

Minas Gerais: 
.Jaci Figueiredo. 
Daniel Carvalho. 
Artur Bernardes. 

São Paulo: 
Altino Arantes. 

Partido Republicano Progressista 

Rio Grandedo Norte: 
Café Filho. 

São Paulo: 
Campos Verga.l .. 

O SR. PRESIDENTE - Aclla.nd<>
s,e presentes 131 Senhores Represen
tantes, decla.ro a.be:r:ta. a sessão. 

Passa-se à leitU1"a. da a.ta. oda sessão 
anterior. 

O SR. RUI ALMEIDA (4.0 Secre
tário, servindo como 2. ºl faz e. leit:u
ra da. ata.. 

O SR. PRESIDENTE - Em dis
cu.ssã.o a s.ta.. 

O Se!lhor Teodomiro Fonsooa. envia. 
à Mesa a seguinte reti!icação escrita 
à /.ta.: 

Qua.ndo se d1scutia. ontem o arti
go 27 da futura. Oonstituição, em 
e.ipa.rte ao ilustre Sena.dor Ivo d'Aqui
n·o, secundei o ponto de vista que 
S. Ex.ª vinha defendendo com brt
Jiho que todos lhe reconhecemos. A 
ifim de cample~M meu pensamento e 
opinião a respeit<t do assun.to em oa.u
sa, " - a permissão de cobra.nça. de. 
taxa de peiiá.gio dest1n•a.d11. exclus1.ova.
mente à indenização das despesas fei
tas com a cons.trução, e pMa e. con
~~ão e o melhoramento de obras 
de viação, -" ped:i a palavra no de
sejo de formul.M" ma.ta as seguintes 
decla.rações. Sou francameote favo
:râvel à cobrança da. ta.Xa de pedágio, 
seja pelos Esta.dai ou pelos Mumci
pioo, e nêsse sentido em 5 de set;em
bro de 1932 solicitei qua.ndo Prefeito 

do MunicVI>!o Riogra.ndense de São 
. Leopoldo, ao Govêrno do Estado, au
torização para. construir uma faixa. 
de cimento entre São Leopoldo e '.Por
to Alegre, na extensão de 27. 300 me
tros. 

'llrata-se da est.irada tronco <ie todo 
sistemd. rodoviário do Estado, prin
cipalmente do Nordeste, servindo a. 
29 Municípios. Reconhecendo a.s sé
rias did'.ieul<ia.des fi~aa que im
possibilitavam o F.sta.do e o Munici~ 
pio de realizarem uma obra. d-essa na
tureza com os recursos ordinárioo, su
gerimQ<; w Govêrno uma solução: o 
diretto de cobrarmos um.e. taxa mó
dica pela utilização da referida fs.!xa 
a.té satisfação mteça.l de todos os 
compromissos orig1ns.doo da constr.u
ção. Obtida a autorização, foi cons
truida a f.aixa e enwamos a cobru 
pedágio na base máxima de 01'$ 3,00 
por veiculo. Ess.a taxa ~ra paga com. 
sa.t1sfação por todos os beneficlárioo, 
que, só por isso a.gora tinham estl"ada 
em perfeitas condições, luCl'alildo em 
confôrto, menor desgaste de material, 
maior rapidez, economia. de gasolina. 
e possibilidade de maior tonelagem 
a. transpartar. outros Municípios 
seguiram a nossa vitoriosa. e~perlên
cia. 

Infelizmente a. Con&tituiçã.o de 1934 
di$pôs a extinção e prmbiçw da alu
dida taxa de pedágio. Tivemos, en
tão, no terreno prático, oportunidade 
de auscultar a opinião pú!:>lica e de 
verificar que s. t~a referida. podezis. 
encaminhar a solução do ncssv ator
mentado problema de tr·ansportes ro
doviários. ::!em ela, dii'icil será ao 
Estado resolver o problema rodoviá
rio do Brasil, uma das grandes cau
sas da crise econômica. em que ·nos 
debatemos. 

Com a cobra.nça de pedágio pode
remos, com uma antecipação de, pelo 
menos, meio século, abrir novas · e 
modernas estradas para o progr~o 
d'O Brasil. 

Não havendo quem peça a palavra. 
sõbre a ata, ence1To a sua dsicUB.5ão e 
vou submetê-la a votos. <Pausa>. 

Está a.pravadA. 

P.iu;sa-se à leitura do e~pediente. 

O. SR. LAURO MONTENEGRO 
(3. 0 Secretário, servindo como 1. º) 
iprooede à leitura do seg.uinite 
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EXPEDIENTE 

Avisos: 
Do Sr. l\linistro da Agricultura, re

m-etendo as in!onn&A;óes sollcita-Oas 
pelo Deputado João Botelho, no seu 
Requerimento alusivo ao a.cõrdo fir
mado entre aquêle Ministério e a 
Inter-American Eduea.tionaJ. F1ounda
tion, Inc. - Ao requerente. 

Do Sr. Ministro da. Fazenda, en
vl:a.ndo in:torm.a.ções solicita.das pelo 
Deputado Ca.fé Filho, no Requerimen
to n. 0 227, de 19"6, sõbre a situaçã-0 
do.s diaristas de obras doo vl\rioo Mi
!lldstérios. - Ao requerente. 

Do Sr. Ministro da Marinha, tra.ns
mitindo as informações solicitadas 
pelo Sena.dor Carlos Prestes, no Re
querimento n. 0 329, de lMa, sôbre 
o acidente veri.fl.ea.do no V41ipor "Du
que de Caxias". - Ao requerente. 

Do Sr. Ministro da 'Marinha, agra
decendo, em nome da Marlnha, o 
vote> de pesar consign:ado em Ata. des
ta Assémbléia., pelo doloroso stnlstro 
do ruw1.o-auxilla.r "Duque de Ce.xias". 
- Intetrada. 

Ofício: 
Do Sr. Presidente do Instituto do 

Açúear e do Alcool, remetendc as in
formações solicitadas pelo Requeri
mento n. 0 320, de 1946, concernentes 
às despesas do referido Instituto. 
Ao requerente. 

REQURRIMENTO N.º S57, DE 1946 

Requer ao Prefeito cto Distrito 
Federal informações sóbre a doa
cã-0 de terreno na Praça Par!s 
Pa.ra edificação da Catedral. 

Exmo. Sr. Presidente: 

Considerando: 
Que a imprensa desta cidade pu

blicou ontem, fartamente. a noticia 
de que S. Eminência, o Sr. Cardial
arcr.-bispo, comunicou ao Sr. Prefeito 
do Distrito Federal "qu-e já escolheu 
definitivamente o local para a futura 
Cated·ral, que será em uma das qua
dras da Praça Paris, onde se encontra 
atualmente o bustu de Varnha.gem"; 

Qu.e a Prapa Paris não é proprieda~ 
de particular do Sr. Prefeito e que 
para ~so o povo do Rio de Janeiro, 
que trabalha e paga impostos, precisa 
ser ouvido, consultado nas pessoas de 
seus legitimos Representantes: 

Riequeiro a V. Ex.ª, consulta.da a 
colenda Assembléia, solicite do Exce-

lentissimo Sr. Hildebrando de Araújo 
Góis, Prefeito desta Capital, ai: se
guintes lnforinações: 

l." - A Prefeitura do Distrito Fe
deral Já. doou alguma quadra da Pra
ça. Paris (que é o mais belo logradou
ro público do Rio cLe Janelro !) ao 
Sr. Cardeal-arcebispo para edificação 
da futura Catedral CatóJica Romana ? 

2.ª -- Em caBo positivo, quem 8.88U
me a responsabilidade dessa descrite
riosa e !noportuna doação, qufl fere 
de frente os direitos e a liberdade de 
consciência de inumerávets evangéli
cos, espiritas, livres-pensa.dores e li
berais? 

Sala das Sessões, 16 de agõsto de 
1946. - Campos Vergal. 

Justificação 

Exmo. Sr. G~nexal Eurico Gaspar 
Dutra - Digniss~o Presidente da 
República - Palácio do Catete - Rio 
de Jane\ro. 

A Confederação Evangélica do Bra
sil, instituição representativa do Pro
testantismo pátrio, vem à. presença 
de V. Ex.ª, em nome de centenas de 
milhart:s de cristãos evangélicos, pro
fessos a praticantes, apelar respe:to
samente uara o alto critério demor,rá
tico de V. Ex.ª no sentido de salvar 
o princípio consagra.do pelo povo bra
sileiro, d.~ separação entre as religiões 
e o Estacio. 

A atitude do Cardeal D. Jaime Cê.
maia, quando CC'ILunicou ao Senhor 
Prefeito Dr. Hildebrando de Araújo 
Gó'.s que "esco1hera" a !'raça Paris, 
para sede de futura Catedral Católi
ca Romana, constitui ur,1 atentaão 
c0ntra a doutrina da sepa.·ação entre 
as Religiões a o Estado e veiu que
brar a paz e a harmonia até agora 
reinantes entre as várias correntes 
religiosas do Brasil. 

A Confed.eração EvangeUca do Bra
sil vem depos:tar nas mãos de Vossa 
Ex.ª o seu respeitoso protesto contra 
qualquer ato que venha espollar o 
povo do seu direito aos logradouros 
públicos, isso em favor de qualquer 
religião, e consicL~ra contrário aos 
postulados da Democracia qualquer 
doação da Prefeitura, ou de outro.e 
pode•es da República, seja tratando
se de logradouros, bens nacionais, ou 
valores do erário nac!onal. 

A Igreja Romana e a Repúbl!ca não 
pod~m obrigar direta ou indireta
mente os adeptos de todos os mais 



- 261-

<:redoo religiosos a contribuir, porque 
pagam impostos, para o desenvolvi

. mento, co.nsoiidação, prestfg!o, ou res
plendor de uma religião, em detri
mento das outras. 

A Confe~ração Evangéd!ca do 
Brasil aguarda. conf!ante um gesto de 
V. Ex.ª, re6tabelecendo a paz na 
consciência religiosa do Brasil. 

Pela Confederação Evangélica do 
BrasU. - Matatías Gomes dos San
tos, presidPnte. - Nemésio de Almei
da. - Laércío Caldeira de Andrade. 
- Salustiano Pereira César. - Afonso 
.Romano Filho. -- Rodolfo Anders, 
Secretário Geral. 

Ex.mo. Sr. Dr. Hildebrando de 
Araújo Oó!.s - Digno Prefeito da Ca
pital da República - Praça Floriano 
- Prefeitu.-a do Distrito Federa.l. 

A Confederação EvMigélka do BrasJl 
vem, respeit.osamentR. e na meihor for
ma de direito, protestar contra a con
cessão de qualquer logradouro, bens 
nacionais ou recursos do erário públi
co, em beneficio de qualquer das re
ligiões professadas no Brasil . 
. A Confederação reconhece a aibso
luta boa fé de V. Ex.ª e seu evidente 
propósito de acertar. 

A ConJederação vem respeit.osamen
te requerer a V. Ex.ª sejam sustados 
quaisquer entendimentos com a Curia 
da Igreja Roma.r.a, no sentido de lhe 
ser cedida a quadr~ da Praça Paris 
em que se ergue a estátua de Var-· 
nhagen, ou qualquer logre.douro oú
blico, para fins de eX<:luslv!dade reli
giosa. 

A Igreja Romana tem, por Cf)rto, o 
direito de se exp.andir e consolidar, 
sem contudo obrigar as outras reli
gilles ou credos a contribuir constran
gidamente para êsse fim, visto que tal.'! 
logradouros perteru:em ao povo, sem 
distinção de e redoo. 

A Confederação confia em que 
V. Ex.• a.charé. um melo de preser
var· a raz e !\ harrr.Jnia, até agora 
reinantes entre as várias religiões prJ
fessadas no Brasil, ameaçadas pela 
possível aquiescência de V. Ex.ª às alu
didae pretenções da Curta Metropo
llta:P.!\1 que constituem violências aos 
principies democráticos, da 5eµaração 
entre as religiões e o Estado, e :Ia 
igualrlade de todos os cultcs perante 
a Lei. 

Pela Confederação Evangélica do 
Brasil. - Matias Gome& dos Santos, 
Presidente. - Nemésio c!.e Almei-

da. - Laércio Caldeira de Andrada. 
- Salustiano Pereira Cesar. - Atomo 
Roman-0 Filho. - Rodolfo Anders, Se
cretário Geral. 

REQUERIMENTO N.º 359, DE 1946 

Requer ao Poder Executivo in
formações sôbre a ~ de habt
taçáo e providências para debe
lá-la. 

Considerando que só o Poder Exe
cutivo pode, antes de promulgada a 
Constituição, decreta.t medidas que 
melhorem as condições de vida da po
putação brasileira e, particularmente, 
do povo carioca; 

Considerando que, dia a dia, conco:::-
rentem~nte com a crise alimentar, se 
agrava a crise de habitação no Distri
to Federal e nas Capltal8 dos Estadob; 

Requeiro que a Mesa da Assembléia 
solicite do Poder Executivo as infor
mações seguintes: 

1.º) CoD-~ece o gov~mo a gravíssi
ma situação da falt9, de habitação no 
Distrito Federal e nas Cwpltais dos 
Estados? 

2.0 ) Que providências tomou ou pre
tende tomar para, ao menos, ate
nuá-la? 

3.0
) Está o Poder Executivc infor

mado do número extraordinário de 
desJ)tjos requeridos na Capital da 
República e da situação dolorosa .;m 
que fica«- familias, mais das vêzes, 
de prole numerosa, vitimas dessas me
didas, sem ter em que, nem como 1a
bitar, como está ocorrendo C<,m os 
residentes do Ed!ffclo La Porta, :!i'.1. 
Copacabana, pedido em &ção Judicial 
para uma organização comercial? 

Sala da& Sessões, em 16 de agôsto de 
1946. - Café Filho. 

O SR. PRESIDENTE - Está· fin
da a leitura do expediente. 

O SR. LINO MAOHlADO - Se
nhor Presidente, peço a palavra, pela 
ord'f-ttl. 

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

O SR. LINO MACHADO (") -
(Pela ordem) - Sr. Presidente, não 
venho aqui oom o objetivo de inter
il."omper a mar::lm dos trabalh05 cons
titucionais. Certo não é o meu Intuito 
proteJ.a.r de um minuto, de um instan
te sequer, a feitura da carta que 
estamos ansiando e pela qual nós. os 
mandatários do povo tem~ o dever 

(• l Não foi revisto pelo ora<lor. 



de traba1har d1uturnamente, corAo, 
allá.s, o temos feito. 

Subo à tribuna, Sr. Presidente, 
deixando o silêncio a que ontem me 
obrigou a rigida interpretação da lei 
interna; deixando o silêncio certa
mente maJs cômodo nP.Sta. horãque 
passa.,. nesta hora em que se fala, cm 
todos os r~antos do Brasil, de Sul 
a Norte; em ~ue se sussura pelos cor
redores dês.~e valácio, em que se 
mu..'"lllura dentro dos gabinetes minis
teriais e até mesmo nos salões do 
Catete, em tôrno de Ulll.!l. fase nova. 
de V1da. !ase de amparo a todos os 
brasileiros, fase de garantias, de 11-
'Perdade, ta.se de um clima nove. 

O Sr. Café Filho - Está talando 
nisso, meu nobre colega.? 

O SR. LlNO MACHADO - Venho 
aqui, por !aso, sr. Presidente, inter
romper êstE silêncio para bordar li
geiros comentários a propósito de fa
tos que anteontem se verificaram na 
Capital da. República. 

Sei que tne seria ~is cômodo -
repito - flcar a contetnpla.J" a mis
tlca, vamos dizer assim, de urna pa
lavra atualizada, de wna palavra no
va entre nós - a mistica. d& ooali
zão ... 

O Sr. Rui Santos - Seria comodi
dade criminosa. 

O SR. LINO MACHA.DO - .. . e 
ficar à. espera de que esta t>ala.vra 
nova e a árvore que dela já está a 
frutificar, árvore que pretende aga
salhar a todos os brasileiros, estenda 
também até o meu Estado os se\\S 
frondosos galhos. 

Mas, 8r. Presidente, a árrore da 
coallzão, até êste instante só ampe.
rou aquela ter•a da liberdade que é 
a terra do Sr. Ministro da Justiça. 
Até a.gora, essa política tão propala
da, essa politica que nos quer redu
zir a todos ao mesmo denominador 
comum ... 

O Sr. Café Ftlho - Parece que hé. 
wn equivoco de V. Ex.ª porque não 
amparou aquela terra, desde que há 
wn grupo desam:parado . 

O SR. LINO MACHADO - ... essa 
polftica. que é de tranqü111da.de, que é 
de confiança, - há de!intçlo dos líde
res que estão a. ortenté.-la, - essa 
politica, até agora. repito, além do 
Estado do Sr. Ministro da Justiça., 
amparou sbmente a terra de RU1 
:SarboR. 

Nós outros estamos entregues - e 
eu me retiro espoota!menfie a nó.s do 
MaranhãD - a interventorla.s que 
surgiram assim de um momento para 

outro e que, como a da minha t.eTn., 
chegam por bamoúrrlo, tl frente dOI! 
de.stJnos de grande.• e tradicionais 
Estados. 

O Sr. Vitorino Fi·eire - Não esque
ça V. Ex.a. que a vitória do nosso 
Partido foi dt; mais de vinte e cinco 
mil votos contra o de V. Ex.ª, que, 
no entanto, tinha o Oovêmo mw 
mãos. 

O Sr. Adelmar Rocha - Por êS8e 
argumento, a Interverit-Oria do Piaui 
deveria caber à U.D.N. 

O SR. LINO MACHADO Eu 
gostaria que o nobre colega Sr. Vito
rln-0 Freire não me perturbasse o ra
cioeinio, deixando o caso do Mara
nhão para ser ventilado eru outro 
oportunidade. Apenas, em rápida 
pincelada., pretendí referir-me àquele 
governante que -·repito - por batn
búrrio, chegou ao pósto supremo dos 
destlnos do Maranhão. 

E' que, Sr. Presidente, esta. é.rvore 
frondosa, a grande árvore a que me 
referi ainda há pouco. a.Inda não es
tendeu seus ga.!hos até aquele Estado. 
Lá está. qus.ndo muito, um arreme
do dela, mima<io e mimuio ne.s estu
fas do Catete. Là está, quando mui
to, êsse arremedo. a desmandar-se po1 
tal forma que os seus r.irópr!os cor
rellgionárloa do P. S. D.. s.qut, Já 
estão bipartidos. Basta a&;fne.Zar que 
êste ramo mirrado da. ár•:ore que men
cionei. .. 

O Sr. Toledo Pisa - A ska JA at.tn
giu o Maranhão? <Riso.> 

O SR. LINO MAC!IADO - ... 
não tem a.qul, neste. Case., o apoJo da
queles que fora.m. seua correligionários, 
daqueles que são pessedi&tas. 

O Sr. Vitorino Freire - Tem o meu 
apaio !ntegrr.l. 

O SR. LINO MACHADO - Não 
tem o a.polo senão de três pesaedis-
tas ... 

O Sr. Vitorino Freire - V. Ex.ª 
não tem a.polo da UDN. 

O SR. LINO MAOHADO ·- ... 
fl.cando os outros sete representan
tes do Ma.ranhã.o contra o Inter
ventor, que veJo dJZer, de viva VO!!, 
estar fazendo uma política P&rCial, de 
arrõcho ~ exibição, nwna hora em que 
os homens públicos do Brasil, à !ren
te dêles o próprio General Dutra, pre
tendem criar cllma de confiança e li
berdade para as próxúnas eleições. 

O Sr. Vitorino Freire - Clima. de 
contiança não cons~te em entregar 
as posições a VV. Exs.ª. 



O Sr. Café Filho - O Govêrno ja 
anunciou que serão substituídos to
C'':>S os Jnterventore:1. 

O SR. LINO MACHADO - Não 
quero tratar agora do caso do Mari..
nhão - e peço a V. Ex.ª, Sr. Presi
dente, me mscreva para o e>:pedien
te da próxima bessão, porque o tem
po é insuficiente para ventilar todos 
os problemas relacionados com aquêle 
Estado e que estão sendo, como na
quela. época dltat,ortal, abandonados. 
numa devastação sem fim, numa de
vassidão comvleta. 

O que me trouxe à tribuna, Sr. Pre
sld~te, foi o dever de representante 
de um povo livre, qual o povo bra
sileiro, e, mais ainda, o dever de jor
nalista prc,-;!nclano que, diretor de 
um jornal de s. Luis do Maranhão, 
sa.be como se conduzem os policiais 
quando resolvem Invadir e.a redações, 
sob os rrial.s fúteis pretextos. Tenho a 
fMJer um protesto caloroso, porque 
estou bem a. par de como procede 
a. policia; sei, de cl~ncla certa e por 
elGJ)erlêncla própria, como dól a feri
da na própria. carne; porque o jomnl 
a que me refiro foi, por vê.rias vê
zes e mediante Intervenções desman
da.das e irrf€Ulares, fechado durante 
me.ses sem fim. 

Agora mesmo, no lnfc1o da carupa
nha de Eduardo GoIY!es, n&. ho.·a em 
que êle desfraldava a bar..delra que 
aqul nos r~une, consegui reabrll' êsse 
órgão de imprensa; fl-lo depo!s da 
quéda da Bastilha, a 21 de abril de 
l!H-5, sem que, para t11.nto, obtivesse 
.Permissão do então Min!stro da Di
tadura, que a.qul se encontra - Sr. 
Agairnminon Magalhãei.. 

Agi ~im, Sr. Presidente, em sinal 
de protesto do Maranhão contra aque
la nf€rf€ada época de noite sem fim 
- a noite do Esta.do Novo. 

O Sr. Ministro da JusUça baseia sua 
atitude insensata e criminosa num de
creto-lei de maio de 1938, de núme
ro 231, e em que se cogitava apenas 
de punir, retroagindo a própria lei, 
os integralistas qut: assaltaram o Pa
lácio de Guanabara. 

Aquele tempo, Sr. Presidente. ainda 
se poderia !i.dmitir que assim se pro
cedesse, mas não agora. o mais la
mentável é que a polfcla mesma tenha 
ido rebusct\r, naqueles arquivos enve
lheeidos, ainda de r-ar..ço ditatorial, 
o decreto 11 que me refiro. 

O Sr. Carlos Prestes - O artigo 23 
da citada lel, de 1938, declara: "Todos 
os crimes definidos nesta lei serio pro-

cessados e j.ulga<los pelo Tribunal de 
Segurançi'I. Nacional, na forma pres
crita no De<'.reto-lel n.0 428, etc." o 
Tribunal de Segurança Nacional não 
existe, m_as a lei continua, utilizada 
pelo fascista Carlos Luz. 

o SR. LINO MACHADO - Naquela 
época - e foi precisamente o que as
sinalei - ainda se compreenderia tal 
atitut!e, em face de uma justiça de 
exceçao, como a do Tribunal de Se
gurança. 

O Sr. Rui Santos Permite V. 
Ex." um aparte? A nota do Sr. Mi
nistro da Justiça diz que a portaria. 
de suspensão tem por fundamento in
jurias do jornal à autoridade consti
tulda. Ora, para injurlas, hã prOCEsso 
normal. 

O SR. LINO MACHADO - Perfei
tamente. O processo não seria êsse ... 

O SR. PRESIDENTE - Peço ao 
nobre orador conclua suas considera
ções, pois o tempo se acha esgotado. 

O SR. LINO MACHADO - Vou 
terminar, S:-. Presidente. Ontem, não 
me foi permitido usar da palavr&., em
hura estivesse rigidamente dentro do 
Regimento da Casa. V. Ex.ª hã de 
tolerar qu~ eu fale mais cinco minu
t.os, para ressarcir o prejt1lzo decor
rente do protesto que devera ter s!do 
feito ;:mtem e não e foi. 

Sr. Presidente, na hora em que co
meçamos a viver vida democrãtica, 
reunindo-nos aqui para festeJar a vi
tória da democracia 110 mundo, não 
é possível, não é acreditável se atente 
contra uma das quatro !!herdades -
a mais sagrada, nobre e elevada: a 
liberdade de pensamento. Não é cri
vei que, a esta altura, ainda haja uma 
polida capaz de atentar contra a li
berdade de pensamento, por aselm di
zer, o alicerce, a pedra angular d.a 
própria democracia em que havemos 
de viver, queiram ou não queiram os 
ranços totalité.rios que ainda existem 
no Brasil! 

Um Sr. Constituinte - V. Ex.• fa1a. 
pela conciêncla democrática do pais. 

O Sr. Amando Fontes - O orado1· 
fala em seu nome pessoal; entretanto, 
está também se manifestando e:n no
me de todos os partidos, pois em sews 
program9.s se acha inscrita, como um 
dos princípios basilares, a liberdade 
de pensamento. 

O SR. LINO MACHADO - Agra
deço o esclarecimento de V. Ex.•. 
Quando subi à tribuna, vinha lavrar 
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Nossos trabalhos estão se prolongn11-
do. As divergências que, muitas ve
zes, surgem e provocam CP.leuma sao 
tão sem importância que eu mesmo 
tenho aderido ao ponto de vista \'i
torioso na Assembléia, apesar de mui
tas vezes votar contra o mesmo. 

O Sr. Adelmar Rocha - Não se f's
queça V. Ex." de qi.:e muitas vezes e s 
destaques constituem surpreza parn o 
plenário. 

O SR. COSTA NETO - Não é ver
dade. Os nobres Constituintes já sa
bem quais os preceitos e quais as emen
das que podem ser objeto de desta
que. Justamente para que os Senho
res Constituintes fiquem perfeitamente 
esclarecidos, e -sejam evitadas essas 
questões, é que a Assembléia tem feito 
imprimir y.m avulso e o tem distribuí
do antes da discussão do Capítulo, 
a fim de que os Srs. Constituintes 
fiquem bem orientados. 

Sr. Presidente, tenho a impressão 
de que aceito o meu apêlo que, como 
disse, não é simples apêlo, mas tam
bém uma exortação, t.:remos abreviado 
os nossos trabalhos. 

O Sr. Segadas Viana - O avulso 
a que V. Ex.11 se refere ainda não foi 
distribuído à Assembléia. 

O SR. GOSTA NETO - Foi ampla
mente distribuído. Talvez V. Ex.I\ não 
esteja compreendendo bem o meu pen
samento. Refiro-me ao avulso que 
mencionei quando pedi a aprovação 
do projeto. Nessa ocasião, foi distri
buido, determinando quais as emen
das aprovadas integralmente. quais as 
parcialmcmte e quais as rejeitadas. 
Os Srs. Constituin tcs tomando conhe
cimev.to das emendas rejeitadas, sa
berão r1uais as su~:eet!veis de desta
que, ficando, assim, preparados para 
votar à vontade. 

Esta minha exortação tem fundamen
to no seé!uinte: aindoi. não terminamos 
o pl"imeit·o Capítulo da Organização 
Federal, vale dizer. :is disposições pre
limina~-r.s dessa urga nização. Se con
tim;an11<1s nessa marcha. i::to é, se 
n~o ac 0 !erarmos nossos trabalhos, a 
A~semb!l"ia terá e!•' ouvir discussões 
àiári:is ,ôbre prerettcs ~wcundários e. 
provn.velmente, nem f1té o fim do ano 
teremos elaborado a Constituic:LO. 

E' o a.pêlo que faço aos nobrés Cons
tituint~s. convencido àe ouc. atendido, 
nossos trabalhos não serao prejudk:.t
dos e tiossa Constituição não deixará 
de ser aquela que todos desejamos 
seja. U'riuito bem; muito bem. Pal-

. mas.) 

O SR. CARLOS PRESTES (Pela 
ordem) - Sr. Presidente, quero cor
responder ao apêlo do ilustre relator 
geral da Grande Comissão. Nós da 
bancada comunista estamos de intei
ro acõrdo com Sua Excelência. Julga
mos que nesta fase dos nossos traba
lhos trata-se exclusivamente da vota
ção e que só têm direito a falar o pri
meiro signatário da emenda destaca
da, para encaminhar a votação e um 
membro da Comissão da Constituição 
para defender o venci<io naquela Co
·missão. Nesse sentido, repito, estamos 
de inteiro acõrdo com S. Ex."; mas, 
cremos que o apêlo deve ser dirigido 
particularmente à Grande Comissão 
que defende, muitas vezes, de manei
ra repetida e intransigente, o vencido, 
quando a votação das emendas só 
pode ser encaminhada pelo primeiro 
signatário, falando, no entanto, em 
nome da Comissão, três, quatro, cinco 
membros dela. Ainda ontem, a res
peito de emenda apresentada pelo no
bre colega Sr. Gabriel Passos, fala
ram, defendendo o ponto de vista da 
Comissão os Srs. Ivo d'Aquino, Nereu 
Ramos, Souza Costa, Aliomar Baleei
ro e Prado Kelly. Todos ocuparam a 
tribuna para defender seus pontos de 
vista e se estenderam por mais de 
dez minutos. 

O Sr. Souza Costa - Permita-me 
V. Ex.'" um aparte. Desejo esclarecer 
que quando ocupei a tribuna não tive 
o propósito de defender o ponto de 
vista da Comissão; falei apenas para 
justificar o pedldc de adiamP.nto, fa
zendo justiça às intenções do nobre 
Deputado Sr. Gabriel Passos e. infor
mar ao nobre líder da maioria. Sr. 
Nereu Ramos, sôbre o adiamento, para 
que a matérb fõsse examinada antes 
de Vvtada. Parece que me encontrava 
rigorosamente dentro do Re;::imento. 

Dentro do princípio de falar pela 
ordem, 1.ão defendi qualque:- ponto 
ele 'lista. A)Jenas pedi se estudasse í'. 
matéria para c!ue a Assembléia não 
vota.soa sPm conhécimento de caasa. 

E!'a o que tinha a de<:larar a VCJ.ss.a 
Excelêri.~ln. 

O Sr. Prado Keily - Não infrin~i 
:nenhuma disposição rP.gimental. Fa
lei encaminhando requerimento de 
ar.i:i;mnto, dentro do Rcgim,•nto. sem 
exccd;·~· o prazo de dez míuutcs. 

O SR. CARLOS PRESTES - Nes
ta trihuna, ilu~ tres Deputados Prado 
Kelly e Souza Costa, não tive ocasião 
de di~er qne alguem havia infringido 
o Regimento. Sabemos bem que com 
o alto e liberal espírito do nosso Pre
sidente é muito fácil vir à tribuna, 
sem infringir o Regimento. O que 
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reclamamos -·- corroborando o apêlo 
do nobre Deputado Sr_ Souza Costa 
- o que queremos, nôs do plenário, 
humildes não participantes da Grande 
Comii;são, defendendo o nosso direito 
de falar dez minutos, c01no primeiro 
signatário de uma outra emenda, é 
que a Comissão também observe so
mente os dez minutos, s~m necessi
dade de dois, três ou quatro oradores 
insistirem sôbrc a mesma matéria, de
fendendo intransigentemente o ven
cido. 

E agõra, Sr. Presidente. chego ao 
ponto a que se refere o nobre Sr. Sou
za Costa. E' outro processo. outra ma
téria dilatória que vem prejudicando 
o nosso trabalho: a insistência no 
adiamento da matéria. 

Por que adiar assunto que não há 
motivo algum para ser adiado ? No 
caso, por exemplo, da emenda Gabriel 
Passos, qual a razão? E' justamente 
no primeiro capítulo que &e trata do 
assunto; é aí que deve ser votado. Não 
há motivo algum para adiamento, 
como não há para adiarmos agora a 
vbtaçã-0 da emenda relativa à auto-· 
nomia do Distrito Federal. Entretan
to, hoje já se pediu adiamento dessa 
votação, o que representa uma atitude 
dilatória com a qual se pretende pro
longar os trabalhos, para depois, na 
última hora, votar-se atab~.lhoada

mente e impedir-se, cassar-se a pa
Ja vra daqueles que estão aqui, sendo 
leais para com seus eleitores e de
fendendo aquilo que está no progra
ma. se,gund0 o qual foram <::leitos. 

O Sr. Souza Costa - Já esclareci a 
V. Ex." as razões do meu pedid0 de 
adiamento; essas razões estão perfei
tamente dentro das justlficat1vas. 
Ag•)ra, quanto ao ter sido Cüncedido 
ou não o adiamento, isso é matéria 
que diz com a .~oberania da C:lS"t. 

o SR. CARLOS PRESTES - E' um 
direito 'de V. Ex'." pedir adiamento. 
O que quero simplesmente é, de acôrdo 
com o apêlo do relator geral. fazer 
também um apé!o µara que diminuam 
êsses adiamentos desnecessários. 

Necessitamos da Carta Constitucio
..lRl, no menor tempo possível, e nós 
da bancada comunista estamos con
victos de que temos colaborado neste 
sentido, diminuindo o número de 180 
emendas apresentadas por nós, quase 
todas rechaçadas pela Oomissão, e se
lecionando um número rest.rito daque
las que nos pareceram fundamentais, 
para delas pedir destaque. 

O Sr. Ivo d' Aquino - Quéro expli
car a V. Ex." o seguinte: a emenda 
do ilustre Deputado Sr. Gabriel Pas
sos exige estudo técnico e econômico 
a res:Pêito do assunto. 

O SR. CARLOS PRESTES- - Já 
devia ter sido feito. 

O Sr. Ivo d'Aquino - Não podere
mos ta~er o estudo, porque o auíor 
da emenda é o Sr . Gabriel Passos. 

O SR . CARLOS PRESTES - A 
emenda foi à Comissão, que já devia 
ter feito êsse estudo técnico. Se a. 
emenda é prejudicial, já devia ter si
do isso provado tecnicamente. 

O Sr. Ivo d'Aquino -·Foi argumen
tado, tanto P<>r mim como por outros 
oradores, que se tratava de questão 
técnico-econômica, que não podia ser 
resolvida com o critério simplista 
apresentado. O princípio poderia pa
recer bom, mas como foi apresenta
da, a emendá é prejudicial ao inte
rêsse de vários Estaclos. 

O SR. CARLOS PRESTES - Se
nhor Presidente, ao terminar, peço a 
V. Ex.ª que para melhor ordem dos 
trabalhos, para que se torne mais rá
pida a votação do segundo capítulo, 
seja apresentada à Casa uma lista dos 
destaques - concedidos por V. Ex.ª 
Isso facilitaria muito o trabalho, por
que os membros da Casa ficariam a. 
par de tôcla a matéria a que deves
sem dedicar maior atenção. <Muito 
bem. Palmas. ) 

C SR. PRESIDENTE - Chegam 
à Mesa pedidos de destaque, conti
nuadamente. Ontem, foram recebidos 
os relativos ao capitulo I. E' justo 
o ,,ue o nobre Representante acaba 
de solicitar, isto é, que sejam apre
sentados os pedidos de destaque ao 
~e anunciar - votação; não posso en
tretanto, fazê-lo, porque o Regimen
to não contém disposição a respeito, 

o SR. CARLOS PRESTES - se
nhor Presidente, agradeço muito a 
deferência de V. Ex.ª Compreendo 
r,erfeitamente que na votação dêsse 
Capítulo I fôsse inevitável que acon
tecesse o que vem acontecendo. Mas, 
como dispomos de tempo, seria possí
vel V. Ex.ª hoje, talvez. ao terminar
mos êste primeiro capitulo, solicitar 
que os pedidos de destaque para o 
segundo dessen. entrada )ara deter
minado dia e hora, a fim de c;ue, an
tes de se inic!ar a votação do II Ca
pitulo, começasse V. Ex." por apre
sentar à Casa a lista completa dos 
destaques conr~didos. 

O Sr. Amando Fontes Aliás, 
isso já foi determinado para o Capí
tulo I. 

O SR. PRESIDENTE -- Srs. Cons
titu:ntes, solicito que. pelo menos du-
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rante a discussão do capítulo, façam 
VV. Ex.ªs o obséquio de enviar à 
Mesa os destaques que desejam apre
sentar, porque preciso, como Presi
dente, exélminá-los. 

E' preciso evitar que seja perdido 
um tempo precioso. 

Apenas para facilitar o trabalho 
da Assembléia é que solicito enviem 
os destaques durante a discussão do 
capítulo. Nessa ocas'ão eu os anun~ 

ciarei e no dia seguinte darei des
pacho. E' o apêlo que faço, se bem 
c;ue n matéria, como disse, não \'.enhs 
base em dlsvositivo regimental. 

O SR. AMANDO FONTES <Peta 
ordem> - Creio que V. Ex.ª poderia 
estabelecer esta norma. para o bom 
andamento dos trabalhos, det.ermi
nando que, até 24 horas antes da 
discussão, fôssem apres-entados. os des
taques. Assim, ficari::i. decidida a 
questão. 

O SR. PRESIDENTE - Como dis
se, não posso estabelecer essa norma, 
porque não tenho base no Regi
mento. 

O SR. AMANDO FONTES - Esta 
Assembléia tem abusado da liberali
dad-? de V. Ex.ª. 

O SR. PRESIDENTE - O Regi
mento não me dá direito de proceder 
c!e outra maneira. 

O SR. PRADO KELLY - Permitn
me V. Ex.ª adu7.i:· que quando &e 
aprova um eapítulo é o:om a re::;salva 
dos destaques, mas dos apresentados 
até aquêle momento. 

O SR. PRESIDENTE - E' lógico. 
Quando anuncio a votação do capítulo. 
salvo os destaques, dP,Vf-se compreen
der que ::ão o::, que estão comigo. 

O SR. AMANDO FONTES - Então, 
está rP..solvido o assunto. 

O SR. PRESIDENTE - Fo: essa 
:. or:entacão que dE'i desde o prlmeirú 
cii:J., mas não tem sido cumprida. 

O SR. AMANDO FONTES 
Excelência não deverá aceitar 1Je
nhum destaque depois ue discutido o 
cspituw que vai ser votado, upre
sci.1tando-C:i à Casa cem anter~dên· 

ci::i, para que dêle tenhamos co11heci
mento, como prc;:iõc o sc1rn:dur C:irlos 
Pre.stes. 

Isso é que é regular, porque os 
destaq~1es já devem estar na Mesa, 
quando é votado o capitulo, pois êsse 
se faz, ressalvados ês5es destafl,µes. 
E rerá negado terminantemente o re-

cebimento de outros destaques ap6s 
êsse momento. 

O SR. PRESIDENTE - Assim fa
rei, e responsabilizarei V. Ex.". 

O SR. GASTON ENGLERT 
~r. Presidente, ~s emendas por mim 
ap!·csentadas, e para as quais requeri 
destaque, for:nam o conjunto de um 
novo sistema de discriminação de 
•·õndas, que ofereci em substituição ao 
adotado no projeto. O sistema por 
mim ideadc visa suprimir a disp0si
ção que prevê a paridade de arrecada
ção do município e do E~tado nas res
pectivas comunas, para dar em com
pensação, aos municípios, além da 
manutenção do irnpôsto agro-indus
trjal e taxa rodoviária, o impôsto ter
ritorial e o de indústria e profissões, 
que ccn~ictero tipicamente muni0ipais. 

A minha fórmula evita a profunda 
e perm::mente perturbação das finan
ças es~~duais, decorrentes do p: .:.jcto; 
é mais equitativa e, por is&o, mais 
justa. além de que atende mt;lhor aos 
interêsses dos pequenos municípios 
rurais, que perderão grande parte de 
suas rendas com a supressão ou trans
fo:·:nação do :mpôsto agrn-industrial e 
da taxa rodoviária, base da arrecada
ção da maioria dos municípios rurais 
do meu Estado. A perturbação causada 
às finanças do Estado com o chamado 
sistenu de paridade adotado no pro
jeto, é tão profunda, que não acre
dito qu, algum dia os Municípios 
venham :i perceber integralmente o 
l:Je11 efísi0 com que o dispositivo do pro
jeto lht!s a.cena, apesar de .já reduzido 
p:1 !"a 30 ',;, e do prazo de 10 anos con
e é ~ide : :: r:t t::ecução da medida. 

f:ste. na minha opinião, é um dos 
chamado.> dispositivos platônicos. exis
tente~ cm tôdas <ts constituições que 
1 imaginação humana cria, mas que 
::is conriiçõrs reais da vida ná<J per
r:iitem ;:~jam executadas. O futuro 
nos dirá com quem está a razão. De
sejo que não esteja comigo, para que 
os Mur.lc!pios possam gozar os bene
ií<!ics c111e a nova Constituição lhes 
p:·etende dar. Seja como fôr, a Assem
bléia já aprovou, contra o meu voto, 
o nrt. 20 do projeto. substituindo o 
termo "met'lde" por "30 % n. preju
dicando, as:;:r:1, o ~::tema por mim 
r,uger!do e, como consequência, estão 
prejudicadas o.s demais emendas. cuJes 
destaques havia requerido, pelo que 
solicito, Sr. Presidente, sejam reti
radas. <Muito bem). 
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O SR. PRESIDENTE -- Senhores 
Representa'1tes, o nobre Deputauo 
Sr. Gaston Englert retirou suas emen
das rei erentes ao assunto. Entretanto, 
devo comunicar haver.ainda duas per
tinentes à maté:·ia, de autoria dos 
Srs. Carlos Pustf~S e Gabriel PasMs. 

O· 1)edid0 de destaque do iJ11stre 
Senajor Sr. Carlos Prestes refere-se 
à de n.0 2. 949, nos seguintes têrmos: 

Requeremos destaque para a emen
da. n.0 2.949: 

Suprimir, in fine, "urbanos". e.lo ar
tigo 231. itt:m II do Projeto anterior 
que c<•!·responde ao art. 29, item I. 
Capí: ::: , I - Titulo I do P:·ojrt.o r. tu.".!. 

SaJ:i das Sessões. 13 de agô·· '. 1 c12 
194.6. -- Luiz Carlos Prestes. 

O SR. PRESIDENTE - Esta emen -
da ref~·re-.se ao art. 131, item II, do 
Projeto anterior, e corresponde ao 
art. 29, item r, do Projeto :i tua!. 

O SR. .ALCEDO COUTINHO 
\Para encaminhar a votação) - Se
nhor Presidente, a emenda visa dar 
aos municípios o impõsto territorial. 
Temos visto, através de estudos recen
temente realizados e publicados, espe
cialment• por Rafael xavier, quanto é 
prec.á.rfa a a.rrecadação dos municípios, 
quanto são limitadas suas possibilida
des no que respeita a obras públicas, 
assistência médica e de fomento agrí
cola. 

Ora, ontem mesmo, nesta Assem
bléia, houve acalorada discussão em 
tôrno de emenda do ilustre Deputado 
Sr. Gabriel Passos, que pretendia 
ist.ntar a pequena propriedf\de do im
pôsto territorial. Viria esta emenda 
resolver. de cl!rta maneira, o impasse 
criado pela discussão daquela. 

Passando o impósto territorial parn. 
os municípios, caüert a êles, pelos s~us 
Conselhos Munic!pals, resolver lsõbre u 
melhnr mooo de cobrá-lc. Prf'domi
nand:l no municlplo os latifúndios, se
rão êstes preferentemente taxados; c3 -
so prevaleça o :-egime das prq·.ienas 
propriedades. tc:·'.t0 '-''t.ns ~l!BS t:1x1s e 
imoostos g-;:andrrnente reduzidas. 

A renda municipal em relação à na
cional tem decr:'scido nos últimos 
anos, chegando mesmo, em cPrtos Es
tados, como o de Pernambuco, 1 cêr
cs. de 6 SI da anecadação total. E' o 
contrário do que se obse-rva, por exem
plo, na América do Norte. Enquanto 
Que no Bra.s!I. em geral, a arrecadação 
munlcipal va!. em 1944, a 8,76 ·% da 
total, na América do Norte vai a 
27,08 %. 
~m relação ao impôsto regional, que 

poderemos cham.ar aqui de estadual: 

enquanto que no Brasil se elevava, em 
1944, a 4{),06 % , nos EstaQ.os Urudos 
cl.ega a 23,57 % . 

Quanto à arrecadação federal da 
União, enquanto que nos Estados Uni
dos- ia a 49,85 %, entre nós se eleva 
a mais de 50 % . 

Como vêem os ilustres Representan
tes, o município sempre é sacrificado, 
incapaz de solver as suas necessida
des mais imediatas. E, para coroar o 
grande trabalho de soerguimento da 
verba, pelo refõrço que traz ao orça
çamento municipal, represe1~ta ta~
IJém um grande princípio democrático, 
porque dá ao município a sua verda
deira independência econômica admi
nistrativa e conseqüentemente politic,a. 
(Muito bem; muito bemJ. 

O SR. COSTA NETO - <Pela or
dem> - Sr. Presidente, a emenda que 
o nobre Deputado acaba de defender 
n.ao pode ser acolblda. Ela ocasionaria 
verdadeira revolução no sistema finan
ceiro que adotamos. 

Quando a Subcomissão de Discri
minação de Rendas propôs a distrlhui
ção dos diversos impostos pelas várias 
enttdades que deverão decretá-los e 
recebê-los, estabeleceu um justo equi
líbrio. 

ReaL1nente, nessa ocaii.ião, Sr. Presi
dente, cogitou-se de passar o impôsto 
territorial integralmente para os mu
nicípios. Devo dizer a V. Ex." que 
era partidário dêsse preceito: desejava 
que o impôsto territo1ial se transferisse 
para os municípios. Aliás, preferiría
mos, nós do Ei;tado de São Paulo, que 
os municípios ficassem com ~al in
cumbência. 

O Sr. Alcedo Coutinho - O que há 
de mai.:; fundamental na vida e::o
nómica do Estado ver,1 dos muni
cipios. 

o SR. COSTA i."l'ETO - E::to:t in
forn1ant!o Sr. Pre:::ide11te, d1..!ntro da 
permi...;:;[io do Regimento, qt:e nós da 
b:1ncada ele São Paulo pleiteavamos 
fôs~(' toclo o i:npósto territo~·ial pas
sado parP.. os municiplos, 11orque is!':o 
ju!g,1vrcmos menos danoso psra o Es
t:ld<:- do que a cota de paridnde refc
rich no art. 2C. EstabelncirJ:i es~a 

coh de riar:úr.dc, mi b.i':f: de 30');., 
n:. ir .. ::·.!c.:i_~: .... ; v:·0 r2cCbC;r im1-;ort:''.nCiR 
supt·1·ior àquela que re~;ultaria da 
emenda do nobre Deputado. 

O Sr. Aliomar Baleeiro -- Permita
me o orador um aparte, eu próprio 
me· manifestei no ponto de vista que 
V. Ex.ª agora mesmo defendau, e 
jâ defendido pelo Sr. Alcedo Couti-
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nho. Do ponto ele vbtrt ti:'cnico, ~vi

dentemente, o impôsto Lerntoi'ial ca
beria mais ao .urnnicipio do que aos 
Estados. Sabemos, porém, ha,,er Esta
dos com interêsse profundo em sentid0 
contrário, como Santa Catarina, Minas 
Gerais e outros, que deram um pa!;.oo 
à frente, em matéria tributária, ex
tinguindo o impôsto da exportação, 
porque agravariam o territorial. A 
aceitação do ponto de vista do nobre 
Deputado...J\.lcedo Coutinho, seria pre
ferível a emenda n.0 1. 494, do Se
nhor Deputado José AlJ{mim, que per
mite a opção, às Constituições esta
duais, entre transferir para cada m•J
nicipio o impôsto territorial ou o de 
indústria e profissões, o que conciliaria 
-OS in.terêsses antagônicos dos diversos 
Estados do Brnsil. 

O Sr. Alcedo Coutinho -- A enti
dade administrativa municipal, para 
se completar, tem de compreender, 
também, a ação sôbre o impõsto ter
ritorial, do ponto de vista da regula
ção da seleção da co.brança. O lm
pósto diretamente pelo município é 
muito mais lógico 

O SR. COSTA NETO · - Os Senho
res Constituintes, como V. Ex.ª, Se
nhor President.e, estão percehendo que 
s. emenda do nobre Deputado, Sr. Al
cedo Coutinho, vem prejudicar nosso 
sistema. Eu defendo a. passagem do 
impõsto territorial para os municípios. 
No primeiro projeto consagrava-se, 
até, o preceito de que os municípios 
deveriam perceber a metade do im
põsto de transmissão causa mortis; 
porém. a cota de paridade :supre tudo 
isso e deixa. ainda, grande ãgio em 
favor dos murlcipios. 

A emenda. positivamente, não pode 
ser aceita pela Casa. <Muito bem; 
Muito bem. J 

O SR. PRESIDENTE·- Vai-se pro
ceder à vot&.ção da emenda. 

O Sr. Representante Alcedo Cou
tinho pede a supressão da palavra 
"urbano". O relator manifestou-se 
contra tal supressão. 

Os Srs .. que aprovam :< supressão 
solicitada, queiram s~ levantar. <Pau
sa.) Está rejcitad~. 

Segue-se um pedido de destaque do 
Sr. Gabriel P~ssos, do seguinte teor: 

Requeremos destaque, na forma re
gimental, para a emenda n.0 593, de 
autoria do Sr. Gabriel Passos, refe
rente ao Capítulo I do Projeto revisto 

e pubJicacla à páginu n do impresso 
alusivo ao art. 127 ,, ;;eguintes. 

Sala das Sessões, em 14-8-1946. -
Gabriel Pc!ssos. 

o SR. PRESIDENTE - o desta
que se refere à emenda n.0 593, que 
diz o seguinte: 

"Ao art. 131 (do projeto primitivo), 
acrescente-se o seguinte inciso·. "Pro
priedade territorial". 

:l!:sse artigo corresponde ::w 29 do 
projeto revisto. 

O SR. GABRIEL PASSOS - Se
nhor Presidente, várias emendas ciue 
tivemos oportunidade de api.·esentar 
au Projeto primitivo se destinavam 
a um complexo de providências, tôàas 
tendentes a satisfazer a peq~ena r;ro
prledade. 

Para não desfalcar os E~tados ou 
os municípios quanto ao impõsto ter
ritorial, pretendíamos que êste fôsse 
cobrado pelos municípios. 

O Sr. Nestor Duarte - Também 
sou dessa opinião. 

O SR. GABRIEL PASSOS - l?ara 
que o Estado, por sua vez, não fosse 
prejudicado, lembramos o lmpósto de 
produção, jã existente quan~o aos iu
briflcantes, produtos minerais, P.tc. 
Os produtos agrícolas, pastoris, indus
triais, etc.. não e'itavam previstos. 
Entendíamos que a atribuição do im
pôsto de produção aos Estado.:; com
pensaria a falta do impôsto territorial, 
que. a nosso ver, devia i;assar para os 
municípios, isto porque, mals próxi
mos do lançamento do tributo, pOde
rão fazer mais justiça nêsse lança
mento. 

A ilustrada Comissão, contudo, tomou 
orientação diferente. Bem ~ompreen
do que a questão de tributação, de dis
criminação de rendas deve obedecer a 
um sistema. isto é, a um complexo de 
providências; faltando a.lguns dos pi
lares ou das bases, torna-sê impos
s!vel chegar à perfeita discriminação. 
Desde que a 1li.1strada Comissão che
gou a compor uma sistemática tribu
tária - digamos assim - diferentes 
daquela que nos parecia melhor, é ex
cusad-0 insistir em que uma só das 
providências por nós propostas pudes
se modificar êsse sistema. 

Assim, as emendas que pudessem 
de certo modo perturbar êsse sistema 
deviam ser retiradas ou desprese.das. 
A emenda que ontem discutimos não 
tinha êsse fim e parecia perfeita
mente conc111ável com essa. siste
mática. Contudo, a atribuição do im
pôsto territorial aos municípios, que 
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:nos parece a maneira mais ra.i.ol\vel 
para perfeita discriminação de ren
das, julgamos não deve ser propug
nada, pois viria pôr ab:tixo todo um 
trabalho de sistema que está triun
fando na CasA.. (Muito bem.) 

4 O SR. PRESIDENTE - A emenda 
" é a seguinte: 

"O impôs to sõbre propriedades 
territoriais, exceto a urbana, e o 
impôsto de indúst:1a e profissões 
caberão, um ao Estado e Jutro ao 
Município, conforme o detenntnar 
a Constituição de cada Estado, 
podendo também serem repartidos 
em partes iguais entre o Estado e 
o Municipio." 

Esta a emenda sôbre a qual vão 
resolver os Srs; Constft.uintes. 

Os Srs., que a aceitam, queiram 
levantarTse <Pausa> . Está rejei
tada. 

Tenho em mãos emenda do Sr. 
Deputado Carlos Pinto que ficou um 
pouco atrazada. Está assim redigida: 

Requeiro destaque para a seguinte 
emenda: 

Ao primtttvo projeto em seu art. 130, 
item IV, onde diz: Vendas e Consig
nações efetuadas por quaisquer'comer
ciantes e industriais, acrescente-se a 
palavra industriais, o seguinte: 

"excluindo-se as pequenas máquinas 
industriais que nas fazendas e sítios 
beneficiam os produtos da prop11e
dade." 

Sala das Sessões, 12 de agõsto de 
1946. - f:aTlOs Pinto Filho. 

O SR. PRESIDENTE - Essa a p1-.:-
tensão de S. Ex.ª. ' 

A emenda refere-se ao art. 19. item 
IV do atual projeto. 

O SR. COST.'\ NETO - Sr. ~re- ~ 

sidente, conforme V. Exª ::icabfl cie 
ouvir, o nobre colega requerente do 
destaque julga prejudicada a emenda. 

O SR. PRESIDENTE - Nesse caso, 
reformo meu despac~o e considero 
prejuciicada a emenda. 

Há, t.ambérn. um requerimento de 
destaque. da autoria do Sr. M~nuel 

Dua.rt.e, do seguinte teor: 
Requeiro destaque do art. 130, ~ 4.0 , 

n.0 VI, do projeto anterior, atual ar
tigo 19, para ser aprovado. 

Sala das Sessões, 12 de agôsto de 
1946. - Manuel Duarte. 

O SR. PRESIDENTE - A vot9.çào 
fôra adiada porque, em virtude de 
equivoco de número, me pareceu tra
tar-se de questão de redação. O no-

brc Representante, auLor do r~ti.eri
mento, convenceu-me de que eu esta
va enganado. Assim, vou pôr em vo
tação o aludido requeri~.:nto. 

O SR. COSTA NETO <Pela ordem> 
- Sr. Presidente, <> preceito está re
digido no projeto antigo da seg•1inte 
forma: 

"Os Estados entregarão aos Mu
nlclpios, à proporção que ;\ r.rre
cadação fõr sendo feita, cinqilen
ta por c:ento da renda resultante 
do lmpôsto sôbre transmissão de 
propriedade causa mortü;, obser
vando, no que fôr aplicável, :> dis
posto no § 2.0 ." 

Pelos mesmos fundamentos com nue 
combati a emenda há pouco defendi
da, considero ::.-sta prejudicada. IJ{'din
do a atenção do seu nobre autor. 

O SR. MANUEL DUARTE í* 1 -
Sr. Presidente, o intuito da emenda 
é sistematiz.ar, por um modo que Jul
guei de fato oportuno, a C-Obrança de 
impõsto de transmissão de proprieda
de ínter vívos nas zonas urba.'1as .. De
sejava fõsse êle cobrado pelas resriec
tivas Prefeituras pois estava e es'::ou 
convencido de que êsse impõsto sô
bre a v,alorização da propriedade imo
biliária urbana está em função dire
ta do progresso, administração, afor
moseamen to e saneamento de cada 
zona urbana. 

Não tendo sido, entretanto. cilscuti
da na hora própria. considero-a pre
judicada. A técnica seguida foi ou
tra. e vejo que para minha emenda 
efetivamente não há mais. cabida. 

Falo rom a velha experiência do 
Direito Constitudonal. Embora -ren
cido nessa Constituinte. por sua gran
de maioria de pensadores e juristas, 
not.0 o grande ctesejo. a imensa as
piração de se ~laborar um Estatuto 
que re~ista à derrocada dos sécul0s 
e oreencha as exigências da n::i.cb11a
lici:i.di'. e ainda possa na quarta ou 

quinta gerai:ão ser manu.>rado com 
aplicação e atualidade. 

Faço. pois. um apêlo. como velho 
admirador do Direito que jamai3 se 
conformou com a arbitrariedade ? o 
esbulho, no sentido de aprov?.rml)s 
uma Carta que consulte às necesi;i
dades nacionais, respeite a personali
dade humana, cooneste as aspirações 
constitucionais com a realidade do 
ambiente, - enfim, realmente demo
crática, sem demagogia. sem exagc-

( •) Não foi revisto pelo orador. 
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roe e sem asfixiiir as aspJrações da 
nossa nacionalidade. 

Uma Vt:L> votado .o Estatuto, Sr. Pre
sidente, fiquemos· certos de que éle 
de fato será cumprido e interpreta
do, respeitad11.s suas condições e qua
lidades. Tenhamos bem em vista qUll 
só os povos inferiores, sem tradições 
democráticas, sem a fôrça da opinia-0 
pública é que se divertem violando. 
reformando, revisando. abolindo seu 
Estatuw Corn:tltuc!onal; tenhamos 
beU\ em vista que o maior fenôme
no de cre.c;c!mento, progresso e gran
deu. que o mundo testemunh& é t). 
União norte-americana, presidida. por 
velha constituição, vinda. a.inda do 
.século XVIII, com apenas 14 emen
das; tenhamos amor à obra que vamos 
promulgar e tenhamos, enfim, a cons
ciência de que tudo demos para que o 
futuro de nós tudo .agradeça. <lt!utto 
bem. Muito bem. Palmct.S. o orador 
é cumprimentado.) 

O SR. PRESIDENTE - Vamos 
pa.ssa.r ao destaque, requerido pelos 
Srs. Repreoont-a.ntes José AlkmLm e 
HQ?ácio La.:te:r, par.a. a emenda nú
mero 1.-494. as.sim consubstancf.ado: 

Requeko destaq11e, na forma regi-
1Jl6l}ta.J para a emenàia n.• 1.494, até 
a expressão "de ca.cj:a Esta.do", de 
a.utori.a. do Sr. José AJ!airtm, referen
te aio Capitulo . . . do Projeto revisto 
e publicado à página. 37 do tm11resso 
alusivo às emendas ns. 1. 384 e se
g\Bntes. 

Sala das Sessões. em agosto de 
1948.' - José Alkmim. - Horácio La
ter. 

O SR. PRESIDENTE - Tem a 
pala'Vr.a. o Sr. ~To.sé Alkmim. 

O SR. JOSE' AI..KMIM - Sr. Pre
&dencte, Sl)llcitei destaque da em·en<lia 
n. • 1. 494 até as palavras "de cada 
BEtado", po; entender que a facul
dade de atribuir aos Municípios o 
imP6sto termorial ou o de indú.st11as 
e prof~sões ficasse às constituições 
estaduais de vez que as pecnlia :ida
des de cada Unidade Federativa, no 
ioca.nte a.o :meihor aprovf'itamento 
dêss.es tributos assim no;; aconse
lha. o seu exame com o devido 
cuidado. 

CmM>. V. ~- poderá observar, o 
t.e-.0 da emenda é aquele que ma.is 
eQll8Ulta 8.o.'! !:nteresses das diversas 
:-eígi6es do pa.is, de ve- que d-eixa. a.o 
l!:sbado a !acuidade de escolhar o tri
buto que n1'llls corresponda às neees-

sidades dos seus Munict"pios. A dis
criminação de rendM que eS1ta.mos 
fazendo, no texto r1gido da Constitui
ção, nã-0 me parece a melhor, nota.
damente quando assume aspecto que 

1 se particu1ariza em oada. região do 
país. 

Esta a emenda para a qual s-oli
citei destaque, e agora peço o voto da. 
Assembléia. (Muito bem.> 

O Sr. Hcrra.cio Lafer - Há E'>tooos 
nos quais o impõsto de indústrias e 
profissões e.penas aproveita aoo Mu
nicípios das Gapitaii;, e não aos 
d-OS interiores. Esse forma optativa 
concilia o iflterêsse de todos e deter
minará um auxilio eficiente ao:; Mu
rucipios. 

O SR. JOSE' ALKMIM - Era o 
que tinha a dizer, Sr. Presidente. 
<Mutto 'hem; muito bem.) 

O SR. OOSTA NETO (Pela ordem) 
- Sr. Presidente, se V. Ex. me per
mi-tir, cederei a palavra ao nobre Se
nador Nereu Ra.moo, Presidente da 
Camissão da Constituiçlio. 

O SR. PRESIDENTE -'- Tem a 
pa.Lavra o nobre Representainte, Se
nhor Senaidor N ereu Ramo.s. 

O SR. NEREU RAMOS -- Sr. Pre
sidente, à primeira vista, cao.fes:-:> a 
V. Exa., inclinei-me pela aA:ie!tação 
dessa emenda; entretanto, meditando 
melhor, cheguei à conoh!Sâo de que 
é profundamente prejudicl..a.l aA)6 in
teresses dos Munidpios. (Muito bem .1 

Nos Esta.dos lndustr!.ais. o iJÍ-J/PÕSto 
de indús!.rias e profissões é sensivel
mente maior do que o impósto terrt
to:ria.l. Posso citas, d-e memória. o 
caso de Santa Catarina. onde a me
tade do impôsto de indústrias e pro
fissões, que de acôrdc>-~ a Oonistl
tuição, pertence 20 Estado é supe
rior a +,ode o imílôSto territorial. Se 
atribuirmos aos Estado.e; o direi-to de 
escolha., poderemos chega.r à seguinte 
conclusão: ficam êles com o impôst-0 
de indústrias e profissões, que é quase 
o dobro, e tra.nsfêrem. !ntegra.Imentt. 
e.o Município o impõsto terrltori.al. 

O Sr. Horácio Lafer - Permita 
V. F.x. um aparte. Verifioa-se pela 
estatfstica do Estado de São Paulo, 
que o impôsto de indústr!M e protts
sões é arrec.adiad-0 na. crupi·ta.l, em 
cêrea de 50 % , ficando oo r-est.e.n>tes 
51'.'% para os Municipios do interior; 
e que o impô&to temtorla.1 é ~
da.do na proporção de 90 % para 06 
munlcipios do Interior e 10% para o 
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d:a capital. Pcrtanto, se os Muni<.:i
:pioo ficarem. em São Paulo, com o 
l.mpõsto de indústriias e profJ.ssões, a 
m>P<iid·a b~neficiará a;penas a C.a.pLtal, 
quando nosso propósito é transferir 
pa.r·a os Munidpios do interior e :;ias 
va.nitagens. Eis o motivo pelo qull;! 
sou favorável à fórma optativa. 

O SR. NEREU RAMOS - V. Ex. 
deve esta!I' lembr>ado die que foi 'V. Ex. 
mesmo quem me deu - porque não a 
tinha, de momento - a estatística 
comparativa do !mpôsto de indústrias 
e profissões com o territorial tlm meu 
Estado. 

O Sr. !Ioracio La/er - Perfeita-
mente. -

o SR. NEREU RAMOS - E V. 
Ex. também deve estar lembrado de 
que a cota do im;põsto de 1'ndústri-M 
e profissões. atriibuida ao Estado de 
Santa Catarina, pela atual Constitui
ção, é de 7. 800,00 cruzeiros. Assim, 
metade do impôsio de indústrias e 
p!"ofl.s.sões já dá a Santa Cata.rina 
essa .parcela, ao passo que o i-mpõsto 
terrll.õrial, completo, em todo o Esta
do, assegura ao erário estadual cru
zeiros de 7. 200,00. 

O Sr. Horacto Lafer - Penso que 
não haverá prejuizo. 

O SR. NEREU RA.)1:08 - PeJ;a re
dação da emenda, se o Estado de 
Santa Oaitarina, usaindo da faculdade 
que semelhante dispoo1tivo ihe ou
torga, passar, Integralmente, o lm
põsto de indústrias e profissões para 
o ~ado, êste ficará com cê.rea. de 
16.000,00 de cruzeiros. do impôsto 
de indústrias e profissÕ<:s, e tralilS!e
rirá aos Municípios apenas 7 .200,00 
de cruzeiros, correspondentes à inte
gralidia.de do i.m'jJôsto territorial. 

Em toãos os Estados industrl&tis, oo 
Mund.cipios Licarão prejudtcl\d.Qs, de 
vez que s. r~ndR. do impôsto de ir.dú.s
·trias e proflssões, n·e.'i&es mesmos mu
nicípios, é consideràvelmente maior 

O Sr. José Alkmim - O Intuito da 
em·enda é deixar a cada Esta.do a. fa
culdade de leglshr, atribuindo a.o 
Mwikí'Jlio um ou outro trtbuto. 

O SR. NEREU RAMOS - Se a 
emenda determinasse que a Consti
tuição devia tr.a.n.sferir para o Muni
ciplo parte do impooto aMialmente 
B!'l"eCadado pelo Estado, 1sto é, me
tade do impõsto de indústrias e pro
fissões, - então, sim, o prejuizo sena 
mínimo. 

Temoo o eX'emplo de meu Esta.do, 
com 7 .800,00 cruzeiros representan-

do a parte do impôsto de indústrias e 
profissões, atualmente reeolhido pelo 
Estado. O muni.ciípio arrecada a ou
tra metade, - 7. 800,00 cruzeiros. 
Estão ai 15.600,00 cruzeiros, tote.l da. 
arrecadação do impõsto de indústrias 
e profissões no meu Estado, somadas 
a.s duas cotas. 

O !mpôsto territorial, todo êle, 
soma 7. 200,00 .cruzeiros, ccnforme 
pode ser verificado na .própri"l. e.sta
tbt.ica que o Sr. Deputa.do .iloráclo 
Lafer me exibiu. 

Se deseja.mos favorecer os Muni
cípi.os, não podemos aceitar a emen
da, que rubre uma porta em preJuizo 
dos mesmos. (Muito bem; muito bem. 
Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE - Vou sub
meter a votos a emenda n.0 1.494. 

Os Srs. que a aprovam queiram le
vantar-se. (Pausa. ) 

Está rejeitada. 

O SR. CARLOS PINTO - Sr. 
Presidente, ~rs. constituintes, tal tem. 
sido a reaçao contra as medidas que 
visam beneficiar as classes Pobres oo 
Brasil nesta casa ... 

o Sr. Luis Viana - Não é exato. 
O Sr. Rui Santos - E' uma injus

tiça que V. Ex.ª faz à Assembléia. 

o SR. CARLOS PINTO - . . . que 
já. subo à t.ri:buna certo de que a mi· 
nha emenda vai ser rejeitada ... 

O Sr. Paulo Sarasate - Porque V. 
Ex." não tem razão. 

O SR. CARLOS PINTO - . . . ha
ja vista Srs. Constituintes, o que se 
deu com a justa e oportuna emenda. 
do nobre Deputa.do Sr. Gabriel Pas. 
605 ..• 

O Sr. Rui Santo:; - E' elogiável 
a auto-critica de V. Ex.ª. 

o SR. e A.RLOS PINTO - . . . pois, 
no momento em que a Assembléia se 
preparava para aceitá-la, foi pedido o 
adiamento da votação. 

(Trocam-se vãrios apartes. O 

Sr. Presidente reclama atenção.) 
O Sr. Prado Kelly - E' muito natu

ral o pedido de adiamento de uma. 
votação. Não devemos nos preocupar 
com os interêsses financeiros de quem 
quer que seja, mas é nece~rio que 
deliberemos com conhecimento de cau
ss. e não tendo em vista quaisquer ou
tros propósitos. 

O SR. CARLOS PINTO -- Srs. 
Constituintes, tenho apenas 10 minu-
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tos para expor as razões da. minha 
emenda. 

o Sr. Rui Santos - V. Ex.ª ·perdeu 
tempo de acusar a Assembléia. 

O. SR. CARLOS PINTO - Peço 
que se acrescente à palavra "lndus
triais", no artigo 19 item IV do pro
jeto em discussão, o seguinte: 

" . . . excluindo-se os produtos 
beneficiados pelas pequenas má
quinas industriais que, nas fazen
das e :;.itíos, ben11ficiem os pro
dutos ela propriedade." 

o que tem ftcontecido no Brasil, 
srs. Constituintes, é que essas peque-
11.a.s máquinas são tributadas no impôs
to de vendas e consignações duas vê
zes, uma pelo processo de lotaçãio, 
quando a fiscalização lota a produção 
da propriedade; e uma segunda vez, 
porque são .sempre classificadas como 
estabelecimentos industriais. 

o Sr. Hermes Lima - Isso e ma
téria de lei ordinária. 

O Sr. Paulo Sarasate - O orador 
leu, porventura, o artigo 198 do substi
tutivo que estamos votando? 

O SR. CARLOS PINTO - Não me 
lembro do texto. 

o Sr. Paulo Sarasate - Então, vou 
lê-lo: "Os tributos terão carater pes
soal sempre que isso fôt possivel, e 
serão graduados segundo a cap~da~ 
de econômica do contribuinte." Dian
te disso, V. Ex.ª não deve n.c11.sar a 
A<;sembléia de estar votando medidas 
reacioné.ri as. 

O SR. CARLOS PINTO - E' justa
mente por essa confusão que os oene
ficios não chegam aos pobres, aos hu
mildes lavradores. 

O Sr. Juraci Magalhães -- A melhor 
·maneira. de servir aos pobres é votar 
uma com,tituição exequível. 

O Sr. Carlos Prestes - O artigo 198 
é demagógico, porque inaplicável. Que
rem n·egar a defesa dos interesses po
pulares. através redação de um artigo 
que, na verdade, jamais será aplica
do. 

O Sr. José Bonifácio -- E' interes
sante que o campeão da demagogia 
fale contra a demagogia. 

O SR. CARLOS PINTO - Srs. 
Constituintes. estou perfeitamente coe
rente com o texto do artLgo 19, no seu 
item.IV. que manda excluir "o peque
no i>rodutor. conforme o determinar a 
lei estadual. " 

. E' justamente o que pleiteio tam
bém para as pequenas indústrias, que 
vão ser descritos, neste momento, por 
mim. 

"E' inacreditável não tenha a emen
da merecido o apoio da Comissão CQns
tituclonal. Somente pode negar apoio 
à mesma quem não conhece a vida do 
pequeno lavrador no Brasil." 

O Sr. Costa Neto - Desej&-va que 
V. Ex.ª me dissesse o número de sua 
emenda. 

O SR. CARLOS PINTO - Não o 
tenho de cor. 

O Sr. Costa Neto -- Mas existe 
emenda? 

O SR. CARLOS PINTO - Existe. 
Srs. Constituintes, pequenas máqui

nas nas fazendas e sitias são; olarias 
que servem ás necessidades exclusivas 
da propriedade para consêrtos e obras 
prõprias, é uma pipa com um burro: 
são de:;natadeiras, que reduzem o 'IO
lume do leite para facilidade do trans
porte; bangués, geralmente construi~ 

dos de madeira e de pequtna produ
ção; são. finRlmente, os tnidicionals 
moinhos de fubâ. 

Tributar essas rotineiras máquinas 
significa cooperar para o abandono dos 
campos. 

O Excesso de tribl!tação em certas 
atividades agrícolas e a burocracia que 
arrastam as referidas tributações, leva 
o lavrador a preferir situação de não 
trabalhar par'l não produzir e não $!! 

submeter à~ exigências fiscais. A ex
periência dos fatos motivados oela tri
butação do impôsto de vendas' e con
signaçõe~. autoriza-me a pedir aos Se
nhores Deputados e Senadores apoio 
para minha emenda. 

É bem possivel que o ilustre relator 
da emenda ocupe a tribuna no sentido 
de fazer sentir aos Srs. Constituintes 
que a emC"nda por mim proposta não 
tem razão de ser t que o Estado prP.
ci~a de renda, esquecendo-se que as di
fict?ldades criadas ao lavra.dor o impede 
de melhorar a situação econômica de 
sua propriedade. Não devemos deixar 
margem para que as pequenas máqui
nas visadas pela emenda possam ser 
consideradas como estabeledmentos 
industriais. 

O Sr. Alfredo Sá - A dificuldade da 
aceitação da e moenda de V. Ex.ª. est.a. 
no critério de discriminar quais são 
essas pequenas indústrias. 

O SR. CARLOS PINTO - Há regu
lamenta cão da lei estadual. 

Para melhor orientar os Srs. Consti
tuintes, trago ao conhecimento da As-
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sembléia o que é exigido do lavrador 
quando este tem a infelicidade de pos
suir em sua propriedade um pequeno 
amontoado d<: páus ou ferro velho; .1 

que é exigido do pequen1J lavrador que 
tem um pequeno engenho ou moinho 
de fubá: mantér uma escrita fiscal, 
porque aquelas ~·ntineiras máquinas são 
tida~; como e;;tnbelecimento industrial. 
e. como tal, manter tôda essa burocr&.
cia, que não estA. ll.O alcance de nenhum 
Sr. Represe:1t.:rnte desta Assembléia 
atender. 

O s,·. Aliomar Baleeiro -- Permita 
V. Ex.ª um aparte. O livro que Vossa 
Ex.ª está exibindo refere-&e a que im
pôsto? 

O SR. CARLOS PINTO - Ao de 
vendas e consignações, cobrado sôbre 
olarias e moinhos de fubá. 

Conclusão do presente caso: o lavra
dor proprietário da engenhoca, para 
pagar o impô.'>to de venda e consigna
ções do seu esta!Jeleclmento lnaustrial, 
pagou ao despachante da repartição 
Cr$ 200,00 para processar os papéis, 
10,20 pela patente de registro. 21,00 
pelo têrmo de abertura e encerramf;lnto 
no livro de vendas à vista, 7,20 pelo 
têrmo de abertura no livro de registro 
de sêlos, 25,80 para o impôst0 devido 
em sêlo, 70,00 pelo têr1110 C.e at>:?rtura 
do lluo-registro de contas, 70,00 des
pendido no custo dos livros. Tudo isso 
porque devia de imr:iôsto Cr$ 25,80 e 
porque vendeu CrS 1. 800,00 de açúcar 
~ de rapadura. Além àlsso, uma multa 
de quando em vez. tiuas ou três vêzes 
por mês, de Cr$ 600,00. 

Minha emenda visa única e exclusi
vamente prote~r os lavradores ccmtra 
esi.as regulamerrtações injustas que in
tranqulllzam o homem da roça. Se os 
Srs. Constituintes acharem que os la
vradores têm n direitc d~ pedir tran
quilldade para trahalhar, r:!)rovem mi
nha emenda., porque ela nAo irá preju
dicar a renda de nenhum Estado. -
(J!uito bem; muito bem l 

O SR. PEft.REmA DE SOUSA -
Sr. Presidente, quando a Cornlssão 
Constitucional rejeitou a emenda 57, 
da autoria do nobre Deputado Sr. 
Cr.rlos Pinto e outros, fê-lo por di
versos motivos, cada qual mais lógi
co e mais procedente. Em primeiro 
lugar, vali'.' ressaltar não caber muito 
no texto d~ uma Constituição regu
lar e prever hipóteses de purns leis 
fiscais de isenção, aqui e ali, em 
têrmos gerais, sem sentido preciso. 

A emenda do nobre Deputado Sr. 
Carlos Pinto incidiria nesse defeito: 
simples recomendação e não 1ilspos1-

tivo obrigatório. A lei deve, em regra, 
obrigar. Uma lei constitucional, em 
geral, obriga o legislador comum e 
tambcm as entidades públicas do 
P~lÍS. . I 

O Sr. Carl<>s Pinto - É o próprio 
art 19 que manda exciuir o pequeno 
produtor, para ser regulamentado e111 
lei estadual. O que peço ê a ltlesma 
coisa em referência a êsses amon·-. 
toados de paus e ferros velhos. 

O SR. FERREIRA DE SOUSA -
V. Ex." ouvirá a resposta an st u 
aparte dentro de poucos minutos. 

Em segundo lagar, é precleo tomar 
um nouco de cuidado nessa matérls 
de isenções de impostos, sobretudo das 
estabelecidas no ponto de vista ge-. 
ra!. As isenções assim estatuidas nem 
sempre traduzem espírito de justiça 
e podem. ás vezes beneficiar justa
mente aqueles ·que não deviam ser, 
ainda mais tendo-se em vista que 
estamos restringindo imensamente a 
capacidade tributaria dos Estados. 
No mesmo passo que damos fontes 
de renda, vamos dimini:indo. esta
belecendo iscnçQes e limitações que 
terminarão oor transformar o BrMil 
na fra.se cli.istosa de um eminente 
Deputa.do - não mais na Repúbltca 
rlos Estados Unidos do Bra.s1!, ~ não 
na ~en1íbiic::i dos munkipios unidos da 
Brasil·. O Estado deixará. de ser um~ 
entidade, não ·só eoonomiae.mente 
forte, mas tambem uma entidade au
tonoma. porque a legislação, federal 
me pela todas as Iniciativas, llmita
as, prende toda. a atividade, tornan
ao. quase nula sua existência pollt1Ca. 

Além disso é predso notar que as 
criticas dirigidas à Comissão não pro
cedem. A Comissão ao Invés dP acei
tar a rmenda do Sr. Campo~ Vergai, 
ao invés de acdtar outras emenda.:; re
lativas á discriminação de imposto!I. 
fer.i; muito mais. No art. Ut6 do c;eu 
substitutivo ai) projeto. que conrentrs. 
as emendas aceitas, estabelece: 

"Os tributos terão carater pes
soal, se~nore que i~so fôr oo'iSÍ
vel e serão graduadO!' segundo a 
capa.cidade econômica do con~
buinte." 

Esse dispositivo, sim, encerra nor
ma perfeita de justiça fiscal. Prevtt 
dar o seu a s<:>u dono, estabelece a 
possibilidade: de s<> lndiv1dnaliza.r o 
impôs.to, c0mo no dlreiro penal se fe.21 
com a tndiv!dua.'!zação da pena. A 
lei de regular o assunto encarará. a 
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questão' de pers0nalizar a tributa
çãc. Essa lei será. mais justa que ou
tras, porque levará em conta as condi
ções locais da propriedade, do con
tribuinte, a família, os encargos e até 
me.~mo qw1nto possível, a e.rises natu
rais, 

O Sr. Aliouiar Baleeiro -- O mo
merito pode ser ele seca ou de en
chente e autoridade fiscal deve levar 
em consideração essa parte como. 
allis. já está expresso cm legislação 
do meu Estacto. A lei sõbre imposto 
territorial na Bahia, de 1936, já en
cara .-. hipótese de ser concedida isen
ção de imposto, no momento, se ocor
rer en.:.:hente, calamidade pública, se
ca e muitos outros fatores, em que 
poderão ser apreciados através des
sa individualização ou personalização 
do imposto a que S. Exa. se referiu 
e que é matéria bastante conhecida, 
sob~:tclamente conhecida, e objeto, no 
momento. de estudos da parte dos 
países mais adiantados na matéria. 
E só foi motivo do aparte do nobre e 
ilustre S'r, Senador Luiz Carlos 
Prestes, porque S. Exa. não refletiu 
no alcê.nce da medida. 

O Sr. Arruda Câmara - Mas não 
há dúvida de que precisamos cercar 
de Egurarn;a. de garantias, as peque
nas indústrias nascentes, porque, ape
nas se in!ciam, o fisco as asfixia, as 
SUf()('a. Agora mesmo estou receben
do reclamações constante:; do munt
ciplo de Petro!ândla em Pernambuco, 
onde existem pequenos teares, os 
quais se estão fechando pela pressão 
de fisco. Mais de vinte famO!<is ti
veram de mudt>.r-i:e, cm virtude des-

. sas violências , A todos os apelos 
têm sido surdos, os ouvidos do Poder 
Público. ' 

O SR. FERREIRA DE SOUSA -
Sr. Presidente, vou aproveitar o 
'\Parte com que me honrou o nobre 
deputado Sr. A!iomar Baleeiro, in
sistindo nos próprios fundamentos 
?.qui dados. para informar que não 
é só no Estúdo da Bahia que se tem. 
certos mome,üos, cuidado dessa per
sonalizaC:ão do Imposto, atendendo a 
fatos ocasionais, que trazem ao con
tribuinte diminuiçã0 de rendas; em 
vários Estaàos do nordeste do Brasil 
nos anos das grandes calamidades, 
ou das grandes secas, é dispensada a 
cobrança de rleterminados impostos. 
De sorte que esse prin::;ípio da legis
laçã<1 t1ibutária deve, tanto quanto 
possível. collmar a Individualização 

ou. personalização do ímpôsto. E' o 
que consagra e estabelece a perfeita 
justiça, desejada pela própria emen
da do Sr, Senador Carlos Prestes. 

Quanto ao aparte do Sr. Deputado 
Arruda Câmara. revela fato perfei
tamente lamentável, que merece ser 
corrigido mas pelo legislador ordi
nário. Não penso que tenhamos aqui 
a chave de tôda a justiça, qtte possa
mo.~ propor leis completas. Ai:J legis
lador ordinário tão patriota como nós, 
caberá também uma parte na reali
zação dessa equidade tributária. Não 
acredito que o caso relatado pelo no
bre deputado Sr. Arruda Câmara 
possa repetir-se no regime democrá
tico, quando o Estado de Pernam-
buc0 se reintegrar nas suas liberda
des democráticas e o Poder Legislati
vo, provindo do povo, puder encarar 
e resolver todas essas hipóteses. 

O Sr. Arruda Câmara - Aludi 
também ao fisco federal. 

O SR. FERREIRA DE SOUSA -
O!! exemplos não são concludentes, no 
tocante ao regime de representação. 
Sã.o exemplos pertinentes ao regime 
ditatorial. de onipotência do Poder 
Executivo. 

O Sr. Carlos Pinto -- Sr. Senador 
V, Exa. não tem razão. Minha 
emenda está perfeitamente coerente 
com o projeto em discussão e com 
o &.rt. 19, item IV já aprovado pela 
Assembléia. E' uma questão de coe
rência. 

Se o que seja pequeno produtor vai 
ser determinado por lei estadual, por
que não se fazer o me:.mo em relação 
ao pequeno Industrial ? Por que con
ceder a um e não a outro ? 

O SR. FERREIRA DE SOUSA -
Sr. Presidente, vejo agora que há 
urna diferença de interpretação da 
em~nda 57 entre a própria Comi':!sáo 
e o Sr. Deputado Carlos Pinto. Sua 
Excla. já fala no p~::,ueüo industrial. 

O Sr. Carlos Pinto - O industrial 
a que me refiro é o fabricante dP. 'açú
car, cem capacidade para 15, 20 ou 
100 sacas, ou os oleiros. que têm 
uma pipa e um burro parz. fazer cinco 
milhares de tijolos. 

O SR. FERREIRA DE' SO~SA -
~sses industriais devem concorrer para 
as despesas do Estado. No regime de
mocrático, a regra é que todos con
corram para tais despesas. A justiça 
fiscal se obterá com Jeis que es~abe
leçam proporção entre os tributos e 
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o objeto tributado, de acôrdo com a 
ca oacidade financeira de quem paga. 

No regiro::: democrático. não pode
mos compreender q e alguém se possa 
alheiar da sorte do Estado, dos de:s
mandos e desvios do Estado, deixando 
de sentir que êsses desmandos e des
vios arrastam também a sua econom':t 
e interessam à sua c..ontribuição. O 
fato de pagar impôsto é. tie aig:.:.ma 
sorte, ele:tp~nto para acordar no in
divíduo a sua consciência de cidadão 
e seu interesse pela coisa pública. 

O Sr. Carlos Prestes - Estamos de 
acôrdo em qut> todos devem pag·ar im
pôst-0, mas o impósto direto sóbre a 
renda. O de vendas e consignações 
será prejudicial ao pequeno industrial, 
ao pequeno produtor, porque o ob;i
gará a ter uma escrita, uma conta
bilidade organizâda, cem a compra 
d<Js livros a que se refere o nobre 
D.:putado Sr. 'Carlos Pinto. E isso 
com vantagem restrita para o erário 
púbiicC'. Que se lance impôs to sôbre 
a renda, mas não o de vendas e :.:c:1-
signações para o pequeno indi.:;;::·i:ü 
oerdido nos· sertões, submetendo-o aos 
pree;eitos de uma legisl:lçáo complica
dL~::na. 

O SR. FERREIRA DE SOUSA -
R2sponderei a V. Ex." com relativa 
facilidade. As observações que V. Ex." 
tão b:·ilhantemente fêz são de todo 
procedentes do ponto de vista da le
gislação ordinária. Efetivam•mte, deve 
o legislador ordinâri<J tomar em con
sideração êsses argumentos, p:ira evi
tar os abusos fiscais. Não entendo. 
porém, que. a!.ribuindo aos Esta.dos 
competência para legislar sôbre im-

.. Postos de vendas. devamos prendê-los, 
am:urá-Jos de maneira absoiuta. Não 
posso admitir que nesta Assembléia 
qualquer um de nós tenha maior in
terêsse pela sorte, pela riqueza do Es
ta.do e pela economia dos homens do 
Estado, que o le5islador ordináno, o 
q11al vai desenvolver as atribuições 
que lhe são conferidas pela Constitui
ção que estamos elaborando. 

O Sr. Arruda Camarp. - O fisco 
federal também tem atribuições. 

O Sr. Aliomar Baleeiro -- Há outr!\ 
razão pela qual o nobre senador Luiz 
Carloi:. Prestes está errado, data vênia. 
O impõsto, justamente por ser mes
mo indireto, não repercutirá nêsses 
fa21endeiros. Em cada caso concreto é 
que se poderá apreciar a situação con
forme a natureza t.io produto a ser 
fabricado nessas instalações. Podem 
ser tijolos, podem ser artigos até de 

prêço elevado. Todos merecem, justa
mente, proteção. 

O Sr. Carlos Prestes - Tratando-se 
do impõsto de vendas ~ consignE1.ções, 
quem vai pagar é justamente o con
sumidol'. o produtor. para comprar 
os selos na coletoria, terá de cami
nhar léguas e léguas. 

O SR. PERREIRA DE SOUZA -
Emfim, Sr. Presidente, quero pedir a. 
atenção dil Casa para o fato ele que, 
a meu ver, a emenda do nobre Depu
tado, Sr. Carlos Pinto. quase que se 
contem na redação dada pela Co
missão ao dispositivo. A mim me pa
rece que s. Ex. não quiz propriamente 
isentar do impõsto o industrial, o 
homem que intermedeia no trabalho 
humano, o homem que recebe a ma
téria !Jrima e a transforma para ven
dê-la trabalhada ou modificada. S. 
Ex.ª parece que se refere, apenas, ao 
beneficiamento do produto ... 

O Sr. Carlos Pinto - E:tatamente. 

O SR. FERREIRA DE SOUZA: ... 
simplesmente à adaptação do tlroduto 
ao cc:1sumo. Não se considera a in
dústria de beneficiamento. evidente
mente, uma indústria de tramforma
ção, de maneira que ela faz parte da 
própria indústria agrícola. 

O Sr. Carlos Pinto - .Mas não está 
isenta dessa contribuição. 

O SR. FERREIRA DE SOUZA -
s~ o Estado vai conceder a isenção ao 
pequeno produtor, sob tôdas as suas 
faces, no sentido de que êle possfl. en
tregar o produto em condições de ser 
transforml!Jdo ... 

O Sr. Carlos Pinto - Então, não há. 
mal em incluir nas pequenas indús
trias as fazendas e sitias. 

O SR. FERREIRA DE SOUZA -
... não há perigo de abuso por parte 
do legislador local, porque o projeto 
no capítulo já aprovado, estabelece 
competir à. União legisl::ir sôbre as 
novas bases ão direito financeiro. 

Por essas razões, Sr. Presidente, em 
nome da C-omissáo, apelo para a A;;
sembl~ia, no sentido de recusar a 
emenda, porque não é justa, per aten
tar contra a autonpmia dos Estados. 
nem contribue para os próprios fins 
a que se propõe \Muito be7n. f'al
m.as.> 

o SR. PRESIDENTE: Senhores, 
vamos proceder à votação. 

Os Senhore-s, que aprovam a emen
da, queiram se levantar. <Pausa.) 

Está rejeitada. 
. . . ···. -:. •' -=~ ~· ~--;t;;~·.::..~~ 
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Há sôbre a Mesa requeriment<i do 
Sr. Repreaenta.nt.e Lauro Montenegro, 
em que pede desta.que para a emenda 
:n.. 0 2.830, de sua autoria, referente 
ao agrupamento ou consórcio dos mu
nicípios, SCl'b a. forma de divisão re
gionai. 

Tratii-se de emenda aditiva, para 
ser acrescentada. depoió do art. 29 do 
Capitulo em discussão. Reconsidero o 
despacho anteriormente diHlo e dou a 
palavra no autor da emenda, que sub
meto à conslderaçã-0 da Casa. 

E' do seguinte teor o pedido de des
ta.que: 

De acôrdo com o estabelecido no ar
tigo 30, dCJ Reg!ment.o Interno desta 
Assembléia, venho pedir a V. Ex. a. 
desta.que para a seguinte emenda, por 
mim apresenta.da no projeto da Cons
tituição ora em votação: 

Emenda n." 2. 830. Incluindo mais 
um artigo, dcpo!A do nrt. 29, do 'l'itu
lo I, Capitulo 1 - . "Da Organização 
Federal". 

Assunto: Ar:rup111nC'nto ou Consórcio 
dos Mnnl<'lliloH r.oll tl forma de divi- . 
são rf'glonu . 

Saln ll:il'I B1·11xôch, C'ID 17 de agôsto 
de 1946. l.<turo l\fontcnegrc.. - In-
de ft!1-tdo. 

O SR LAlHl.O MONTENEGRO -
D!;:uo <lt• touo11 os aplausos, Sr. Pre
siclentl', o nwvllut·nto qu<• fo,l! operou 
nesta A!;r;1·mbltll11, em favor da revita
lização ele nosfio11 municípios. Fdi2-
mentr, um movimento encontrou am
f)la, l!'t'llrruHn e benéfica reipercus
sãú no st>lo dl.l douta Comissão Cons
tituclonal, or1111n11ndo-r.e daí a inclu
são, no prnjclo eni votação. de dispo
sitivos lit\lll turr11, a trl bulndo aos mu
nk:Jplos rnn lurt~I! rendn11 e mais abun. 
<lantes 1-.. e: w·:>.<111. 

Quem vll1J11. qUt'm vl111ts os municí
pios do int:•rlol' do pais, traz, quasi 
sempre, 1111111 linprtiiillllo desoladora, de 
trls~z.aN e 1lci~1cpontamento, pelo as
'Pecto qut<, l'llll 11<iral, apresentam, de 
atraso 11c<1nôtnl~o. social e cultural. e 
ningu~m <lll''lun ck que êsse atrasa 
deriva dn flllf.a d1.1 recurs<>s para a 
manutcnçAu e de1rnnvolvlmento de 
serviços t' 01>1·1111 dll pecullar interêsse 
'lias drcunflcrloõ~11 munlc1pa1'' 

Pen~o. por ÍMllO, que devamos em
preg11r l.odou 011 e11Co1·ços no sentido dt' 
11ão srrcm 1n~Judt<l11.das as conquistas 
que Jó. ttiiurum no texto do projeto. 

Pnrecc-mc, ont1·11tanto, que essa pro
vidênclu patrloLlca

1 
da concessão de 

· recurso11, eRtl\ ~ ex ir!r outras, i:omple
ttnentarci;, Aflgura.-11e-me nt.'<:essárlo 

que a preocupação dos nossos Cons
tituintes não se concentre si>mente na. 
parte relativa à concessão e.e recur
sos financeiros às nossas comunida
<ies munkipais. Julgo :mprescindfvel 
que essa preocupação se extenda a 
medidas que tenham caráter de fl
xidei, a medidas que assegurem, de
pendam, preservem uma aplicação 
convenientP dos recursos que vamos 
agora, atribuir aos muni·;ipios bra;;i
leiros. 

Sr. Presidente, foi convencido 
dessa necessida<ie que vl.:se! dotar o 
aparelho governamental Je ma!G uma 
entidade, que ficará como l':loermooh\
ria entre o Estado e o M.inicfpio 
Se, porventura, vierem a .se;:-, pt>l!I. 
Constituição estadual, e p2!i;s leis 
que o Eshdo adotar, !n.5t!tu1dai. nor
mas sôbre a matéria, pen:;o que as 
características gerais Jessa enti<la<k: 
deverão ser previstas no texto consti
tucional. 

Vejamos como essa entid«de apare
ceria, no sistema que vou tent.u ex .. 
pôr. 

Num âmbito de território dete rni 1. 
•nado, os munidpios se agregarão 
quando estiverem situa-dos numa mes
ma região - numa dessas l·egiõf!ii em 
que ~e di\'idun comumentc os Hasso8 
Ct>!'ia, no sistemc1 eiut: vou tentar Expor. 
Estados - e assim formarão um 
consórcio. Pelo fato de estarem com
preendidos numa mesma regi~o. che
ga-se, para logo, à convicção. à cer
teza de que se trata de municípios 
com identidade de clima, maior ou 
menor identida-de de solo, com os me.s
mos costumes. São munidpios, po:·
tanto, que têm interêssPs e proble
mas comuns. Para a solução dêsS<"s 
problrmas e uma distribuição equi
tativa dos beneficias de ordem mate
ría', social e cultural, entre os murJ
cípio associados, é que lembro a cria
ção da entidade a que h6. pouco 
me reportei, e que poderá ser denomi
nada "Departamento Técnico Admi
nistra tiva". 

Para sede dêste Departamen:o pode·· 
rá ser escolhido o núcleo mais impor
tante dos mun;cípios associados, o qual 
se tornará um centro propulsor de civi
lização, exercenr.o papel decisivo no 
estimulo à vida regional brasileira. 
Essas sub-capitais - podi:mos assim 
dizer - constituirão um'i escola de ati
vidade política e ainda um elemento 
precioso de fixação de capac!da<les e 
vocações, que, em geral, enngram dos 
meios em que aj)1arecem pPra as me
tropoles estaduais, e para a On9ital 
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• Fe<le1·aJ. per lhe faltar ai!, ona~ nasce-
ram, ambiente prapiclo à expansão de 
sua inteligêncl1t e aplicação de sua.;; 
atividades. 

Sôbre êsses departameu· .. os. penso 
ser necessária, ain<l::t, a criação de 
um Conselho Superior, ::omposto dos 
prefeitos dêsses municJpio5 associados, 
o qual supervisionará os ditos departa
mentos. Nessa orientação, pois, Sr 
Presi<lente, que, aliá:;, é adota:fa em 
grande número de pai!le.3, com a<lmi
rãvel êxito. conforme prova a sua con
servação ·- foi que se baseou minha 
emenda n. 0 2.830; e, é para ela que 
peço a atenção dos Srs. Constituin
tes, i:olicitando ao mesmo temµo ao 
Sr. Presidente permissão par,1 enun
ciá-la nos seus Itens: 

'' ~ 1. 0 - Pot dis'!)Ositivo das Con,;
tituiç-Oes Estaduais, o regim~ mu?üci
pal poderá admitir o agrupumeu~-1 ou 
consórcio dos Municipi0s, sob a for
ma df' divisão regional. 

§ 2. a - O Govêrno Intennunicipal 
será exerclclo pelo Cons~lho de Pre
feitos, cujas resoluções t.erâ-0 por ór
gão executivo um departamen;.o técm
co-administratívo, superintendido pe
lo respectl vo Presidente. 

~ 3." - A Superintendência Inter
municipal competirá a cooroenação 
das a<lministrs.ções municipa:s, caben
do-lhe, ainda, na forma das resolu
ções do Conselho. quer a execução dos 
seniços de interêsse comum do.i Mu
·nicipios associados, quer a real.iZa.
ç!to ou implantação técnica Jos no
vos serviços ou emprêsas". 

Era o que tinha a dizer. <Mui to 
bem. Mutto bem. Palmas. ) 

O SR. COSTA NETO - Sr. Pre
sidente. a Assembléia não µWe. int::
lizmente, aprovar a emenda do nobre 
Deputado. A Constituição mantém 
três entidades - a União, os Elst&dos 
e os Municípios. 0 :lustre Represen
tante si.lgeJ;e a criação de uma quar
tados dentro de cada estado. 

Basta ler, Sr. Presidente, o que diz 
sua. emenda: (Lê l 

§ 1.0 - "Por dispositivo das 
Constituições estaduais, o regime 
municipal poderá ad:initlr um 
agrupamento ou o consórcio dos 
Muni-cipios, sob a forma de divisão 
regional. 

~ 2.0 - O Govêrno inter-muni
cipal será exerclôo pc=lo Conselho 
de Prefeitos. . . etc." 

Sr. Presidente. no art. 2 do Projeto 
da. Constitukão há preceito permltin-

do aos EsLados dividirem-se pari! for
mar novos Ei:rta>dos, preceito muito 
mais razoável do que a sugestão da 
emenda do louvado Deputl:Ulo. 

O Sr. Dantas Júnior - Permilo-me 
uma observ'lção: basta ler trecho da 
Justlticação de S. Ex." para ver-se que 
não pode ser a.provada: "Trata-se, 
na verdade, de dotar a orgamzação 
política do País de uma nova. entldad~ 
governamental intermediária entre o 
município e o estado ... " 

Para que: essa entidade intennedlá
ria? 

O SR. COSTA NETO - Sr. Pre
sidente.· o nobre Deputado Sr. D&.n
tas Júnior deu canverúente remate às 
exiplfcações que eu la trazer à Casa. 
(Muito bem.) 

O SR. PRESIDENTE - Po1 so
licitação da ilustre autor da emend&. 
vou submetê-la á votação por partes. 

O SR. CQ..c:;T A NETO (Pela ordem. > 
- Pediria a V. Ex.ª, Sr. Presidente, 
que salvo, melhor decisão da Assem
bléia, pusesse a emenda do Sr. Lauro 
Montenegro integralmente em vota
ção, porque se trata de um sistema Se, 
porventura a Assembléia aprovar um 
dos Itens e negar os demais ficarà 
quebrado êsse sistema. (Mutto bem.) 

O SR. PRESIDENTE - Devo in
formar a V. Ex.ª que existe um r,'qu~ 
rtmento, e seu autor tem todo o direi
to de peàir. Negado a ·primeira parte, 
as outras estarão prejudicadas. 

Constrange-me sempre, negar, de 
plano, um requerimento dos Senhores 
Representantes, por isso vou rubme
tê-Io à Casa. 

O SR. COSTA NETO (Pela ordem. > 
- Retiro, então, meu pedido, Sr. Pre
sidente. 

O Srl.. PRESIDENTE - Assim vou 
atender ao nobre Deputado Lauro 
Montenegro. A. Ex." propõe acrescen
tar-se ao artigo 125 do antigo projeto 
o seguinte: 

§ 1.0 
- "Por dispositivo das 

Constituições Estaduais, o regime 
municipal poderá admitir . t1m 
agrupamento ou o consórcio dos 
mu11icípios, sob a fo~ma de divisão 
r~ional." 

Os Srs., que aprovam o primeiro 
dispositivo, queiram levantar-se. <Pau
sa.) 

Está rejeitada, ficanco prejudicados 
os restantt:s. 
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Há sóbrc a mesa. diversos destaques 
l5ol1citados, e atinentes ao a rt. 28 § 
1.0 do Projeto, sôbre a autonomia dos 
Municipio~. 

O SR. EJUCLIDEJS FIGUElIREDO 
<Pela ordem> - - Sr. Presidente, peço 
um pequeno f.'Sc!arr.c:lmento: a. emenda 
da qual se 1•ede destaque ab- ~nge o 
Distrito F€<l.P.rn! ou se refere somente 
aos outros dist.ritos, das capitais dos 
Estados? 

O SR. PRESIDENTE -- ;nformo &. 
V. Ex.ª a deliberação que t.omei ares
peito. Deferi o destaque sQlicit.a1o em 
referencia à autonomia do Distrito 
.Pederal. O assento entretanto, em vir
tude de entendimento com a C<>miS
.sào de C~nstltuição, foi dilatado para 
a oportunidade que essa Comissão en
tendeu mais acertada. 

Não tive objeção alguma a fazer, até 
porque a Comi9Sác é que se aoh.a mais 
inteirada quanto ao plano de exame 
das matérias. Qualquer que seja o 
momento, a questão será ap.reciada 
pela Assembléia. Do meu despacho 
porém, não ~·0Itare1 atrás_ ' 

O SR. EUCLIDES FIGUEIREDO 
<Pe!'Z ordeml (•) - Sr. Presidente, 
pedu1a a V. Ex.ª permissão para di
rtgir um a.pêlo a V. Ex.ª, a respeito 
da autonomia do Distrito Federal. 

Não há. dúvida que, p-:lo Regimen
to, tem V. Ex.•, em sua autoridade, 
plenas atrfüuiçõe:; par&. resolver sõbre 
o deferimento ou indeferimento do.s 
pedidos de desta.que de emendas. O § 
2. 0 do art. 30 é suficientemente ex
pllcitCl a respeito. V. Ex.ª deixou de 
atender à solicitação do nobre colega, 
SenadiJ'!' p~fo Dist.Jito Fede;·ai, Sr. Ha~ 
milton Nogueira, no sentido de que 
fõsse submetida à Assembléia a ques
tão do destaque da emenda. n. 0 2.819. 
a.tinente à &.utonomis., porque V. Ex." 
não quis abrir .não da autoridade que 
lhe confere o Regimento. Não pa.r~
cipando, embora, do moJo de pensar 
<ie V. Ex.ª no particula.r, acato, en
tretanto, os respeitáveis melindres de 
V. Ex.ª ... 

O SR. PRESIDENTE - Não há. me
lindre algum, ao contrário. 

O SR. EUCLIDES F'IGUEIRElDO -
. . . e não incidirei nêsse ponto. 

Penso, porém, rc , contrário disso, 
realçar, dar grande µrova de respeito 
à autoridade do Presidente da Assem
bléia, fazen<io-lhe um apêlo, como ora 
o k';o, no sentido de considerar a 

( • l Não foi revisto pelo orador. 

emenda sôbre a autonomia do Distri
to Federal com o mesmo espúi.to 11-
beral que tantas vêz.es tem conduzido 
ª!? deliberações da M:esa e, por tantas 
vezes, tem merecido aplausos de todo:; 
nós (muito bem.) 

Penso, Sr. Presidente, embora não 
tenha recebido delegaç.ão rspecial1n
terpretar o pensamento de todoo os 
representantt:s do Distrito Federal .. ,. 
(Muito bem; pal11U1.s.) 

O Sr. Gurgel do Amaral - V. Ex .a 
fala com delegação tácita de todos os 
partidos. (Muito bem.) 

O SR. EUOLIDES FIGUEIREDO
... de todos os Partidos, nu.'na una
nimidade que há àe impressionar a 
V. Ex.ª. Além do mais não sei de 
outra emenda ou pedidb de destaque 
que contenha mais a.sslnaturas do que 
esta, sõbre a autonomia do Distrito 
Federal, pois deram-nos, se me não 
engano, cem ou cento e tantos senho
res Representantes. Tenho, .sobretudo, 
certeza de estar falando aqui, com o 
meu apêlo, em nome do povo carioca 
<muito bem; palmas.) Não só em no
me dês.se povo; no de todos oo habi
tantes da Capital da República de 
dois milhões de almas, nwn oonJÚnto 
de 700 mil cidadãos-eleitores, que que
rem, que pedem a V. Ex.ª considerar 
já, como assw1to de relevância, a au
tono:nia. do Distrito Federal, igual à 
que se tem dado a todos os municipios 
dos demais Estados. (Muito bem· 
muito bem. Palmas.) ' 

O SR. RUI ALMEIDA (Pela ordem) 
( •) Sr. Presidente, na época opor
tuna, apresen~i à Casa emenda ao 
texto constitucional. Ainda ec época 
própria encaminhei à Mesa da Assem
bléia pedido de destaque para essa 
.:menda de minha autoria. 

A emenda refere-se a artigo do tex.
to coru;titucional pertencente ao ca
pitmo I; e vindo eu i;. saber, por de
terência especial de V. Ex."', que o 
meu pedido de destaque havia l.ldo d.e
ferido por V. Ex.ª perguntaria - e 
é a questão de ordem que ara suscito 
- se, sendo a emenna relativa ao tex
to, V. Ex.ª considerará o destaque 
agora, para o texto e não - creio 
eu - para as Disposições Transitórias, 
d~ que ainda não cogitamos. (Muito 
bem.) 

O SR. MAURÍCIO GRABôIS <Pela 
ordem) (") Sr. Presidente, desej ... va 
S€CUndar o apêlo do !lustre Represen-

( •) Não foi revisto pelo orador. 



- 360 -

tante do Distrito F'ederal, Sr. Eucli
des Figueiredo. que expressou, com 
todo sentimento, as aspirações da po
pulação do· Distrito Federal, em luta 
por sua autonomia. <Muito bem. l 

O Sr. José Romero - E com o apóio 
tácito de todos o:, partidos. 

O SR. MAURíCIO GRABóIS --
V. Ex.•\ como Presidente da Assem
bléia, juiz imparcial, não só dos inte
rêsses dos partidos como, também, dos 
do povo e dos da população do Distrito 
Federal, verifica que tôda a bancada 
do Distrito Federal deseja ·:er a au
tonomia para o Distrito Federal asse
gurada no texto da Constituição. Não 
atino, pois, com motivo algum para que 
o destaque pedido cm relação à emen
da 2. 819, seja• transferido às Disposi
ções Transi tórfas. 

Nesse sentido, Sr. Presidente dirijo 
um a.pêlo a V. Ex.", qual o de deferlr 
o destaque, e assim V. Ex.ª com seu 
espírito de justiça, terá satisfeito as 
aspirações autonomistas ·dos Repre
sentant.es do Distrito Federal. (Muito 
bP1n. Palmas. l 

O SR. GURGEL DO AMARAL 
(Pela ordeml (''') Sr. Presidente, é 
verdadeiramente impressionante a 
unanimidade que se vem notando, de 
pa:·te nos partidos com assento nesta 
Casa, no tocante à reµresen~,wão do 
Distrito Federal. 

Decorre a una!limidade, Sr. Presi
dente, do. sentimeD'to do povo carioca, 
de sua legítima aspiração no sentido 
de ficar consignado no texto da Cons
tituição da República, o princ!Dio de 
que o Distrito Federal deve ser au
tônomo. <Muito be-m. l 

Não é possível. diante dà'-expecta
tiva geral e da relevância da matéria, 
deixar para outra oportunidacte, a vo
tação da emenda a que 5e referiu {\Sr. 
Deputado Euclides Figueiredo. Esta, 
prec!samentc. é a verctadeira oportu
nidade. <Irluito bem.) No textc. da 
Constituição deve ficar expresso que 
o Distrito Federal é autônomo. Não 
podemos aguardar as Disposições 
Transitórias, Porque estas nem ao me
nos constam do projeto sujeito à apre
ciação da Casa. 

O que se vota e discute, agora, é o 
projeto da Constituição e não, o texto 
do projeto da lei co.1stitucional que 
emprestará. as disposições transitórias. 
Matéria de tamanha relevância, en
volvendo a responsa-billdade dos pró-

, 
e•) Não foi revisto pelo orador. 

prios Partidos e das próprias banca
dàs com assento nesta Assembléia, não 
pode ser relegada para o futuro, fi
cando êsses Partidos e e.ssas banca.das. 
sujeitas aos percalços da votação pos
terior de um texto que não é, sequer, 
do conhecimento dos nobres Srs. Re-· 
presentantes. _ 

O Sr. Carlos Prestes- - Não h!'.i.. po
sitivamente, qualquer razão para o 
adíam€nto. 

O SR. GURGEL DO AMARAL 
As emendas que estão senoo cor..siode
radas foram oferecidas ao texto do 
Projeto, ora em votação. Não há qual
quer argumento ponderâvel, capaz de 
militar em favor da transferência da 
discussão do assunto para quando ela
borarmos a lei constituciorial que con
substanciará tôdas as disposições tran
sitórias. 

Para que se fizesse esse adiamento, 
para que só naquela oportunidade se 
debatesse o assunto, era preciso 11lie 
no texto de Projete já se encontras
sem as disposições transitórias. 

Assim do cotejo do que constasse 
do corpo. propriamente dito do Projeto 
da Constituição com o consignado nas 
disposições transitórias, poderiam os 
nobres Srs. Representantes ficar ori
entados e cie:-ites de que os pontos de 
vista sustenta dos pelos programas dos 
respectivos Partidos não estariam com
prometidos. 

A matéria envolve gra \'e responsa
bilidade para quantos se viram eleitos 
pelo povo do Distrito Federal. <Muito 
bem.) 

Em atenção a isso, e, principalmente, 
a êsse eleitorado a que se referiu o no
br~ Deputado Sr. Euclides Figueiri::do, 
seria de solicitar a V. Ex.ª, Sr. Pre
sl1ente, que, com o seu alto espirito 
libe1·.a!, decidis.-;e no sf'ntlroo de que 
a emenda fôr,se votada neste momen
to. 

O povo d& DistrJto Federal deseja 
que no texto da Constituição fi<iue 
consignada a autonomia da terra ca
rioca. <Muito bem; muito bem. Pal
mas.) 

O SR. BARRETO PINTO <Pela nr
dem) (•\ - Sr. Presidente, sinto-me 
perfeitamente à vontade para in\·>c::ir 
o aPoio da Casa, nesta questão, por
que foi a minha a primeira voz ':l'Je 
se bateu pela autonomia do Dfstrit<' 
Federal. 

Aqui trouxe, mesmo, a palavr'l. tlo 
General Eurico Dutra, President~ da 

( •) Não foi revisto pelo . orador 
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República. a quem interpelei sôbre se, 
de fato, havia proferido um jis0ur
so, no Largo da Cadoca, a favor <.la 
autonomia do Distrito Federal; e S. 
Ex.• respondeu afirmativamente. bin
da em outra -oportunidade volt()i ao 
Presidente da República, não mais ao 
candidato do Partido Social Democrá
tico. e S. Ex.ª me afirmou que as pa
lavras do candidato eram confirzrui
das pelo Chefe da Nação, eleit·) a 2 
de dezembro. 

S!·. Presidente, após essas ligeiras 
conEiderações. quero solicitar a aten
ção de V. Ex.ª p:ua um pedido cte 
destaque que tenho na Mesi:<, pediãu 
·êsse que deve ter precedência e não 
Pode Sf>r adiado para outra oporta
nidade, de vez que no me.>mo peço 
seja destacado, r;ara o efeito de ser 
suprimido, apenas a primeira parte, 
o parágrafo único do art. 25. 

O Sr. Euclides Figueiredo - Foi, 
precisamente, a minha questiio de or
dem. 

O SR. BARRETO PINTO - Peco 
a supressão do parágrafo primeiro, no 
que diz respeito ao Distrito Federal, 
para-conceder-lhe a sua autonomia, 
ressalvada a segunda parte QUtj en
volve matkria atinente aos Desembar
gadores do Distrito Fe6.eral, !!Obre a 
ciual não paira dúvida alguma. <Mttito 
bem; muito bem>. 

O SR. HAMILTON NOGUEIRA 
(*) \Pela ordem) - Sr. Presidente, 
n·este instante histórko do Bras.;l, 
:precisamos declarar de público algu
mas convicções democráticas: acredi
tam0s ou não acreditamos na Demo

cracia? Se acreditamos, ela tem de 
ser respeitada em seus princípios fun
damentais - Govêrno do povo, peL.> 
povo e para o povo. 

A população do Distrito Federal, in
d.tscutivelmente, deseja a autonomia. 
e, em verdade, a oposição que P.Xísi:e 
contra essa autonomia. não teme a au
tonomia em s1 mesma, mas, apenas, 
tem o receio de que êste ou aquele 
Partido vença as eleições. <Midto 
bem>. 

. Sr. Presidente, devemos levar os 
principies democráticos às suas con
seqüências lógicas. Não podemos te
mer êste ou aquele Partido, porque a 
verdadeira democracia vive mesmo do 
entrechoque e do jôgo entre os Par
tià,PS. 

O SR. PRESIDENTE - Peço ao no
bre Representante cingir suas consi
derações à questão de ordem. 

< •) Não foi revisto pelo orador. 

O SR. HAMILTON NOGUEIRA -
C",Qncluindo, Sr. Presidente, sou de 
opinião de que no texto constituciv
nal, na sua estrutura, devem ser as
sinalados os justos anseios do povo 
carioca. <Muito bern; muito b:nn. 
Palmas). 

O SR. DANIEL DE CARVALHO 
(< J (Pela ordeni> - Sr. Presidente, 

autor de uma das emendas relativas 
à mudança da Capital· da República 
para o interior do pais, desejo assina
lar que a questão de ordem ora le
vantada já foi resolvida por V. Ex.ª, 
com o aprazimento, depois do discurso 
aqui proferido, do nobre Deputado Se
nhor Prado Ke!ly. 

Sem dúvida, há confmão da parte 
de todos os oradores que acabam de 
abordar o assunto: uma cousa é au
tonomia do Distrito Federal, e outra 
a do Rio de Janeiro. 

O Sr. Gurgel do Amaral - Quere
mos a autonomia do Distrito Fe- . 
dera!, no texto da Constituição. 

O Sr. Hermes Limo, - E quem nos 
garante que as Disposições Transitó
rias tratarão disso? 

O SR. DANIEL DE CARVALHO 
- A matéria já foi colocada no de
vido lugar, por. V. Ex.ª, Sr Presi
dente, d~ acõrdo com discursos aqui 
proferidos ~ com o pronunciamento 
do líder das diversas correntes. 

O que se deseja: autonomia para 
o Estado de Guanabara, para o Es
tado eiµ que se transformar o atual 
Distritó Federal, ou, simplesmente, de
clarar autônomo o atual Distrito Fe
deral? 

Penso, assim, que existe confusão. 
da parte dos ilustres oradort>s. 

O Sr. Euclides Figueiredo - Quere
mos autonomia para o atual Distrito 
Federal. 

O Sr. Rui de Almeida Minha 
questão de ordem foi a seguinte: apre
sentei requeriment'l de destaque para 
uma emenda oferecida ao texto. Se 
a emenda é ao texto, penso que o des -
taque só pode ser deferido ou inde
ferido pelo Sr. Presidente, no mo
mento em que se di.Scute o Capítulo 
em que se encontra a referida emen
da e não Por ocasião da votaç~o das 
Disposições Transitórias, que nem 
siquer constam, ainda, do avulso dis
trubuido. 

O SR. DANIEL DE CARVALHO 
- Sr. Presidente, desejo apenas de-

(-) Não foi revisto pelo orador. 
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clarar que a matéria, a mtd ver, já foi 
resolvida, e muito bem res0lv1da, sem 
prejuízo para os defen~,ores; da auto
nomia do Rio de Janeiro; <Mutto 
bem; muito bem> . , 

O SR. PRESIDl!."'NTE - Solicito aos 
nobres Representàntes quei, ., suscitem 
apenas as questões de ordem julgadas 
cabíveis na espécie. :, , 

O SR. CARLOS PRESfI'ES (pela 
ordem> - Sr. Presidente, desejava 
usar da palavra, justamente para uma 
questão de ordem. : ' 

O SR. PRESlf>ENTE -· wem a pa-
lavra o nobre ::;enador. : , , . 

• I.· 
O SR. CARLOS PRESTES (*) <Pe

la ordeml - 'sr. Presidente, nin
guem mai:; do que nós ~em aplau
dido. e muitas vêzez;, a atuação de 
V. Ex.ª na presidência desta Casa. 
V. Ex.ª, com seu alto espírito libe
ral, tem, sem dúvida, dado. a melhor 
interpretr.ção ao Regimento e pro
curado atender a tôdas a!s · reivindi
cas<;ies justas levantada8 r~este ple-
nano. , , 

O Sr. Rui Almeida - Po~ isso mes
mo, tem sido e é prestigiadp por todos 
nó<;. i •· 

1 '· 

O SR. CARLOS PRESTES - Sem
pre prestigiado por todos·1 nós, como 
acentua o nobre Deputado~· Sr. Rui 
Almeida, e continuará a ser: prestigia
do, porque, naturalmente, [:só presti
giado - nós o sabemos ......; continua
rá nesse pósto. <Apoiadosj:gerais.). 
· Mas, Sr. Presidente. porque se tra

te de uma decisão da M~sa e por
que acrf'ditamos nas palàvras que, 

· sé me não "quivoco, V. ;~." ainda 
hoje pronunciou desse pôsto de que 
tem sempre a maior satisfação de 
corrigir um êrro ou equivoco, é que 
estou i:tqui, pela ordem, i solicita~do 
a V. Ex.u. em nome da bancada do 
Parti<!o Comunista e, talvez; possa di· 
zer em nome de todos os ; Represen
tantes do Distrito Federal,: em nome 
da população desta cidade, enfim. 
em nome de todos os demwratas ele 
nossa terra, que reexamine• o assunto. 

Não há rnCJtivo algum por parte da 
Comissão Constitucional .Para $.Ldl::i.
mento da discussão da rn"átéria. 

Trata-se da autonomia Ido Distrtt.o 
Federal, prevista no artigo :25, pará
grafo único, do prlmeirb. · Capitulo 
àa Constituição que estamos v.otando 
e, assim, não poderá ser relegada para 
as "Disposições Transitórtas'·'. 

1' 

< •) Não foi revisto pelo! '~rador. 
''' 
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O Sr. Gurgel d-0 Amaral - Não 
exhlte projeto de lei a respeito. 

O SR. CARLOS PRESTES - Mais 
tarde, i;e por acaso -- o que seria êrro 
dos mais lamentáveis do plenário -
fôsse mantido o parágrafo únic.:i dCl' 
artigo :!5, aos Representantes do Dis
trito Federal ainda caberia recorrer 
para as "Disposições Transitórias". 
<Muito bem. Apoiados.) 

QuerPr, Sr. Presidente, adiar a de
cisão de assunto t[o Importante para 
as "Disposições Transitórias". cujo 
têxto ainda não conhecemos e todos 
ignoram em que consiste, vemos r.isso 
uma manobra dila tória que não está 
à altura dos nobre.~ Constituintes que 
estão à frente da Comissão Consti
tucional. E' uma manobra política 
em que pretendem envolver V. Ex.ª 
<Apoiados e não apoiados.; 

Trata-se de problema muito sério 
que interessa imediatamente ao povo 
da Capital da República. A autonomia 
do Distrito Federal é reclamada por 
tôda a população desta cidade. S. 
Ex.ª o Sr. General Outra, no Largo 
da Carioca, declarou-se a favor da 
a.utononúa do Distrito Federal, para 
ter os votos e aplausos dos carioca.a. 
(Palmas.) · 

1'{os estatutos, ou no programa do 
P.S.D. está dito: Prefeito c Conselho 
Municipal eleitos pelo povo. 

Uma interpretação, Srs. Constitu
intes, que 'Chamarei de capciosa, c!e.~se 

tópico dos estatutos do P.S.D. coloc:::. 
o Conselho Municipal como único a 
ser eleito pelo povo. O que está no 
programa - irwisto - do P.S.D. é 
Prefeito e Consellio Municipal elei
tos pelos cariocas. 'i'odo repre;-;er.
tante do Partido Social Democrático 
tem obrigação, nesta Casa. per:inte os 
seus eli:!itores, de votar :i .favor da au
tonomia do Distrito Federa!. 

Sr. Presldentk, êsse o apélo q11e di
rijo a V. Ex., soliciu..ndo o reexame 
tio assunto para uma decisão que es
teJa. m:iis d<! flcôrdu com aquilo que 
a nós nos parece ser mais justo. 
< Miifto bem; muito bem. Palma,,.) 

O SR. PRESIDENTE - Tem a pa. 
lavra o Sr. Deputado Costa Ncrt.o. 

O SR. COSTA NETO (Pela ordem.) 
- Sr. Presidente, a emenda que de
clara "o Prefeito e a Cê.mara dQ atual 
Distrito Federal serão eleitos por su
frágio direto" tem o n.0 3.66'i t està 
assina.da pelos Srs. Paulo Sarasate, 
Prado Kelly, Euclides Figueiredo, Ta
vares do Amaral, Femandea Távora, 
Hermes Lima, Jurandir Pires, Hamil-
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ton Nogueira, Monteiro de Castro, Jo
sé Bonifácio, Romão Júnior, Aurelia
no Leite, Paulo Nogueira, Domingos 
Velasco. Gabriel Passos, Mla.galhães 
Pinto, Milton Campos, Plínio Barreto 
e Antenor Bogéa. 

o Sr. Jonas Correu --- Essa e uma 
das emendas. 

O Sr. Segadas Viana - Há outrll.S no 
mesmo sP.ntido. 

O Sr. Jonas Corrêa - O nobre ora
dor deveria ler também o texto das 
outras emendas. <Apoiados.) 

O SR. ~TA NETO - Tenham 
paciência os nobres colega.'!, pois, ao 
concluir, darei explicações totais, que se 
acham em p0J..,r da Com:lssão. 

A emenda diz o seguinte: 

"Ao artigo 1.0 das Disposições 
Transitórias inclua-se entre os 
números II e III, o Prefeito e a 
Câmara do atual Distrito FP.deral 
serão eleitos conjuntamente por 
sufrágio direto . " 

Em virtuoe de ter sido a emenda 
apr~ntada ás Disposições Transitó
rias. a Comissão deliberou tomar co
nhecimento das outras emendas, para 
elaborar o preceito correspondente a 
essas quando tivesse de redigir as Dis
posições Transitórias e preceituar sô
bre as mesmas. Portanto, trazendo-se 
para. esta. Assembléia, neste momento, 
questão que, pelo requerlmer1to dos 
interessados - eleição dos pre!ett.os -
foi colocada nas Disposições Transitó
rias, não estamos fazendo ·a manobra 
a que se referiu o nobre Senador Car
los Prestes. 

Devo dizer o segulntt-: a questão foi 
levantada quando o Sr. Presldeme da 
Assembléia colocou em votação a ma
téria contida no art. 26, que nada 
tem com o assunto da eleição do pre
feito ·do Distrito Fcdari.l. 

A que!';tão de ordem ::;uscltad:i pelo 
ilustre Representante 8r. Euclides Fi
guei!"edo o foi quando o s.-. Pres;den
te colocava em votação a matéria do 
srt. 28 do projeto constitucional. l!:sse 
artigo trata simplesmente da e~elção 

dos prefeltos nas estâncias hidromi
nerais e nos pontos em que há inte
resse da segurança nacional. Não tem. 
pois, qualquer relação com a eleição 
do prefeito do Distrito Federal. 

Assim, a. questão de ordem !oi de
sordenadamente levantada e não pode 
ser admitida. 

Bra o que· tinha a d!ur. <Muito 
bem; multo bem. Palmas.) 

O SR. HERMES LIMA (pela or
dem) - Sr. Presidente. não o OU bas
tante fo1te em Regimento jJnrn re
conhecer e proclamar que V. Ex." 
tem re:-;olvido as questões de r,rdem, 
até, "agora, com a maior sa~edoria. 

Tenho, entretanto, impressão de que 
há realmente, uma queetão de ordem 
a s-er resolvida: o Sr. Deputado Bar. 
reto Pinto tem emenda mand:rndo su
primir o parágrafo único do artif::o 
25 do projeto revisto. 

O Sr. Prado Kelly - Creio que V. 
Ex.ª está enganado. O qne 8. Ex.~ 

requereu foi o destaque do parfl.gra fo 
único dêsse artigo . 

O Sr. Barreto Pinto - Apre:sentei 
emenda mandando suprimir o pará
grafo único do art. 25, e a ~upressão 

só poderá ser feita neste Capítulo. 
O Sr. Nereu Ramos - Não t·stá em 

discussão e art. 25, mas o 28. O arti
go 25 refere-se ao Distrito Pederal. 

O Sr. Euclides Ffgueiredo - A pro
pósito do art. 28, que trata d~ au
tonomia das capitais dos Estadcs. fiz 
apêlo ao Sr. Presidente no sentido 
de tambér.i contemplar a auLonomia 
do Distrito Federal - o que pareceu 
muito a propósito. 

O Sr. Gurgel do Amaral - Está 
em votação o projeto de Consti'.uiçã() 
e não projeto de lei constitucional 

O SR. HERMES LIMA - Há.. pel;:, 
menos. requerimento anterior do Depu
tado Barreto Pinto. de destaque '.Jara 
o pará'.;rafo único do art. 25. Penso 
que êr,se destaque não deverá d~~

xar de ser dado. porque a Aso~mhleia 

''ai pronuncinr-se sõbre g qu~stão de 
alt'l importftnc\a doutrinári:i. Não 
~e trata apEnas de saber se o at.u8.l 
Distrito .Federal deve ou não. Sf't a u
tõncmo, mas se deverá, comD está. 
prescrito. ser sempre adminlstr<tdo po~ 
prefeito nomeado pelo Presidt>nte d&. 
República, com prévia audiência cio Se -
nado· Federal e demissível ad nutum. 

Assim. P.sse artigo abrange o atual 
Distrito Federal e não poderia deixar 
de fazê-lo. Havendo destaq'Jf para 
sua supressão. parece que a A<:sem- 1 

bléia deve pronunciar-se sôi'1·e essa 
matéria. 

Além disso. a questão de crdem S<' 
completa com emenda apresentada ao 
t-exto do projeto ora em discussão. 

A questão de ordem é a s~gu.inte: 
se entende ê!se que não está sendo 
discutido. no momento, o art. 25. V. 
Ex.ª poderia deixar de tomar co
nhecimento do desta.que; mas acredito 
que V. Ex-ª, com a lealdade de seu 



-- 364 -

espírito, se não tomar conhecimento 
do destaque, agcra, porque não está 
sendo discutido o art. 25, poderá con
ceder o destaque para que discutamos 
êsse mesmo artigo. 

O SR. PRESIDENTE -- A ques:âo de 
ordem foi injust!ficadam<:nte levantada. 
O que anunciei é que iria submeter 
à Assembléia a emenda de destaque 
dos Srs. Representantes Carlos Pres
tes e outros sôbre o art. 28 e ~ § 1. 0 

e 2. 0 • Não havia ainda abordado a 
questão do art. 25. ii:ste requerimen
to fazia parte de outro grupo, que só 
agora examinei. Devo dizer que o 
destaque para a matéria concernente 
ao Distrito Federal eu o concedi, aten
dendo aos reclamos em torno da ve
lha e importantíssima questão, dado 
principalmente o calor com que por 
ela se bate a bancada do Distrito Fe
deral. O assunto devia merecer, como 
mereceu, minha atenção, dando ou ne
gando o destaque solicitado. Entre
tanto, a Comissão da Constituição que 
organizou o projeto, dirá se agora é 
o momento de se proceder a ês~ de
bate. Suponhamos. entretant-0, que, 
não concedida a discussão agora, a 
oportunidade desaparf~ça, conforme 
objetaram alguns Srs. Constituintes. 
Já concedi entretanto, o destaqu~ e, 
assim, podE'rá ser apreciado em qual
quer momento. A colocação do dis
positivo será feita na parte adequada 
da Constituição. desde q1,1e aceito. 

Vou - re-:rtto -- dar a palavra 4 

Comi&são, para falar sóbre a matéria 
e, se não fôr a-0e1ta a sugestão que ofe
recer, submeterei imediatamente à 
cili;cussã.o o art. 25. <Mutto bem; 
muito bem. Palmas.) 

Ao art.igo 28 há duas emendas, uma 
do Sr. Carlos Prestes e outra do Sr. 
Barreto Pinto. -

Tenho mais um requerimento do Sr. 
Nestor Duarte. 

.Organizo a matériu de modo a en
caminhar os trabalhos sem 1:>erda de 
tempo. 

Há outra emenda do Sr. Barreto 
Pinto ao artigo 28, mandando supri
mir o parágrafo l.". 

Portanto. submeterei primeiro, em 
conjWlto, as emendas dos Sr.s. Repre
sentantes Luis Carlos Prestes, E<lmun
do Barreto Pinto e Nestor Duarte, que 
afetam todo o artigo 28, ~ § i. 0 e 2. 0 • 

Sã.o supressivas. Se aprovad11.s, as 
outras parece que estarão. a ê:ite res
peito, prejudicadas. 

O BR. BERTO CONDl!: <Pela or
(Jem) - Sr. Presidente, ao artigo 

ora em discussão, tenho pe•di'Cio de 
destaque, sob n. 0 264. 

o SR. PRIDsIDENTE - Os ped.i'Clos 
de dest.aque em meu poder são os se
rgui:i tes: dos Srs. Amando F'ontt:s, 
Lícurgo Leite, Jac1 Figueiredo, Lui.s 
Carlos Prestes, Paulo Sarasate, outra 
vez Luís Carlos Prestes, Barrt>to Pin
to, Nestor Duarle e Barreto Pinto. 

Não aparece aqui o requerimento de 
desta(;ue solicitado pelo Sr. Di::put::i.cio 
Be·rto Condê. E· possível tenha ha
vido extravio, mas não poderia, nem 
de leve, pôr em dúvida a palavra de 
um Hepresentante. A emenda estará, 
talvez entre outros papéis e não ha
veria necessida{!e de perdermo.. tempo 
em procurá-la. Por êsse mo ti Vl-. dou 
o pedido de destaque n. 0 264 como rn
jeito à apreciação da Casa. 

O SR. JURANDIR PIRES < Pel.a or 
dem> - Sr. Presii:lente, o me.,mo acO'U
tece com a emenda n.0 3. 771.:, cm que 
t;ve a honra de pedir desta'lue a V. 
Ex.". 

Refere-se à supressão do parágrafo 
único. Foi classificada no grupo das 
relativas à autonomia. 

O SR. PRESIDENTE - Primeiro, 
submeterei à apreciação os requeri
men~os dos Srs. Luis Carlos ~stes, 
Barreto Pjnto e Nestor Duarte, po:rque 
são compreensivos e supressivos. Se 
a Assembléia os acdtar, estará pTe
Judicado o destaque solicitai:lo por V. 
Ex.ª. 

O SR. ALOtSIO DE CARVALHO -
<Pela ordem) - Sr. Presidente, a res
peito dos destaques que V. Ex." vai 
por em votação. desejaria mC: esclare
cesse, bem como à Assembléia, sõbre 
se. r.lém dêsses destaques supressivos 
dos §§ 1. 0 e 2. 0 , ccnfonne entendi, 
há outras emeni:;as destacadas, suorf's
sivas de algum dos dois parág1-a!oe . 

O SR. PRE...')IDENTE - IIá r>ri
meiro. a do Sr. Barreto Pinto, supd
minào oi; dois primeiros parágrafos. e 
há as de outros Srs . Representantes, 
su prt>ss! vas de outras partes. 

O SR. AL01SIO DE OARVALHO
Muito obrigado a V. Ex.ª. Assim, o 
assunto fica perfeitamente esclarecido 
pr. ra a::iueles que querem votar, por 
LXtmp;o, a supressão de um só pa
rágrafo e Poderiam COttlfPrometer seu 
voto, no momento da votação. 

Aliás, se V. Ex.ª me permitisse, con
tinuaria com a questão de ordem, quê 
me parece muito interessante porque 
a Assembléia evidentemente está div.:r-
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gindo quanto à aprovaçiw dos dois pa
râgrafos. Talvez V. Ex.ª flsesse me
lhor se não quisesse assumir a respon
sabiUda,de do ato consultando a As
sembléia sõbre se devem ser postos em 
votação parcialmente, as emendas des
tacadas, quer dizer, a emenda supres
siva do § 1. 0 e deipois, emenda supres
siva do § 2. o. 

O SR. PRESIDENTE - Não é ne
cessário consultar a Casa. O Regi
men~dâ-me autori'Clade para deferir 
o requerimentó de V. Ex.ª. Farei, em 
vez da votação das emendas supres-

. sivas dos dois parágrafos, a votação 
das .:mendas supressivas, parcialmen
te. 

O SR. BARRETO PINTO - Egrégia 
Assembléia, meu requerimento, que S. 
Ex.ª o Sr. Presidente acaba <l.e anun
éiar, sugere a . supressão dos § § 1. 0 e 
2. 0 do art. 28. 

O Sr. Aloísio de Carvalho - Não 
está ém votação êsse requerimento. 

O SR. PRESIDENTE - Anunciei o 
requerimento ao s l. 0 • 

o SR' BARRETO PINTO - Tam
bém tenho emenda ao ~ 1. 0 da qual 
sou um dos :.ignatários. O § 1.º diz: 

"Poderão ser nomea<l.os pelos go
vernadores cios Estados ou dos ter
ritórios os prefeitos das capitais, 
dos municípios 01..1 das estã.ncí.as 
hidra-minerais naturais quando 
beneficiadas pelo Esta<l.o ou pela 
União". 

O Sr. Carlos Prestes Senhor 
Presidente, para ganharmos tem
po, penso que a discussão deve ser em 
tôrno dos dois parágrafos, e a votação 
separadamente. 

O SR. PRESIDENTE -·V. Ex.ª tem 
tôda a razão. 

O SR. BARRETO PINTO - Por
tanto, egrégia Assembléia. peço a :i.ten
ção especial para o que venho sugerir: 
a supressao dêsse parágrafo. No re
gime democrático, em que o povo é 
chamado a exercer o mais sagrado di
reito cívico - o direito do voto -
não se compreende que o eleitor da 
Capital não possa e.seolher o seu go
vêrno. Como está redigido o pará
grafo, um simples ato do govêrno que 
não dispuzer de maioria na Capital 
do Estado bastará para que esta· seja 
considerada uma estação hidro-mi
neral e venha declarar-se que se trata 
de un1 município beneficiado pelo Es
ta.!fo. 

Não quero mais tomar à Assembleia. 
tempo que é' tão indispens:lvel. A me
dida é de tão alta relevância, e não 
poderá deixar de ser aprovada, por
que não se pode compreender que, 
num regime democr:'.i.tico. onde se deve 
assegurar a liberdade de voto, o pre
feito deixe de ser escolhido pelo 
povo, ficando a sua remoção ao li
vre arbítrio, ao critério <lo respectivo 
Governador. 

Peço, portanto, à egrégia Assem
bléia, que, apoiando meu requerimen
to, a bem da democracia, cm defesa 
do direito do povo brasileiro, supri
ma o artigo, para que os prefeitos 
possam ser livremente escolhidos. 

O Sr. Segadas Viana - V. Ex." 
permite-me um apa1·te? 

O SR. BARRETO PINTO - Pois 
.não. 

O Sr. Segadas Viana - E' justa
mente nas capitais que residem os 
núcleos mais cultos, dispondo de maior 
conciência democrática e mais am
pla liberdade de ação. Não se jus
tifica fiquem sem o direito de voto. 

O SR. BARRETO PINTO - O 
aparte de V. Ex.ª vem corroborar e 
argumentação que estou desenvol
vendo. 

Espero, portanto, que a egrégia 
Assembléia, aprovando êsse requeri
mento, faça suprimir o § 1.º, a fim de 
que os prefeitos das capitais possam 
ser escolhidos livremente pelo voto 
das respectivas populações. 

Era o que tinha a dizer. <Muito 
bem. Palmas. ) 

O SR. MAUR!CIO GRABOIS --
Sr. Pre::;idente, Srs. Constituintes, a 
err .:nda apresentada pela bancada de 
°' ~u partido visa assegurar, de fato, 
a autonomia dos mW1cípios. 

Quanto ao valor da autonomia :nu
nicipal para 11, defesa da democracia, 
já foi o assunto exaustivamente de
batido nesta Assembléia. A autono
mia dos mur.icfplos - tem sido repe
tido seguidamente neste plenário -
é a base da democracia. No entanto, 
Srs. Constituintes, uo projeto em de
bate é ela restringida para algumas 
cidades, onde residem os núcleos mais 
progressistas e cultos de nossa popu
lação. 

E' hoje absurdo, quando elaboramos 
uma Carta Constitucional que pre
tendemos seja democrática, negar a 
autonomia dos murucfpios em que há. 
estâncias hidrominerats ou doe que 
sejam capitais dos Estados. 



- 366 -

O parágrafo é inteiramente lnoen -
sato. Assin., um cidadão qualquer, 
que não tem prestígio sequer para ser 
eleito num pequeno munlcipio do in
terior, se fôr amigo do Governat::or 
tem possibilidade de governar a ca
pital de um ~stado progressista. E' 
a negação da própria democracia, e o 
mais injusto é fazer diferenciação cn -
tre municípios que têm possibilidade 
de eleger democràticamente $eu prt'
feito e os que não a têm. :G:stes, por 
sinal, são cs mais desenvolvidos. Nus 
lugares onde ex1.s-te o atraBo, a Jgno
rã...'1cia, onde impera o regime do "co
ronel", nesses P. assegurada a auto
nomia. 

O Sr. Campos Verga! -- V. Ex.ª dá 
licença para um aparte? 

O SR. MAUR1CIO GRABOTS 
Com muito praz,er. 
· O Sr. Campos Vergai - E' preciso 
tomar-se em considera1;áo o -fato ::;e
guinte: o prefeito de uma grande ca
pital, como São Paulo, por exemplo, 
nomeado pelo Governador do Estado, 
atende exclusivamente à atitude po
lítica do GovP.rnador, ao passo que, 
sendo eleito pelo povo, atenderá às 
nec..:ssidades públicas. Há, portanto, 
grande diferença. 

O SR. MAURíCIO GRABOIS -
V. Ex." tem plena razão. Estamos 
elaborando uma Constituição para o 
Brasil, e não para satisfazer a êste 
ou àquele partido. 

o parágrafo tem objetivo unica
mente polltico; procura ev:tar que 011-
tras corrent.es polftica.s com posslbttt
dacies de eleger os governantes µ<wa 
as capitais dos &ltados ou para c•s 
município.s ondi:: haja estâncias hidro
minerais tornr,m efetiva essa pos5iri
lidade. 

É, sem dúvida. adtude profunda
mente política. contrári.a aos interes
ses do povo. Não devem prevalee,~r. 

aqui. interês::cs dic ordem polí'.ico
partidária; precisamos olhar apenas 
µara os interêsses da população brn
sileira. 

P.,epresenta i1,justiça clarnoro~a <-vi
tar que o município que deseja (;S('~

lher um homem que, lá reside, que, 
lá vivendo. conhece os seus proble
mas. que é querido pe!a popti!fl~·ão, 

- possa eleger tal cidadão e fique 
óbrigado a receber um prefeito im
pôsto pela vontade do Governado:-. O 
parágrafo é antidemocráti<XJ, e ser!\ 
verdadeiro atentado à democracia fa.,., 
zer que êle persista na Constituição 
que estamos elaborando. 

Qu~.nto ao § 2.0 , que cassa a auto
nomia dos municlplr.>S que o Conse
lho dt: Segurança Nacional declarar 
bases ou postos militares de excc:pclo
nal importância para a defesa <;xter
na do pais, .í, também, dispositivo 
iniquo, que atinge a democracia em 
nosso país. Não há rontradição ai~ 

guma no fato de um põl'to de Im
portância militar ter seu prefeito es~ 

colhido pelo povo. 
O mesmo com relação às ba.ses mi

litares. Quem defendt: a inte'1'ridade 
de nossa pátria, de nossas institui
ções senão as fôrças armadas? Não 
será um prefeito eleito pelo povo, cer
tamente, que Irá colocar em perigo 
uma base mí!itar ou um põrto de im
portância militar. Pelo contrário: a 
existência de uma ba.Ee ou põrto dt! 
importância militar no muni~ipio é 
motivo para que haja ali maior vida 
democrática, indo-se, portanto, à elei
ção do prefeito. 

O Sr. Cam.pos Verga! - PPrmita -
me V. Ex.ª mais um aparte. Ainda 
não há, na História Cio Brasll, um 
fato que mostre a existência de cho
ques de orientação ou da interêsse.~ 

entre a administração civil e a mili
tar, quando se trata da defesa do pa
trimônio nacional. Essa medida. por
tanto, constltUi, no texto do projeto, 
ato que não se explica à lnz meridia
na da democracia. 

O SR. MAURICIO GRABOIS -
Tem V. Ex."' tôda a razão. Isso seria 
pôr em dúvida o patriotismo dos ho
mens públicos eleitos pelo povo, bem 
como o das nossas fôrças militares. 
Ao contrário, não devemos en\'olv~r 

nossas gloriosas fôrças armadas em 
pretextos para jpstificar atentados à 

-democracia e para golpear outras cor
rentes políticas qu0 não aquela de 
nossa preferência. (Muito bem.) 

Nesse sent!ao, Srs. Henresentantes, 
é o anêlo que faço -- não "penas 
como comunista., mas <,omo 'o1·asileiro e patriota: se estamos defendendrJ :1 
democracia em nos.'º pais. elabc.rando 
uma Carta Magna, devemos suprimir 
êsses dois parágrafos. porque, de ou
tra maneira, teremos aniqwlado a au
tonomia municipal que aqui sempre 
reafirmamos ser a base da democra
cia. CMuito bem; nuito bem. Pal
mas.) 

O SR. NESTOR DUARTE - Se. 
nhor Presidente, a supress~n visa a. 
defesa de um principio irreHwv!vel 
no sistema democrá t\co: o da ele ti-
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viàade das l'nn<;i'.>•_·s públir.as nas comu
nidades politicas, sobretudo quando 
elas crescPram e se desenvolveram a 
ponto de merecer a autonomia. Aque
les que aqui defenderam a autono
mia do Distrito Federal, estão, portan
to, na obrigação de defender, coeren
U!mente, a autonomia das reapitais dos 
Estadas e das cidades onde existem 
estâncias hidrominerais, (muito bem) 
porque o principio é de absoluta iden
tidade em qualquer parte do territó
rio nacional. (Palmas) . 

O Sr. Campos Vergal - Muito bem; 
são os centros de maior cultura. 

O SR. NESTOR DUARTE - Há, 
:porém, a aduzir md.is o seguinte, em 
face do que poderíamos chamar a prá
tica da política partidária no Brasil: 
os prefeitos das capitais são de no:nea
ção do Executivo c8tadual, sob a alega
ção de que deverão antes ser um'l. au
toridade administrativa. mas, na rea
lidade, em tôdas as capitais dos Es
ta.doo brasileiros, êsses funcionários, 
delegados do Executivo estadual, repre
sentam uma fonnidável e considerável 
fôrça eleitoral, de qUf. dispõe a oo!iti
ca estadual para manejar e manipu
lar o eleitoraclo das capitais estaduais. 
<Muito bem.) 

Por faso, dada a importância dos 
Prefeitos das capitais no curso d•t po
litica e, sobretudo, da atividade eleito
ral, êles devem se lmitir da:> verda
deiras atribuições de uma autoridade 
PQlítica e, assim, ser e lei tos pelo povo. 
<Muito bem; muito bem.) 

O SR. BERTO COI~DÊ -- Sr. Pre
sidente, autor da emenda supre;;slva da 
declaração de que. nos municípios das 
capitais dos F.!:tados, o prefeito (.lode
ria ser de ncmeaçi'to do govêrno do 
Estado, nã<> venho propriamente de
fender a emern:la. E não venh:i de
fendê-la por<p1e ru::redit.0 que a cons
ciê"lcia desta :l.ssen:bléia está Derfei
tamente firmada no sentido de que a 
democracia ri;sulta ue uma sistemá
tka política a CJl;al tem como base, 
oomo fundamento p:imordial, como 
alicerce !rremovlvel, a vontade llo po
vo. Essa vontade do povo forma-se 
dentro do mur.idpio: formou-se atra
.vés do desenvolvimento dêste e é con
seqü-=ntemente, a êle que devE:tnos re
correr se queremos r'le fato manter 
um regime democrático. Quanto a isto, 
o projeto em discussão não se rebela 
no 11ent1do de que os municípios, em 
geral, tenham a autoridade prt.:cisa. pa
ra a escolha dos Bewi prefeitos. Ape-

nas com relaçlí.o ás caµi tais do:, Es
tados e a alguns outros município~ de
signados nos § § 1. 0 e 2. 0 do art. 28 -
~ no art. 25, que estamos discutindo, 
quanto ao Distrito Federal - o projeto 
cria uma exceção. Esta exceção, a nos
so ver, é completamente incabível. Ela 
não só desconhece e procura mal~inar 
o valor dos próprios municipio.s rla;; 
capitais, mas ainda estabelece diferen
ça verdadeiramente odiosa entre as po
pulações dos municípios em geral e as 
dos municípios das capitais. 

O Sr. Fernandes Távora - Sou e 
sempre fui pela autonomia dos mu
nicípios. Acho que todos devem ter 
seus prefeitos e suM. Câmaras eleitos 
pelo povo. No caso do Distrito Fe
deral, porem, faria uma pergunta a V. 
Ex.ª e a tôda a Assembléia: um mu-
nicípio que rendt: cêrca de Cr$ ... . 
900.000.000,00, gastanào Cr$ ...... . 
800.000.00-0,00 só com o funcionalismo, 
onde v'ai conseguir recursos para pa
gar as grandes obras aqui reaUzadas 
pelo Govêrno da União? 

O SR. BERTO CONDÉ - Respon
do a V. Ex.ª. A ronslderação é ad
ministra tiva e de ordem secundária. 
e deve ser resolvida técnica.mente. O 
que discutimos agora é a. questão <lo 
direito pcUtico, e se a1irnta.mos, na 
Constituição em preparo, que todos os 
cidadãos são iguais perante a lei, não 
poderemos dizer aos que habitam as 
capitais que síio inferiores aos cida
dãos dos demais mun.icipios. 

Esta a questão que defendemos, ques
tão capital, fundame11t.al, de or'dtm 
política. 

Taxarhmos os cidadãos que. tlvH
sem a fortuna, a inJcíativa e a desdita 
de morar nas capitais, de incapaze~ 

para regularem os negócios de sua ter
ra, se admitlssemos continuassem to
lhidos pelo poder do Estado em situa
ção de absoluta diminnição dia.nte do. 
dos demais munkípios. 

O Sr. Campos Vergai ·- Nas ca.pita!.s 
dos Estados residem os núclt>O€ -dp, 
maior cultura da naçã.o. Isso é Impor
tante. 

O SR. BERTO CONDÉ - V. Ex.ª 
está repetindo uma a.parte já dado 
com meu inteiro aplauso. As ca.p1taúl 
têm a seu favor, na defesa da emenda 
que esLll.mos sustentando, o argumen
to significativo de que a !ormaçã-0 po 
Utiea dos seus habitantes os coloca 
indiscu.tivelmehte na altura de eicm-cer 
a democracia em tôda. a. inteireza. ou 
seja com todos os direitos que outor-
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mos aos habitantes dos 01!tros centros 
do país. 

A Assembléia certamente estará 
consciente de que, nesta hora e para 
que possamos sair daqui conscws de 
haver t:rigido o estatuto constitucional 
da democracia brasileira, é indispen
sável que todos os brasileiros sejam 
tratados igualmente, sem abrirmo.suma 
exceção para os habitantes das capi
tais dos Estados. <Muito bem; muito 
bem. Palmas.> 

O SR. JURANDIR PIRES - Sr. 
Presidente, não chego a compreender 
como, depois da arrancada de 29 de 
outubro, se venha ainda pleitear a di
minuição do direito medular de uma 
democracia, que exprime o govêrno do 
povo e para o povo. O govêmo do povo 
é princípio instituído na primeira fór
mula e foi tornado ctesnecessário tal a 
consciência de que um govêrno repu
blicano já traga como preceito funda
mental do povo e para o povo. 

Assim sendo, as razões que levaram 
a grande Comissão a aceitar a nomea
ção dos prefeitos das capitais, vieram 
da decJ:aração feita pelo eminente 
deputado Sr. Artur Bernardes de que 
contra o govêrno em geral se mantt
nha o povo da capital. Foi precisa
mer1te devido ao debate travado ares
peito na Conussão Constitucional, na 
sua prime!r.a fMe, que justifiquei a 
emenda nos seguintes têrmos: 

"Quanto às capitais, o argumen
to central foi de que nelas se in
flamam, mais do que no interior, 
af correntes de opiniões contrá
rias aos govêrnos. 

Creio que seria do mais puro sen
tir democrático que se exigisse, 
então dos governantes que a.t.in
dessem aos ansêios populares do 
qne tirar as liber<iades oolíticas 
dêsse povo, que, habitandÓ as ca
pitais, estão acompanhando m:üs 
de perto a ação que, em seu nome 
como preceitua o art. 2. 0 dess~ 

· Constituição, desen,,olvem de for
ma cUversa das aspirações daqne
les que deveriam ser. pelo próprio 
espírito republ!c'l.no, os seus legí-
timos manda tár!cs . " . . 

Assim, Sr. Presidente, a representa
ção popular torna-se muitG mais ne
cessária nas capitais do que no inte
rior, precisamente porque é nelas onde 
mais se ventilam os assuntos e onde a 
vibração é mais imedir.ta e fiscaliza
dora da ação governamental. 

Nessa ordem de idéias, também n!i.c 
se poderia invocar a situação de com
pressão, que pudessem formar, diante 
dos governantes, as fôrças mobilizáveis, 
pois quem é o responsável pela segu
rança nacional, senão a União? Nem 
se quebra a autonomia de um Estado 
quando se tem nêle um batalhão de 
caça,dore:; ou um regimento de arti

-lharia. 
Do mrsmo passo, não me parece rn

zoável o que preceitua - da segu
rança nacional - tirando .a liberdade 
em nome dessa segurança, visto que, 
em todos os moment.os da História, 
só se fortalece a reação ruí.cional con
tra quaisquer invasões quando sin
cronizado o pensamento popular com 
o dos seus dirigentes. 

A própria Rússia, na guerra de ago
ra, só conseguiu reagir contra a in
vasão germânica quando colocou ele
mentos políticos junto com seus Exér
citos para ligar ao entusiasmo popul~r 
o movimento bélico que se manifes
tava. 

Não compreendo, cons.eguintemcnLe, 
como se pode, antemão, pressupor que 
o inter&sse democrático de um país 
esteja em desarmcr.ia com o sentido 
patriótico de sua mobilização bélica. 

Compreendo a expressão excepclo
nal, e só assim ente11do o artigo; mas 
é mistér o considerá-lo dessa forma. 
Tenhamos, porém, também, muito cui
dado, recomendando ao legislador or
dinário a verdadeira conseqüência des
sa exceção especialíssima. A negaçíw 
do direito de escolha dos seus manda
tários, a escolha de seus governantes, 
sem o sufrágio unive:rsal, é a nega
ção do principio democrático. 

O Sr. Fernandes Távora - Permi
te· me um aparte? Há. poucos momen
tos, V. Ex.ª me declarou aqui, que 11 
Govêrno FederaLnada pagava ao Mu
nicípio. 

Pergunto agora: quem paga no Dis
trito Federal a polícia, a magistratura, 
os serviços de águas, os de iluminaçã• 
pública? 

O SR. JURANDIR PIRES - Diria 
a V. Ex. que a policia paga pelo 
Govêrno Fe'Cleral é a própria policia. 
federal; situada na Capital da Re
pública, é por êle custeada. Trata
se de policia federal que interessa 
tanto à Capital da República como a 
todo o território nacional. E agora. 
mesmo, essa retific>.ção foi deixada 
bem clara,. com o Departamento Fe
deral de Segurança Pública. 
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O Sr. Fernandes Távora - E' o 
ponto de vista de V. Ex.ª, mas se o 
govêmo entender de não pagar mais, 
não será o Distrito Federal quem irá 
fazê-lo, pois não tem recursos finan
ceiros para isso. 

O SR. JURANDIR PIRES - Ao 
contrário, há mesmo serviços de in
terêsse da União que são custeados 
pelo Distrito Federal. Antigamente, 
quando o abastecimento de águas 
estava a cargo do Govêrno Federal po
deria ser invocada essa tese, como 
acontC'ceu em 1934. Hoje, porém, já a 
tese imprncede, porque o abastecimen
to de águas no Distrito Federal é 
custeado pelo govêrno local. 

Desejo terminar, pois acredito que 
a Assembléia já está sobejamente co
nhecedora do que vai votar - isto é, 
que votamos, neste instante, a Demo
cr:icia para o Brasil, a inteireza do 
regime conquistado na avançada de 
29 de outubro. (Muito bem.) 

O SR. DOLOR DE ANDRADE ( •) 
- Sr. Presidente, Srs. Constituintes, 
apresentei emenda "upressiva do fi
nal do art. 126, parágrafo único, do 
primitivo projeto, matéria contida, 
hoje, também no art. 28 § 2.0 , do 
novo téxto. 

Pedi a supressão da última parte 
do disµositivo, porque não vejo neces
sidade alguma de que em bases ou 
portos s.éreos se faça essa interven
ção permanente, ou seja: a nomeação 
dos prefeitos municipais. 

Nesse sentido, lanço um apêlo à 
Assemb!éia para que ·acolha com o 
seu voto a minha emenda. lMuito 
bem.) 

O SR. JOS1': BONIFACIO (pela 
or1eni l ( » - Sr. Presidente, falo 
em nome do Sr. Deputado Licurgo 
Leite, signatário da emend:t conceden
<lo autoncmia aos munidpios onde 
existam fontes de ág1i.as minerais. 

O g1·ande argumento apresentado 
contra a autonomia dêsses municípios 
é de que o Estado inverte grandes so
mas em dinheiro para realizar me
lhoramentos; a verdade é que, quando 
o Estado rE'aliza obras nesses muni
cípios, explora-os diretamente, ou en
tão entrega o dinheiro às Prefeituras 
locais para reeebê-lo novamente com 
juros. 

Ora, em Minas Gerais, seis são as 
estâncias hidrominerais e, dela~, ape
nas duas até hoje receberam melho-

<» Não foi revisto pelo orado!'. 

ramentos do Estado: Araxá. e Poços 
de Caldas. 

O Sr. Tavares d' Amaral - O argu
mento não tem procedência, porque 
o Govêrno tem invertido, no nordes
te. em obras contra as sêcas, muit.:> 
mais dinheiro que nas estâncias hi
drominerais, e não se pede a cassa
ção da autonomia dêsses municípios. 

O SR. JOS~ BONIFACIO - Exata
mente. 

O Sr. Tavares d' Amaral - Ademais, 
nas estâncias, os próprios ver~.nistas 

contribuem para a melhoria, porque 
pagam a taxa respeetiva. Eu, por 
exemplo, quando estive em Caxambú, 
paguei uma taxa de 5%, na conta de 
hotel. 

O SR. JOS~ BONIFACIO - Em 
Poços de Caldas, o Govêrno de Minas 
inverteu cêrca de 30 milhões de cru
zeiros; mas só num quinqüenio. no es
paço de 1941 a 1946, aquela estância 
rendeu para o Estado a respeitável 
soma de 24 milhões, que acrescida à~ 

r~ndas municipais e do cassino so
maram 42 milhões. Quer dizer o aue 
o Govêrno de Minas inverteu na es
tância foi sobejamente pago 

Ainda mais; a Estado não cura da 
administração local. Regra geral, no· 
meia prefeitos para êsses lugares, r.10-
ços elegantes, premiando-lhes servi
ços prestadcs em campanhas políti
cas, e não pelo interêsse de ver bem 
administrados esses municípios. 

Um exempla, Sr. Presidente· a usi
na elétrica que fornece energia a Ca
xambú e Sii.o Lourenço, é tão ;necárhi. 
que, às vêzes, os elevadores dos ho
téis ficam paralizados. Outro: os ser
viços de esgotos, e de ãg•1a, a ai;5io,
tência mental, higiene, enfim. tudo 
é negado à população, porque o go~ 

vêrno dela não cuida. 
O Sr. Jaci Figueiredo ·- Permita

me V. Ex.ª um e parte: Homem do 
Sul de Mina.s e conhecedor do proble
ma referente às estâncias hidra-mi
nerais, dou inteiro apõ!o às palavras 
de V. Ex.ª. 

O SR. JOS:il: BONIFACIO -- Con
cluindo Sr. Presidente, estou con
vencido de qua a Assembléia. votnndo 
a favor da emenda sugeri11a. pelo 
Sr. Deputado L!curgo Leite, fará jus
tiça a êsses municfpios e terá dado 
mais wn_ passo na sentido democrá
tico. <Muito bem; muito bem ) 

(•) Não foi revisto pelo orador. 
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O SR. ANTONIO FELICIANO (' 1 
- Sr. Preslàent.e, sou autor da cme:1-
da cujo destaque se solicitou e Qt•e 
ora· V. Ex.• submete 10 julgamento cta 
Casa. . 

Nessa r;menda, oferecida ao art. l?.6, 
parágrafo único, do projeto primiti
vo, pedi a supressão das expressões 
referentes a bases ou portos de Im
portância militar. 

No projeto revisto, a emenda foca
liza a supressão do ~ 2.0 do art 28. 

Sr. Presidente, fiel aos prlnciplos do 
respeito integral à autonomia dos mu
nictpios, coerente com o meu passa
do, pl'oferl, neste recinto, uma oração, 
ao se iniciarem os debatils em tôn::J 
da nossa Cart.a política. 

Era eu Deputado à Assembléia Le
gisla.tiva do meu Estado quando o 
Govêrno de São Paulo pleiteava uma 
reforma parcial da sua C<mstltuiçà.o, 
e tive oportunidade de expõr meu 
ponto de vista contrário à modifica
ção da referida Carta, pela fidelida
de que deviatnos manter aos princi
pias da autonomia, consagrados na 
Constituição de 91. 

Vária.s mutações ou restrições a ês
aea princípios foram det~rminadas pelo 
tempo, até que, agora, pret,ende o 
projeto de Constituição ~deral ferir 
a consciência cívica dos municípios que 
forem considerados bases ou portos de 
importância militar (apoiados), :lssim 
Julgados pelo Conselho de Segurança 
Na<:lonal, na forma da lei fed~ml a 
ser \'Otada . 

Tal dispositivo, Sr. Presidenw, não 
encontra, em minha consciência, JUS
t1ficativa de qualquer ordem ... 

O Sr. Sega®s Viana - Importa na 
transformação dêsses municípios em 
colônias mlli tares. 

O SR. ANTONIO F'!fi.ICIANO -
... em primeiro lugar, porque a cir
cunstância de um município se•: 
transformado em base ou pi\rto ml
litar, nãu pode determinar para o 
mesmo uma diferença de ti-atamento, 
no concernente à consciência cfv!ca do 
aeu povo (n;.uito bem.); e, em segun
do lugar, prirque se razões de ordem 
militar impõem p1·ovidêncla de tal na
tureza, a me<ilda é de todo desnecessá
ria., de va: que quando a Pátria exi
gir o sacrt!ícto de qualquer !)&rcela de 
n086a população, em pooição de sen
tido, na defesa d<> Brasil; esta.rã.o to
dos os municfTiios brasileiros. (Muito 
bem. Palmas.> 

O Sr. Carlos Prestes - Corrobo1ando 
ais pe.lavras do nobre orador, tomo a 
liberda.de tie chamar sua e.tençã-0 para 

o art. 178 do projeto constJtucion:al. 
no qual já é ressalvada a parte re..: 
!ativa às zonas militares, quando diz: 
"Nas ronas indispensáveis à defesa do 
Pais não se prrmJiírà, sem prévio as
sentiment,e do Conselho Na.clonai ... " 
Aprovado o art. 178, desnecessário se 
torna o parágrafo único do artigo a 
que V. Ex." se refere. 

O SR. ANTôNlO FELICIANO -
Em resposta ao aparte do- nobre &erul.
dor Carlos Prestes, e a.lém da razão 
contida 1w dispositivo no citado por S. 
Ex.a., poderia invocar um ai-g1unento 
histórico, focalizando a terra onde vivo 
há dezenas de anos, o mals Importan
te pôrto de São Paulo e um dos mais 
importantes do. América - a ~ida.de 
de Sa.ntos. O Brasil esteve em guerra, 
e tõdas as necessil:la<les determinadas
por essa circunstância foram atendidas 
pelo Poder púl>lico federal, em col.&bo
ração sincera e patriótica com o go
vêrno daquele município. 

O SR. PRESIDENTE - Ateni;ãu! 
Lembro ao nol>re orador que ainda. llie 
restam cinco minutos do seu tempo; 
entretan~o, está esgotado o pra::_ da 
sessão, que é itnprorrogá.vel. 

O SR. ANTONIO FELICIANO 
Sr. Presidente, pediria a V. Ex ... me 
c<mserv:.>..sse com a palavra, a fim die 
prosseguir nas minhas consider~e.c;. 

dentro do prazo que me resta, na pró
xima ·sessão. Assim, poderei exteriori
zar a minha convicção e os sentimeu
tos do meu core.ção profundament.e 
santista e brasileiro. 

O SR. PRESIDENTE - V. Ex. o. !1-
ca:á. inscrito para a sessão vindo\11'6, 
que será segunda-feira, às 14 horas. 

Está encerrada. a. se.s.são. 

o SR. PRESIDENTE - Está finda 
a hora da s«>.ssão; vou levantá-la, de
signando para a de segunda-feira. dia. 
19 de agõsto, às 14 horas, a seguinte 

ORDEM DO DIA 

(Continuação da vot~ção das emen
das destacadas do Capitulo I - TI
tt.lo I; e mais votação dos CapítulOi 
II e III do mesmo Títuloi. 

Deixaram de comparecer 63 Senho
res Representantes: 

Partido Social Democrático 

Amazonas: 
Alvaro Maia . 
Valdemar Pedrosa. 

:_ Leopoldo Peres. 
Cosme Ferreira. 



Ceará: 
Moreira da Rocha. 
Frota Gentil. 
Almeida MontC'. 

Rio Gnrndr do Norte: 
Valfredo Gurgel. 

Paraíba: 
Samuel Duarte. 
José Jofill. 

Pernambuco: 
Jarbas Marnnhão. 
Oscar Carneiro. 
O::;valdo Lima. 
Costa Pôrto. 
Ferre.ira Lima. 

Bahia: 

Aloisio de Castro. 
Regis Pachecc.. 
Negreiros Falcão. 

Espirlto Santv: 
Asdrubal Soares. 

Rio de Janeiro: 
Pereira Pinto. 
Paulo Fernandes. 
Oetúllo Moura . 

Mina:> Gerais: 
Juscelino Kubltschek. 
Duque de Mesquita. 
Israel Pinheiro. 
Joaquim Libânio. 
Olinto Fonseca. 
Lair Tostes 

São Paulo: 
Oofrt!do Teles. 
Cesar Costa. 
Martins Filho. 
João Abdala. 
Sampaio Vida l. 

Paraná: 
Fernando Flores. 
Munhoz cie Melo. 
João Aguiar. 

santa Catarina: 
Roberto Uro<-sêmba.chet . 

Rio Grande do Sul: 
Getúlio Varr:;as. 
Adroaldo Costa. 
Bittencour• Azambuja. 
Gllcérlo Alves. 
Nicolau Vergueiro. 
Herófilo Azambuja. 

União Democrática Nacional 

Piauí: 
Coelho Rodrlg uc~. 

- S'll 

Ceará: 
Beni Carvalho. 

Paraíba: 
.Adalbe!'to Ribeiro. 

Pernambuco: 
João Cleofas. 

Alagoa.s: 
Freitas CavalcanU. 

Minas Gerais: 
Monteiro de Castro. 
Licurgo Lei te . 

São Paulo: 
Mário Masagão. 
Paulo Nogueira. 
Romeu Lourenção. 
Plínio Barreto. 

Goiás: 
Jales Machado. 

Rio Grande do Sul: 
Flores da Cunha. 

Partido Trabalhista Brasiletro 

Distrito Pederal: 
Vargas Neto. 

Rio de Janeiro: 
Abelardo Mata. 

Minas Gerais: 
Leri Santos. 

São Paulo: 
Marcondes Filho. 
Hug_o Borghl. 
Eusebio Rocha. 

Partido Republicano 

Sergipe: 
Durval Cruz. 

Minas Gerais: 
Bernardes Fllho. 
Artur Bernardes .. 

Partido Popu,lar Sindicalista 

Pii,rá: 
Deodoro Mendonça. 

. Ceará: 
Alves Linhares. 

Partido Democrata Cristão 

São Paulo: 
Manuel Vitor. 

Levanta-se a sessão à.5 13 horas. 



132." Sessão, em 17 de Agôsto de 1946 

(Extraordinária) 
PRESIDltNCIA DO SR. ME LO VIANA, PRESIDENTE 

As 9 horas, comparecem os Senhores: 

. Partido Social Democrático 

Acre: 

Hugo Carneiro. 

Pará: 

Alva.ro Adolfo. 
NP.lson Parijó.5. 

Ceará: 
Osvaldo Studart. 

Paraíba: 

Janduí Carneiro. 

Pernambuco: 

Gercino Pontes. 
Barbosa Lima. 

Alagoas: 

Góis Monteiro. 
Lauro" :Montenegro. 
Afonso de Carv:>.lho. 

Sergipe: 

Graco Catdow. 

Bahia: 

Pinto Aleixo. 
Euná.pio de Queiroz. 
Fróis da Mota. 
Aristides Milton. 

Rio de Janeiro: 

Alfredo Neves. 
Carlos Pinto. 

Minas Gerais: 

Levinda Coelho. 
Melo Via.na. 
João Henrique. 
Rodrigues Pereira. 

' 

/ 

São Paulo: 

Noveli Júnior. 
Antônio Feliciano. 
Honório Monteiro. 

Goiás: 

Pedro Ludovico. 
Galena Paranhos. 

Mato Grosso: 

Martiniano Araújo. 

Paraná: 

Gomi Júnior. 

Santa Catarina: 

Otacíllo Costa . 
Orlando Brasil. 
Hans Jordan. 

Rio Grande do Sul: 
Ernesto Dorneles. 
0--..ston Englert. 
Brochado da Rocha. 
Teodomiro Fonseca. 
Da.nfel Faraco. 
Manuel Duarte. 
Souza Costa. 

União Democrática Nacümal 

Maranhão: 

Antenor Bogéa. 
Ceará: 

Fei;nandes Távora. 
Gentil Barreira. 
Leão Sampaio. 

Rio Grande do Norte: 

José Augusto. 

Paraiba: 
Argemiro Figueiredo. 
João Agripino. 
Pllnio Lemoo. 



Sergipe: 
Heribaldo Vieira. 

Bahia: 
Juraci Magalhães. 
Dantas Júnior. 
Aliomar Baleeiro. 
Alberico Fraga. 
Rui Santos. 

Espírito Santo: 
Luí:; Cláudio. ' 

Distrito Federal: 
Hermes Lima. 
Jurandir Pires. 

Rio de Janeiro: 
Prado Kelly. 

São Paulo: 
Toledo Piza. 

Mato Grosso: 
Vespasiano Martins. 

Santa Catarina: 
Tavares d'Amaral. 
'l'omás Fontes. 

Rio Grande do Sul: 
Osório TUiuti. 

Partido Trabctlhista Brasileiro 

Distrito Federal: 
António Silva. 

Minas Gerais: 
Ezequiel Mendes. 

São Paulo: 
Pedroso Júnior. 

Partido Comunista do Bras.il 

.Pernambuco: 
Gregório Bezerra. 
~';.gostinho Oliveira. 
'"'»lcedo Coutinho. 
, Bahia: 
Carlos Marighela. 

;.Jistrito Federal: 
Carlos Prestes. 
.J'oão Amazonas. 
Maurício Grabois. 
Batista Neto. 

Rio de Janeiro: 
·:naudino Silva. 
.Alcides Sabença. 
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São Paulo: 
José Crispim. 
Osvaldo Pacheco . 
Jorge Amado. 
Caires de Brito. 

i.~io Grande do Sul: 
.l\bilio Fernandes. 

Partido .Rept1blícano 

Sergipe: 

.-l.mando Fontes. 

Minas Gerais: 
.;aci Figueiredo. 
Daniel Carvalho. 

São Paulo: 
rtltino Arantes. 

Paraná: 

Munhoz da Rccha 

Partido Democrata Cristâo 

Pernambuco: 
.-\rruda Câmara. 

O SR, PRESIDENTE - Achan
do-se presentes 85 Srs. Representan
tes, declaro aberta a sessão. 

Passa-se à leitura da ata da sessão 
a·nterior. 

O SR. CARLOS MARIGHELA 
<l.º suplente de Secretário, serv'indo 
como 2.0 Secretário> procede à leitura 
da ata. 

O SR. PRESIDENTE - Na forma 
do Regiment,o Interno, dou a at.a por 
ap.rovada., tendo o Sr. Guilherme Xa
vier enviado à Mesa a seguinte reti
ficação escrl ta : 

Sr. Presidente: Na sessão noturna 
de i4 do corrente, quando se votava 
a emenda n.0 1937, ti·e autoria d-0 se
nhor Deputado H-0nór!o Monteiro, dei 
a. S. Ex.ª um aparte, e veri.fico que no 
Diário da AssP.mbléia de ontem, em 
que se publicou a ata daquela sessão, 
o meu nome foi mudado para Paulo 
Xavier de Almeida e me foram atri
buídas palavras porventura pronun
ciadas por outro senhor Represen
tante. 

O que eu disse, aproximadamente, 
é que o critério do Projeto, composto 
de quatro elementos, inclusive a su
perfície, é mais justo que o da emenda. 
do Sr. Honé::-io Monteiro, onde se leva 
em conta apenas o consumo e a pro
dução, pois virá beneficiar os Estados 
de larga extensão territorial e pequena. 
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densidade demográfica, j.ustamente os 
mais necessitados de apai·elhar as 
suas vias de transpol"W, como condi
ção fundamental do seu progresso, 
sem prejuízo para os Estados mais po
pulosos e prósperos, cujos interêsses 
estão amparados pelo r.Jemento con
sum.o, também constderado no pa.rá
grafo 2.0 do artigo 15 do Projeto re
visto. 

Requeiro a V. Ex.ª n retificação 
dêsses enganos. 

o SR. PRESIDENTE - Passa-se à 
leitura do expediente. 

O SR. LAURO LOPES 12.0 Secre
tá.rio, servindo como l.º) procede à 
leitura do seguin:te 

EXPEDIENTE 

Carta: 

Ministério da Guerra - Chefe do 
Esta{!o Maior -- Washington. 

Pn:!sa.do Senador Melo Viana: 

Uma d.as maiores honras que roe 
foreiro conferidas, durante a semana 
que passei no Rio, foi 0 convite para 
comparecer à Assembléia Constituin
te. 'Minha admiração e meu respeito 
pelo trabalho que a Assembléia esitá 
i;Xecutando. a agiradável recepção ofe
recida à minha senhora e a mim e a 
extraordinária CO!:'dialldr.de manifes
tada pelo orador do dia, bem como. 
pelos demais membros da Assembléia, 
1:-udo con<'oneu para tornar memo.rá
vel a ocasião. 

Peço-lhe tornar extensivris a todos 
os membros da _o\ssembléia os meus 
agradecimentos. 

C<>rdialmente - Dwight Eisenhower. 
- Inteirada. 

REQUERIMENTO 

Requei!o seja lançado em ata um 
v-oto de oong1·atulações oom a popu
lação dos municípios de Barbalho e 
de Milagres, do Esta<io do Ceará, por 
motivo da comemoração centenária 
daqueles municípios, criados pela lei 
provincial n.0 374, de 17 de agôsto de 
1846, e que a Mesa telegrafe aos seus 
~pectivos PTefeitos dando-lhes ciên
cia desta deliberação da Casa. 

Sa.Ia das Sessões, 17 de agôsto de 
1946. - Leão Sampaio. - A im
primir. 

REQUERIMENTO 

Requeiro, por intermédiu da Mesa 
da Assembléia, sejam enviados ao se
nhor Ministro da Justiça, com a de-

vida urgência, e publicados no Diário 
da Assembléia, os abaixo-assinados 
quo Junto a êste, concernentes a justas 
a~pirações do povo brasileiro. 

Justificação 

Recebi na segunda-feira passada, 12 
do corrente, ao fim da sessão aqui 
realizada, numerosas comissões de tra
balhado.res de diversas profissões e de 
mora.àores de bairros cariocas. dentre 
os quais posso nomear as dos traba
lha,dores da Fundição Indigena, Ofi
cinas Gráficas "O Cruzeiro", Oficinas 
Oarvalho, Administração do Põrto do 
Rio de Janell"o e as dos bairros de 
S. Cristóvão, Penha e Caju. A melhor 
justificação e&tá feita nos próprios 
abaixo-assinados e se relaciona com a 
profunda crise econômica que atraves
samos. Em resumo, o que se pede é 
a nossa intercessão Junto ao Poder 
li:xecutivo. para o congelamento dos 
atuais aluguêis de casas; barateamen
to dos gêneros de primeira necessi
dade; extinção das fihs de carne e 
pão, concessáo de autonomia a0 atual 
Distrito Federal, que. aliás, só Jr:pen
de desta Assembléia. e liberdade para 
os trabalhadores presos: portuários e 
empregados da -Light. 

Transerevo aqui. data vcnia. um tó· 
pico do vespertino ··A Folha Carioca" 
de 13 de agôsto de 1946: '"Não hA 
displicência porque o Govêrno se mos
tra atento e procura agir em todos os 
se-tores. Não há incapacidade porque 
as medidas postas em prática, oomo 
as que e~tão em curso ou em estudo 
para a Súlução do p!"oblem~. flnan
ceiro e fortalecimento da nossa eco
nomia, são realmente as que a técnica 
aconselha e QU{ as necessidades su
gerem. O que há é a ausência de 
mão firme e vigorosa sôbre o delírio 
de ganância que por aí afora se de
senvolve quase impune para o enri
quecimento fácil e rápido à custa das 
misérias das massas. 

Sala das Sessões, 15 de agóst;o de 
1946. - Manuel Benicio Fontenelle. -
Gurgel ào Amaral Valente. - Trans
mita-se por ofício. 

O SR. PRESIDENTE - Está finda 
a leitura do expediente. 

Com'/}arecem mais 170 Senhores 
Representantes: 

Partido Social Democrátic.J 

Acre: 
Castelo Branco. 



Amazonast 
Perelra da Sllva. 

Pe.rá: 

Magalhães Barata. 
Duarte de Oliveira. 
Lameira Bittencourt. 
Carlos Nogueira. 
João Botelho. 
Roeba Ribas. 

Maranhão: 
Cl<>domir Carcioso. 
Crepori Franco. 
Vitorino Freire. 
Odilon Soares. 
Luis Carvalho. 
José Neiva. 
Afonso Matos. 

Piauí: 
Renault Leite. 
Areia Leão. 
Sigefredo Pacheco. 

Ceará: 
Raul Barbosa. 

Rio Grande do Norte: 
Georgina A vellno. 
Dioclécio Duarte. 
José Varela. 
Mota Neto. 

Pernambuco: 
Nova.is Filho. 
Etelvino Lins. . 
Agamemnon Magalhães. 
Ulisses Lins. 
Pessoa Guerra. 

Alagoas: 

Teixeira de Vasconcelos. 
Silvestre Pér1cles. 
Medeiroo Neto. 
José Maria. 
Ant6nio Mafra. 

Sergipe: 
Leite Neto. 

Bahia: 
Lauro je Freitas. 
Vi~ra de Melo. 
Altamirando Requiáo. 

Es:pirito Santo: 
' Atillo Vivâqua. 

Henrique de Novais. 
Ari Viana. • 
Ca.rloo Lindemberg. 
Eurico sales. 
Viel.n!. de Rezende. 
Álvaro Castelo. 
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Distrito Federal: 
Jonas Correia. 
José Romero. 

:Rio de Janeiro: 
Amaral Peixoto. 
Eduardo Duvivier. 
Heitor Collet. 
Bastos Tavares. 
Acúrcio Tôrres. 
Brígido Tir.oco. 
Miguei Couto. 

Minas Geral&: 

Benedito Valadares. 
Rod!'igues Seabra. 
Pedro Dutra. 
Bias Fortes. 
Cristiano Machado. 
Wellington Brandão. 
José Alkm1m. 
Augusto Viegas. 
Gustavo Capanema. 
Celso Machado. 
MUton Prates. 
Alfredo Sá. 

São Paulo: 
Costa Neto. 
Silvio de Campos. 
José Armando. 
Borãcio Lafer. 
Lopes Ferraz. -
Ataliba Nogueira. 
Alves Palma. 
Machado Coelho. 

,: Goiás: 

Dario Card<:Jso. 
Di~enes Magalhães. 
João d'Abreu. 
Caiado Godól. 
Guilherme Xavier. 

Mato Gro.sso: 
Ponce de Arrud~. 
Argemiro Fialho. 

Paraná: 
Flávio Guimarães. 
Roberto Glasser. 
Lauro Lopes. 
Aramis Ataíde. 

Santa Catarina: 
Nereu Ramos. 
Ivo d'Aquino. 
Aderbal Silva. 
Rogério Vieira. 

Rio Grande do Sul: 
Elói Rocha. 
Damaso Rocha. 



Antero Leivas. 
Mércio Teixeira. 
Pedro Vergara. 
'.Bayard Lima. 

União Democrática Nacional 

,Amazonas: 

Severiano Nunes. 
Pará.: 

Agostinho Monteiro. 
Epilogo Campos. 

Maranhão: 
Alarico Pacheco . 

Piau1: 
Matias Olimp1o. 
José Cândido. 
Antônio Correia. 
Adelmar Rocha. 

Ceará: 
Plinio Pompeu. 
Paulo Sarasate. 
Egberto Rodrigues. 
Fernandes Teles. 
José r.le Borba. 
Alencar Ara ripe. 
Edgar de "1'Tuda . 

Rio Grande do Noi-te: 
Ferreira de Sousa. 
Aluísio Alves. 

Pa.raiba: 
Vergniaud Wanderley. 
João 'Orsulo. 
Erna.ni Sátiro. 
J'lernando Nóbrega. 
Osmar Aquino. 

Pernambuco: 
Lima cavalca.nti. 
Alde Sampaio. 
Gilberto Freire . 

Alagoas: 
Mário Gomes. 
Rui Palmeira . 

Sergipe: 
Válter Franco. 
Leandro Maci~l. 

Bahia: 
Aloísio de Carva:lho. 
Otávio Mangabeira. 
.Manuel NovaiR. 
Luis Viana. 
Clemente !\fariaiµ. 
Rafael Cincurá. 
Nestor Duarte. 
João Mendes. 
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Distrito Federal: 
Hamilton Nogueira.. 
Euclides Figueiredo. 

Rio de Janeiro: 
Romão Júnior. 
José Leomil. 
Soares Filho. 

Minas Gerais: 
José Bonifácio. 
Magalhães Pinto. 
Gabriel Passos. 
Milton Campoo. 
Lopes Cançado. 

São Paulo: 
Plinio Barreto. 
Aureliano Leite. 

Goiás: 
Domingos Velasco. 

Mato Grosso; 
João Vilasboas. 
Dolor de Andrade. 
Agrfcola-de Barroe. 

Paraná: 
Erast.o Gaertner. 

Partido Trabalhtsta Bra&Ueiro 

Bahia: 
Luic; Lago. 

Distrito Federal: 
Rui Almeida. 
Benjamin F"lrah. 
Gurgel do Amaral. 
Segadas V.ta.na. 
Benieio ~ontenele. 
Baeta Neves. 
Barreto Pinto. 

São Paulo: 
Guaraci Silveira.. 
Romeu Fiori. 
Berto Condé. 

Paraná: 
Melo Braga. 

Rio Grande do Sul: 
Artur Fischer. 

Partido .Republicano 

Ma.ra.11hão: 
Lino Machado. 

Pernambuco: 
Sousa Leão. 



- 344 -

Minas Gerais: 
Mário Brant. 
Felipe Balbi. 

Partid-0 Popular Sindicalista 

Cearã: 
Olavo Oliveira. 
João Adeodato. 

Bahia: 
Teódulo Albuquerque. 

Partido Republicano Progressista 

Rio Grande do Norte: 
Ca:fé Filho. 

São Paulo: 
Campos Vergal. 

Partido Libertador 

Rio Grande do Sul: 
Raul Pila. 

O SR. PRESIDENTE Vamos 
prosseguir no exame dos destaques, 
encontrando-se em primeiro lugar o 
requerido pelo Sr. Gaston Englert. 

Ao art. 29, I. 

Requeremos destaque da 
n.0 2.950 (Gaston Englert) 
aprovada a supressão da 
•·urbana". 

emenda 
para ser 

palavra 

Sala das Sessões, 12 de agôsto de 
1946. - Gaston Englert. 

Requer<:mos destaque da emenda 
n.0 2.938 (Gaston Englert) para ser 
aprovada, com a conseqüente supres
são do art. 19, I, do Projeto. 

Sala das Sessúes, 12 de agõsto de 
1946. - Gaston En9lert. 

O SR. PRESIDENTE - Tem a pa
lavra o Sr. Costa Neto. 

O SR. COSTA NETO - Sr. Pre
sidente,. pedi a palavra com a inten
ção. talvez um pouco temerâria, mas 
em túdo o caso bastante fundada, de 
apelar, e mais do que isso, de exortar 
os nobres Constituintes para que dêm 
melhor interpretação ao nosso Regi
mento e, isto verificado, para que êle 
seja cumprido mais regularmente. 

E' texto expresso do Regimento· que 
nesta fase cios nossos trabalhos o pro
jeto deve ser votado sem discussão. 
Esta, Sr. Presidente, jâ foi bastante 
desenvolvida, quer na fase regimental 
de 20 dias, quer durante sessões i;u
cessivas e intercaladas, em que da 
ordem do dia constava a discussão 
do Projeto Constitucional. Além dis-

so, o Regimento prevê em um dl)i> 
seus artigos, que antes de serem po5-
tos em votação os destaques, cada 
partido poderã credenciar um orador, 
o qual falará, então, sôbre os assun
tos do Capítulo correspondente. O 
pensamento do Regimento não é rea
cionário, porque não impede a dis
cussão do projeto nas fases anterio
res. Agora, nesta fase, dul'ante :, vo
tação dos destaques, a palavra ;;6 é 
concedida. em primeiro lugar, para 
defendê-la, ao autor da emenda riue, 
durante 10 minutos. tem ampla liber
dade para expressar seu pensamento. 

O Sr. João Amazonas -- V. Ex."' 
tem tôda razão; mas o apélo deve 
ser dirigido sobretudo à Grande Co
missão, a qual tem infringido, con:,
tantemente, o Regimento, nesse pac
ticular. 

O SR. COSTA NETO - V. Ex.0· não 
tem razão. Peço leia o Diário drt. ,ls
sembléia. Se o fizer com a tenção ve
rificará que o relator geral se ' tem 
pronunciado com bastante concisão 
sõbre tôdas as emendas, evitando 
mesmo tomar parte ·nas discus;;ões. 
Desde a primeira emenda apre~nt:i

da ao plenário, V. Ex.ª verificará que 
me tenho limitado a dar explicaçÕ<!s. 
aliâs, bastante concisas. 

O Sr. João Amazonas - Minha ~·e

ferência foi à Comissão de Constitui
ção e não a V. E>:.". 

O SR. COSTA NETO - A Comi'l
são da Constituição não estã falan
do no plenãrio. Têm usado da pa·· 
lavra, é verdade, diversos membros áa 
Oomissão, mas também muitos ou
tros que a ela não pertencem. e o 
apélo é também dirigido a êles, al)s 
relatores parciais e a todos os mem
bros da Constituinte. Parece-me oue 
tenho certa autoridade para fazer ê;se 
apêlo; procuro sempre obedecer estri
tamente ao que dispõe o Regimento, 
e nada tenho perdido com isso: jus
tamente por serem concisas, tais ex
plicaçées, em geral. são acolhidas pel:.1. 
Assembléia . 

Sr~ Presidente, o dispositivo d.<' tte
gimento que permite ao primeiro siQ"
natãrio da emenda, ao' relator geral 
.e ao relator parcial falarem duin.11te 
as votações, não é abSDlutamente pre
judicial aos nossos trabalhos, porque 
é de presumir que todos os Senhores 
Constituintes jâ tenham estudado as 
emendas no momento da votação. 
Constantemente são levantadas QUt'6-
tões de ordem e durante a sua expla
nação debate-se também .as emendas. 



133.ª Sessão, em 19 de Agôsto de 1946 
PRES!Dil:NCIA DOS SRS. LAURO LOPES, 2.0 SECRETARIO, 

GEORGINO AVELINO, 1.0 SECRETARIO E MELO VIANA, 
PRESIDENTE 

As 14 horas comparecem os Senhores 

Partido Social Democrático 

Acre: 

Castelo Branco. 
Hugo Carneiro. 

Amazonas: 

Valdemar Pedrosa. 
Pereira da Silva. 

Pará: 

Nélson Parijós. 

Maranhão: 
Crepo:-i Franco. 

Piauí: 

Are:a Leão. 
Ceará: 

Os11aldo Studart. 

Paraíba: 

Jandui Carneiro. 

Pernambuco: 
Etelvino Lins. 
_'\gamemnon Magalhães. 
Gercino Pontes. 
Osvaldo Lima: 

Alagoas: 

Teixeira de Vasconcelos. 
Góis Monteiro. 
Medeiros Neto. 
Lauro Montenegro. 
José Maria. 
Afonso de Carvalho. 

Bahia: 
1 

Lauro de Freitas. 
Aioisio de Castro. • 

Vieira de Melo. 
Altamirando Requião. 
Fróis da Mota. 

Espir:to Santo: 
Henrique de Novais. 
Ari Viana. 
Eurico Sales. 
Alvaro Castelo. 

Distrl to Fe<leral: 

José Romero. 

Rio de Janeiro: 

Carlos Pinto. 
Bastos Ta vares. 
Acúrcio Tórres. 

Minas Gerais: 

Levindo Coelho. 
Benedito Valadares. 
Pedrc. nutra. 
Israel Pinheiro. 
Wellington Brandão. 
Rodr:gues Pereira. 
Ollnto I<'onseca. 
Milton Prates. 
Alfredo Sá. 

São Paulo: 

Noveli Júnior. 
Antônio Feliciano. 
César Costa. 
Costa Neto. 
Horácio Lafer. 
Alves Palma. 
Honório Monteiro. 

Goiás: 

Pedro Ludovico. 
João d'Abreu. 

Mato Grosso: 

Martiniano Araújo . 



Pars.ná: -R.oberto <3lasser. 
Fernando Flores. 
Lauro Lopes. 
Aramis Ataíde. 
Gomi Júnior. 

Santa Catarina. 

Nereu Ramos. 
Otacflio Costa. 
Orlando Bras'.L 
Roberto <3rossembacher. 
Rogério Vieira. 

Rio Grande do Sul: 

Ernesto Dorneles. 
Gaston Englert. 
Ad:rnaldo Costa. 
Teodomiro Fonseca. 
Daniel Faraco. 
Manuel Duarte. 
Sousa Costa. 
Iierófiio Azambuja. 
Buiard .Lima. 

União Democrática Nacional 

• '\ mazon as: 

Severiano Nunes. 

Pará: 
Epílogo Campos. 

o· . .- :aw: 
M:l tias Olímpio. 
José Cándido. 
Adelmar Rocha. 

Ceará: 

Fernandes Távora. 
Paulo Sarasate. 
Egberto Rodrigues. 

Rio Grande do Norte: 

Aluís:o Alves. 

Paraíba: 
Vergniaud Vanderlei. 
Argemiro Figueiredo. 
João Agripino. 
Plínio Lemos. 
Ernani Sátiro. 

Pernambuco: 

Gilberto Freyre. 

Sergipe: 

Leandro Maciel. 
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Bahia: 

Aloísio de Carvalho. 
Juraci Magalhães. 
Dantas Júnior. 
Nestor Duarte. 
Aliomar Baleeiro. 
Alberico Fraga. 
Ru! Santos. 

Espír'.to Santo: 

Luís Cláudio. 

Distrito Federal: 

Euelides Figueiredo. 

Rio de Janeiro: 
Prado Kelly. 
José Le0mil. 
Soares Filho. 

Minas Gerais: 
José Bonifãci0. 
Magalhães Pinto. 
Gabriel Passos. 
Milton Campos. 
Lopes Cançado . 

São Paulo: 

Romeu Lourenção. 
Plínio Barreto. 
Toledo Piza. 
Aureliano Leite. 

Goiás: 

Domingos Velasco. 

Mato Grosso: 

Vespasiano Mart!ns. 
Dolor de Andrade. 
Agrícola de Barros. 

Rio Grande do Sul: 

Osério Tuiuti. 

Partido Trabalhista Brasileiro 

Distrito Federal: 

Rui Almeida. 

Minas Gerais: 

Ezequiel Mendes. 

São Paulo: 
Pedroso Júnior. 

Rio Grande do Sul: 

Artur Fischer. 



-374-

Parttd-0 Comunista do Brasil 

Bahia: 

Carlos Marighe1a. 

Distrito F~eral: 

Maurício Grabois. 
Bat:sta Neto. 

Rio de Janeiro: 

Claudino Silvi:.. 
Alcides Sabença. 

São Paulo: 

José Crlspim. 
Jorge Amado. 

Rio Grande do Sul: 

Abil!o Fernandes. 

Partido Republicano. 

l\ifaranhão: 

Li·no Machado. 
Minas Gerais: 

Felipe Balbi. 

São Paulo: 

Altino Arantes. 

Paraná: 
Munhoz da Rocha. 

Partido Republicano Progressista 

Rio Grande do Norte: 

Café Filho. 

São Paulo: 

Campos Vergal. 

Partido Libertador 

Rio Grande do Sul: 
Raul Pila. · 
O SR. PRESIDENTE - Achando

ee presentes 131 Senhores Represen
tantes, declaro aberta a .sessão. 

Passa-se à leitura da ata ·da sessão 
all'teri<>r. 

o SR. HUGO OAE.NEmo (l.º Su
plente, servindo cvmo 2.0 secretário> 
procede à leitura da a ta. 

D SR. PRESIDENTE - Em d.!s
cw;são a a ta. . 

D SR. RUI ALMEIDA - Sr. Pre
sidente, peço a I>S-lavra, sôbre a. lllta.. 

O SR. PRESIDENTE - Tem a pa~ 
lavra o nobre Re-presentanre. 

O SR: RUI ALMEIDA (Sôbre a 
ataJ - Sr. Presidente, sábado últi
mo dei um a:parte ao discurso do 
Sr. Deputado D,wiel de Carvalho, e a 
taquigra.fia que, aliás, declare-se ae 
passagem, tem mereeldo t.odos os 
aplausos pelo traoalho orllhante 4ue 
realiza, assim o registrou: 

"M!nha questão de ordem foi g. 
seguinte: apresentei requerimen
to de desta.que para uma emendfL 
oferecida ao textc. Se a emenda 
é ao texto, penso que o destaqúe 
não pode ser nega.do." 

Não foi ê.ste meu pensamento, pri
meiro porque contrariaria o Regimen
to, pois o deferimento dos pedidos de 
destaque fica ao critério de V. Exce
lência., sr. Presidente, e segundo, por 
uma questão de gentileza e bons cos
tumes, não faria tal afirmativa. 

O que asseverei foi o seguinte: 
"Apresentei requerimento de 

destaque para uma emenda ofe
recida ao texto. Se a emenda é ao 
texto, penso que o destaque só 
pode ser dcler!do ou indeferido 
pelo Sr. Presidente, no momento 
em que se discute o Capitulo em 
que se encontni. a referida emen
da e não por ocasião da votação 
das Dispo.sições Transitórias, que 
nem sequer coilBtam, ainda. do 
avulso distribuído." 

Esta, Sr. Presidente, a retlflc3Çiio 
que pedi::.'ia a V. E:r..ª fizesse constar 
da ata dos nossos trabalhos. (Muito 
bem.) 

O Sr. VI'l'ORINO FREffiE - Se
nhor Presidente, peço a palavra, sõ?re 
a ata. 

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

O SR. VITORINO FREIRE (Sôàre 
a ata) - Sr. Presidente, na sessão 
de sexta-feil:a, quan<io falava. <> n<>bre 
colega Representante do Maranhão, 
Sr. Lino Machado. dei um aparte a 
S. Ex.ª, declarando que o meu Parti
do havia derrotado a colisão de Par
tidos ali existente por mais de 25.000 
~too. N<> "Diário da ·Assembléia", 
&iJu que a diferença teria sido de ape
nas 5. 000 votos. 

Desejo seja feita a necessária re
tifica.ç.ão. <Mutto bem.) 
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O SR. NESTOR DUARTE - Se
nhor Presidente, peço a palavra, sôbre 
a ata. 

o SR. PRESIDENTE - Tem a rx1-
lavra o nobre Rcpresentt:l.nte. 

O SR. NESTOR DUARTE (Sôbre 
a ata> - Sr. Presidente, não desejo 
fazoer retificação a êste ou aquele tó
piw da nossa a ta. Quero, porém, J_>e
dir a atenção de V. Ex.ª, no sentido 
de que as atas dêstes últimos dlas 
possam sair publ!caidas sem tantM 
ir.correcões, aliás desc1Jlpáiveis pelo 
acúmuló de trabalhos da. Assembléia 
C<mstituinte. (Muito bem.) 

O SR. PRESIDENTE - O Senhor 
Manuel Duarte envia à Mesa a se
guinte retificação à ata: 

Sr. Presidente: - No meu breve 
discurso public!Ldo no "Diária da As
sembliia", n.0 132, páginas 4. 203 e 
4.204, ocorreu ligeiro engano, que peço 
seja corrigido: onde se diz: " ... o maior 
fenômeno de crescimento, progresso e 
grandeza que o mundo testemunha, 
é a Constituição norte-americana, 
vinda do século X:VLII, com apenas 
14 emendas ... " diga-se: " ... o maior 
fenómeno de crescimento, progresso 
e grandeza que o mundo testemunha 
é a União norte-americana, presidida. 
pcr velha Constituição, vinda ainda 
do século XVIII com apenas 14 emen
das. 

Se!J. das Sessões, 19 de agõsto de 
1946. - Manuel Duarte. 

O SR. PRESIDENTE - As obser
vações feitas pelos nobres Represen
tantes serão atefJ.didas .. 

Não havendo mais quem peça a I>S
lavra sõ!>re a ata, encerro "" sua cü.-;
cussão e vou submetê-la a. votos. 
<Pausa.) 

F..stá aprovada. 
P.a ssa-se à leitura co expediente. 

O SR. LAURO LOPES (3.0 Secre
tário, seTVindo como l.º) procede à 
leitura do seguinte 

EXPEDIENTE 

Ofício: 

Do Presidente do Tribunal Eleitoral, 
do Estado do Rio Grande do Sul, re
metendo um exemplar do Relat.ório 
concernente à apuração eleitoral na
quele Estado. 

Inteirada. 

INDICAÇÃO N.º 247, DE 1946 

Sugere ao Poder Executivo a 
ampliação do polígono de sêcas. 

Reqnen,mos seja sugerido ao Excc · 
lentíssimo Sr. Ministro da Viação, por 
intermédio da Mesa da A~:sembléia, 

a cxtcusão do polígono de Sêco,s até o 
nori,e de Minas Gerais. 

Justificaç·ão 

o pr•lígono de sêws é o espaço geo
gráfico dentro do qual a lei n.0 179, de 
1936, incluiu as áreas sêcas do norte 
d,1 Brasil. As delimitações dadas pe
las linhas do polígono não atendem, 
nem abrang<::m tôdas as zonas afeta
das pelo violento flagelo. Grande parte 
elos territórios baiano e de Minas 
Gerais que sofrem os efeitos das sê
cas ficou fora das mesmas. Agora 
mesmo o primeiro signatário recebeu 
um pedido do Prefeito Municipal de 
Poções na Bahia, no sentido de obter 
do Departamento competente a cons
trução de açudes públicos e perfUfa
ÇÕ('s de poços nas áreas sêcas do Mu
nicipio. O ilustre Diretor do Depar
tamento ponderou a impossibilidade de 
atender tão justa solicitação pelo fato 
de Poções estar forR do polfgono. En
tretanto. Poções, como Conquista, Je
quié, Ituaçu. Condeúba, Catité e todo o 
alto sertão baiano. como o extremo 
norte de Minas, são tão vitimas das 
sêcas quanto o Nordeste. Para solu
ção dêste impasse criado pela lei nú
mero 179, urge a su~. reforma de 
rnodo que fiquem incluídas no polf
gono as áreas sêcas de Bahia e Minas. 
O eminente Dr. Luis Vieira quando 
exercia interinamente o Ministério 
da Viação, assim como o Dr. GaJoti, 
Diretor ::lo Departamento, afirmaram 
ao primeiro signatãrlo se:r propósito 
do Exmo. Sr. M\nistru Macêdo Soa
r<Js a modificação dn polígono. Em 
face de tais informações sugerimos 
o apressamento do expE>diente de que 
resultará a reforma da lei n.c 179 e 
imenso benefício para as populações 
baianas e mineiras. 

Sala das SP.ssões, 19 ele agõeto de 
1946. - Manoel Novaes. - Milton 
Pratr,s. - Juracy Magalhães. - Ra
fael Cincurá. - Dantas Júnior. 
Lahyr Tostes. - Alberlco Fraga. . 

- A Comissão de Estudo das Indi-
cações. 1 

O SR. PkESIDENTE - Está fin
da a. leitura do expediente. 

O SR. PRADO KELL Y - Senhor 
Presidente, peço a palavra. pela or
dem. 
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o SR. PRESIDENTE - Tem a "'ª
lavra o nobre Representante. 

O SR. PRADO KELLY (Pela or
dem> - Sr. Presidente, findava a 
hora do expediente na sessão de sex
ta-feira última quando solicitei a pa
lavra para enunciar o pensamento do 
meu Partido a propósito do requeri
mento que fôra apresentado a Vossa 
Excelência no sentido de se inserir 
em ata. o protesto da Associação Bra
sileira de Imprensa contra o fecha
mento da "Tribuna Popular." 

Não preciso dizer que a coerência 
com as idc'ias políticas expendidas em 
memorável campanha nos impunha 
o dever de considerar a matéria no 
plano mesmo do principio que lhe era 
essencial: o da liberdade de manifes
tação do pensamento. 

Darei, portanto, meu voto ao re
querimento, mesmo porque. não acei
tei a f u n d a m e n t a ç ã o em que o 
ilustre Sr. Ministro da Justiça se 
baseou para baixar a portaria, de que 
11os deu notícia a imprensa desta 
Capital. 

Dita portaria está assim redigida: 

"O ministro de Estado da Jus
tiça e Negócios Interiores, usan
do da atribuição que lhe confere 
o art. 4. 0 parágrafo único, do 
Decreto-lei n. 0 431, de 18 de maio 
de 1938, 

Considerando o que consta dos 
autos de apreensão que acompa
nham os ofícios n . 0 99 S de 28 
de junho de !946, n. 0 · 100-S, de 
1-7-46, n. 0 102-S, de 23-7-46, nú
mero 104-S, de 25-7-46, n.0 160-S, 
de 27-7-46, n.0 107-S, de 7-8-46, e 
108-S, de 7-8-46, do chefe d.:l Po
licia do Distrito Federal, / 

Resolve suspender por quinze 
(lf:>J dias, a partir de 15 do cor
rente mês. o jon1al "Tribuna Po
pular", editado nesta capital." 

O Sr. Jorge Arncdo - Antes de 
V. Exª. começar a argumentaçáo, 
com a qual, naturalmente, liquidará 
essa portaria do Ministro, quero tra
zer ao seu conhecimento e da Casa 
um telegrama que, em nome do Cen
tro Dom Vital, o escritor Alceu Amo
roso Lima (Tristão de Ataíde) aca
ba de enviar ao Sr. Ministro, cujo 
texto é o seguint.e: 

"0 Centro Dom Vital vem tra
zer a V. Exª. o seu protesto con
tra o ato recente de violenta 
suspensão não precedida de de
cisão judiciária de um órgão da 
imprensa vg. ato esse que vem 

ferir o regime da livre manifesta
ção do pensamente indispensável 
à reconstrução democrãtka do 
Bras!l. Sts. sauds. - Alceu Amo
roso Lima, Presidente ' 

O SR. PRADO KELLY -- Trata
se de manifestação de um líder cató
lico de incontestável autoridade moral. 

Como vê V. Ex." Sr. Presidente, o 
Senhor Ministro da Justiça se ba
seou no Decreto-lei 431, de 18 de maio 
de 1938. Já pela data se verifica que 
êsse decreto sucedeu de muito poucos 
dias ao atentado contr::o. o Chefe de 
Esta.do no Palácio Guanabara. E' 
uma lei de temor e de· vingança .. No 
art. 2.º impõe-se pena de morte em 
uma série enorme de delitos, inclusive 
os preparatórios, como, por exemplo. 
prática de atos destinados a provocar 
a guerra civil, se esta sobrevem em 
virtude dêles. 

Não preciso lembrar que a tradição 
brasileira, dentro do velho princípio 
religioso - Ecclesia abhorret a sangui
ne -- é contrário à pena de morte, 
nos crimes políticos, a qual só teve 
ingresso na legislação republicana 
através dêsse decreto que não era 
ato isolado mas se entrosava num con
junto de normas indispensáveis à so
brevivência da ditadura no Brasil. 

No inciso 25 do art. 3.0 se conceituou 
como delito· "injuriar os poderes pú
blicos ou os agentes que os exercelll, 
por meio de pal,i.vras, inscrições ou 
gravuras na imprensa". 

E no art. 4." se e8tabeleceu a pos
sibilidade da apreensão policial. 

Nota-se que um e outro dispositivos 
obedeciam ao pensamento concretiza
do no art. 23: 

"Todos os crimes definidos nesta 
lei será.o processados e julgados 
peio Tribunal de Segurança Na
cional, na forma prescrita no De
creto-lei n.c 428, de 1, de maio 
de 1938". -

Tratava-se, Sr. Presidente, de um 
sfatema. preventivo e repressivo, sem 
o qual o Estado totalitário inaugu
rado no Brasil não poderia viver. 

O Sr. Plínio Barreto ·- Muito bem. 
Só pela fôrça poderia subsistir. 

O SR. PRADO KELL Y - Quando · 
o culto Sr. Valdemar Ferreira redi
giu a petição, que tive também a 
honra de assinar, por meio da qual se 
impetrava habeas-corpus em favor dos 
eminentes Srs. Armando de Sales Oli
veira, Otávio Mangabeira e Paulo No
gueira Filho, sustentou, com a me-
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. lhor doutrina, o princípio du. .::aduci
dade de semelhantes leis. 

Dizia S. Ex.ª: 

"Ora, o principio fundamental 
do direito constitucional brasilei
ro é, no capítulo dos direitos e 
garantias individuais. o da l!vre 
manifestação · do pensame~1to. 
Todos, em face do art. 179, nú
mero 4, da Constituição do Im
pério, podiam comunicar os seus 
pensamentos por palavras; escri
tos e publicá-los pela imprensa, 
sem dependéncia de: censura, 
C·ontanto que respondessem pelos 
abusos que cometessem no exer
cício dêste direito, no caso e 
pela forma, que a lei determi
nasse. Em qualquer assunto, pelo 
dito no !i 12 do art. 72 do Ca
pitulo da declaração de dlreito 
da. Constituição da República, de 
1891, era livre a manüestação do 
pensamento, nos mesmos têrmos 
do dispositivo constitucional an
terior. Não divergiu, neste par
ticular, a Constituição de 1934. 

Des que, pois, ordenanças de 
governos ditatorial coibiram a 
manifestação do pensamento, no
tadamente em matéria de direito 
constitucional, quando pretendeu 
impor ao país, pda fôrça, a dou
trina totalitária germânica e ita
liana. puseram-se em contradição 
nítida com o principio de ordem 
pública, sêcularmente dominante 
no Brasil e em todos os mais 
países policiaàos do mundo. Mu
daram-se, porém. em dado mo
mento o que agora vivemos, as 
circunstâncias determinantes da
quele sistema. Abrogaram-se 
àquelas normas por fôrça de no
vas circur.stâncias, que enseja
ram a livre manifestação do pen
samento, independente-mente de 
censura prévia. mesmo sob o re
gime político imposto em 193'1, e 
que tem sido descarnado sem 
maiores recatos, como se se tra
tasse de cadáver de indigente. 
em mesa de neerotério público, 
submetido a autópsia. 

Leis outorgadas por ditadore~ 

têm valimento e eficâcia apenas 
enqua..'1to perdure o estado de 
coação permanente do espírito 
público. Revogam-se por sua 
repulsa unânlmr tanto que se 
quebrem os griihões a que o 
povo ficara submetido. Confina 
com acêrto o ensinamento de 
LASKY de independer a valia 
da lei não tanto üa fonte, de 

que emane, quanto, e muito 
mais, de sua aceitação espúntã
nea e generalizada. Expressão 
apenas de poder, carece o direito 
positivo de assento em principius 
que lhe sobrepairem. Coincidente 
com êsse pensamento é o de CA
THREIN. "Sendo''. escreveu 
êste, "sendo a lei norma obri
gatória, verdadeiramente . lei não 
poderã ser preceito algum con
trário à razão. A 1.>bediência dos 
súditos precisa ser racional e não 
o seria se se lhes exigisse sub
m '.ssão a lel contrária à razão 
seria essa obediência, de outro 
modo, renúncia do homem à sua 
verdadeira dignidade, à elevada 
qualidade que possui como ser 
racional e livre. A lei de Nabu
codonosor. que prescrevia a ad
miração de sua estátua, e a de 
Nero, que exigia honras divinas 
·para o seu cavalo, eram notôria
men te imurais e não era licito 
obedecê-las, a não se quere!" 

, obrar imoral e irracionalmen
te". 

Fora de dúvida, às leis fasci:;
tas, que no Brasil imperaram, 
constrangendo as consciências. 
impondo o silêncio forçado do 
pensamento, exigindo a admira
ção incondicicnal do peão gaú
cho, de caudilhismo estilizado 
pela sua propaganda insistente 
e caríssima aos cofres públicos, 
cederam diante da rebeldia na
cional, que é eVidente e vito
riosa. Vai para do.is meses que 
as comportas se abriram impon
tentes a fôrça das águas. Não 
existe canto, nem recanto dou
triná.rio ou administrativo que 
esteja interdito à crítica da im
prensa, ou da tribuna radiofô
nica. quando não dos comícios 
populares, freqüentes e desa.busa -
dos. 

Em rigor técnico. a lei só
mente por outra lei se revoga. 
ou derroga. Quando, porém, se 
legisla torrencialmente, como tem 
aconte<!ido nestes sete anos de 
ditadura fascista, a tal ponto 
ci.ue existem inúmeras J.eis que 
não chegaram a executa.r-se. 
tendo existência virtual ou po
tencial simplesmente, muitas 
caídas em inteiro desconheci
mento por ação do tempo. ano
malia não é acentuar a fôrça 
dêste como destruidora das leis 
ou decretos-leis postos no olvido 
no mesmo dia em que publica-
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d-0s. O fonô~eno é irrecusã.vel. 
Inúmeros de<;retos-leis desvitali
zaram-se e destituíram-se de au
toridade, f)Or abandono desta, 
autêntico suicídio legislativo. Ba
teu. BINDING na técla, de sin
gular ressonància, no tneante à 
inércia do próprio legislador, 
maior. certamente, quando tam
bém êle é o executor. Aludindo 
à norma penal, advertiu que 
"quando a inação do legislador 
repousa na· impotência, deixand0 
de conservar a lei, rJ-Ode-se supor 
que não tenha êle mais quer.Ido 
conservar as limitações ou 
mant.er as proibições nela esta
bek'<:idas, mas, antes de tudo, 
satisfazer às exigências do de
senvolvimento progressivo do di
reito". 

O SR. PRESIDENTE - Atenção. 
Peço permissão para observar ao no
bre orador de que seu tempo está 
prestes a esgotar-se. 

O Sr. Paulo Sarasate - O ilustre 
Representante está inserlto no Ex
pediente. Dispõe, portanto, de meia 
hora. 

o SR' PRESIDENTE - A inscri
ção foi feita pela ordem. 

O SR. PRADO KELLY - Senhor 
Presidente, ouvi aqui o argwnanto de 
que se tratava, como quer que fôsse 
de lei ainda não revogada. Se não 
bastassem estas considerações de or
dem geral eu pediria a atenção ja 
Asse::nbléiri. para outras, dentro mes
mo da argumentação produzida. 0 
preceito, que se introduziu em n0sso 
<iircito. de prot.cção, vamos di7.cr ma
jestática. das supremas autoridades do 
Estado, figurou no art. 3. 0 do De,.re
to n. 0 4. 743, c!e 13 ae outubro rt<> 
1923. NP.sse decreto. a parte proce:,;
sual se limitou, como consta do ar
tigo 22. a permiti: que o órgão do 
'M1nlstério Público oficiasse, na'. ações 
criminais, em representação da a11~0-
ridaae ofendida. 

O Decreto n.0 24. 776. de 14 de ju
lho de 1934, não mafs consid 'rou 
como delito especial essa ofensa, •11·1 s 
como condição de agravaçãc da pP.n•L, 
no artigo 15: 

"Nos casos dos dois artigo~ an
teriorP.s as penas nêles estabeleci
das serão apllcadas em dôbro. se 
a imputação fõr feita: 

I. Ao Presirlente da República 
a algum soberano ou Chefe de Es
tado estrangeiro e aos seus rep;·e-

' . 

sentantes tj!plomáticos, ou a che
fes de Governo". 

"II. à corporação que r::xerça 
autoridade e aos presidentes de 
Estado da Federação; 

III. a agente dessa autoridade 
ou ::!eu depositário, ou a funcio
nário público em geral, em razão 
de suas funções". 

Sr. Presidente, estou autorlzndo a 
!nformar a V. Ex.ª que o nobre Re
presentante Sr. Dario Cardoso me 
c~deu sua Inscrição no expediente. 

O SR. PRESIDENTE - Perfeita
mente. 

O SR. PRADO KELLY - Antes de 
prospeguir, quero agradecer a gentile
za do pre:.>:ado colega. Poderei agora. 
versar o assunto um pouco mais cal
mamente. 

Jâ a lei que citei, admitia, entre
tanto, a apreeensão dos Impressos, no 
art .. ·12: 

"As penas estatuidas nos arti
gos anter!ores acrescer-se-á con
forme a gravidade da infração 6 
seus posslveis efeitos, ll da apre·· 
ensão do Impresso". 

Mas não mais em relação aos deli
tos de ofensa a autoridade pública e, 
sim, àqueles de repercussão social, 
tais os definidos n..>S artigos 8.0 9.0 

10.0 e 11 da mesma lei, como fossem : 
"Concitar outrem à prát.!ca de 

qualquer infracão das leis penais 
-- cenas, as do crime provocad-:>, 
menos a têrça parte em cada um 
dos gráus. Se, porém. a provoca
ção fõr s~g·u\da do efelto do:~~Ja·· 

do, a pena será a do delito riro
vocado, quando a lei não estabe · 
lecer pena es;;>ecial. 

Publlcar segredos de Estado, no
ticias ou informações relativas à 
sua fôrça, pr.,paraçào e dt>fesa 
militar. ou em geral sôbre assun
tos cuja divulgação fôr preJud!
clal à defesa nacional - penn. d:! 
prisão celular por ·um a quatro 
anos. 

Ofender. de qualquer modo, a 
moral pública ou os bons cc>stu · 
mes: nenas - de pr!são celular 
por três mêses a um ano e mui· 
ta de duzentos a mll cruzeiros. 

Publicar noticias falsas ou nu
ttctar tato::; verdadeiros. 1un11.s e 
outro.;, porém. tendenciosamente. 
por forma a provocar alarme so
r.tal ou perturbação da ordem pú
blica". 
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Nêstes casos - ni'to mais no anti
go caao do art. 3.<' do Decreto-lei de 
J.923, a que corresponde o inciso 2S 
da atual lei, é que ~e permitiu a 
apreensão do impresso. 

Eis o § 1. 0 do art. 12: 

"Em se tratando, porém, de .tor
na.is, essa apreensão, antes dr:> sfn
tença condenatória definltiva, só
mente poderá ser ordenada e feita 
nos tôrmos do art. 63. " 

Ora. Sr. Presidente. o art. 63 su
bÕ::dinava a apreensão à ordem da au
toridade judicial: · 

"Para a apreensão de jornais, 
no caso previsto no art. 12, obser
var-se-á o seguinte processo: * l.º O pedido feito pelo Minis
tério Público será fundamentado 
com as razões ou motivos que o 
justíficarem e instruido com a re
presentação da autoridade, se hou
ver, e um exemplar do jornal in
crlminado. 

§ 2.0 O juiz ouvirá, no prazo 
máximo de 48 horas, o Diretor 
responsável do jornal, remetendo
lhe cópia do pedido e da repre
sentação. 

§ 3. 0 Findo ês3e prazo, com a 
resposta ou sem ela serão os au
tos conclusos e, dentro em 24 
horas. o juiz dará a sua decisão. 

§ ·4.0 No caso de deferimento do 
pedido, será expedido mandado e 
remetido à autoridade policial 
competente para a sua execução. 

~ 5.0 Da decisão caberá recurso. 
sem efeito suspen:;lvo, ;:>ara o Tri
bunal Super!Qr. " 

A própria lei admitiu a urgência da 
medida ·excepcional e. neste caso, 
permitlu que a artotasrn a autoridade 
policial, mas em condições je cautela 
perfeitamente compreensível. E' o que 
estatue o § 6.": 

"Quando a 1ütuação reclamar 
urgênch.', a apreensão poderá ser 
ordenada, independentemente de 
mandado jud!cial, pelo Ch!'fe dE· 
Policia do D!~trlto Federal, na~ 
capitais dos Estados e no '!trritó
rio do" Acre. ou pela autoridade 
policial m9.is gradi.;?.da nas demais 
localidades. ~esse caso, rtentro no 
prazo de 48 horas, contadas ria 
apreensão, a auL0ridade que a tlver 
ordenado submeterá o seu aLo à 
apreciação do juiz competente, 
justlt'lcando a necessidad'" da me
dida e a urgência de ser tomada, 
in>Stru!ndo a sua representação 

--eom um exemplar do jornal que 

lhe deu causa. O juiz ou\irá. o 
diretor do jornal no prazo de 48 
horas e, a se~r, dentro de igual 
prazo, profer r a sua decisão, 
aprovando ou não o ato, cabendo, 
no primeiro caso, recurso da parte 
para o Tribunal Superior." 

Note a Assembléia o que acontecerá 
no caso de não aprovação do ato: 

"§ 7.0 Se negar aprovação, por 
não t!:r ficado provada a necessi-

. dade e a urgi>ucia ou !egalidade 
da apreensão, pelq mesmo des
pacho o jmz imporá à autoridade 
que a t!v~r ordenado, a multa de 
500$000 a 2.000$000 - além dares
ponsabilidade, para a Fazenda Pll
blica, pelas perdas e danos - re
correndo de oficio para o Tribunal 
Superior." 

Estabelecia o § 8.0 : 

"Se, no prazo determinado no 
§ 6.0 , a autoridade policial não 
submeter o seu ato à aprovação 
judicial, o juiz, a requerimento do. 
interessado e com a prova da cpre
ensão. decidirá como se dispõe no. 
parágrafo :interior." 

Qual, portanto, a situação inova
dora, em nosso Direito, decorrente do 
inciso 25 e do artigo 4.0 do· decreto
lei n.0 431, em que se fundou o Sr. 
Ministro da Justiça? 

Quanto ao inciso 25 de art. 3.0 , o 
que há é a !teração de pena. O delito 
já. estava de·rtdamente conceituado nc;. 
legislação precedente. 

O ir.ciso 25 modificou a sanção. mas 
o art. 4. 0 e-<;t:ibe!ecc:u um.:. facul.dade 
a.dministrativa incomportável com a 
atuaçã.o 'fun,cic:1al da magistratura. O 
art. 4. 0 úá essa facu1dade, que nos 
têrmos da lq:islação anterior era do 
juiz, ao Ministro da Justiça, por esta 
forma: 

"Quando os crimes definidos 
nesta lei fôrem pra tica<ics po!' 
mt!io da imprensa, prc:cedtr-se-á, 
sem prejuízo da ação penal com
petente. à apreensão das respecti
vas edições. A execução d esta 
rnediida competirá, no Dbttito Fe
deral, ao Chefe de Po:fcia e. nos 
Estaidoo e no Território e!<:> Acre, 
à autoridad.:: policial de maior 
graiduação no lugar, cem recurso. 
sem efeito suspensivo, pg,ra a au
tor1daid.e administrativa superior. 

Parágrafo único. Em caso de 
reincidência, será o periódico sus
penso por prazo não excedente de 
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J 5 dias. Ocorrtndo DC>V:J.S reinci
dências, a suspensão será, de cada 
vez, por tempo não excedente a 6 
meses e não menor de 30 dias. 
A suspr:nsão será ordenada nele• 
Ministro da Justiça." · 

O Sr. Rui Sanlos -- Quer dizer, o 
Ministro apli<;ou ctesàe logo a pen.1 
máxima. 

O SR. PRADO :KELLY - Compre· 
endia-se, Sr. Prtsidente, que. na vi
gência da Constituição de 1937, isto 
é, sob um g·ovêrno de fato e não de 
direito, existente no pais, se deslocasse 
a competência para apreciar êstes dP.
litos, da justiça própria, qual fôsse a 
do júri de imprensa, para o Tribunal 
de Segurança, órgão eminentemente 
político, destin:ulo a servir aos inte
rêsses da dit<tdura. 

O Sr. Rui Santos - órgão dita
torial. 

O SP... PRADO :KELLY.- Mas, pur 
que se fazia essa deslocação? Não 
havia grande diferença em que dispu
tasse o Ministro da Justiça àquele 
órgão a atribuição de apreender edi
ções e suspenider jornais. Do momento, 
porém, em que o Govêmo da Repú
blica extinguiu o Tribunal de Segu
rança, deti~rminou que os delitos eia 
comp.etênci1c dêle passa.ssem a ser exa
minados pela justiça ordinária. E' a 
justiça or.d!nária na plenitude d~ sua 
competênc!H restaurada, e não à au
toridade administrativa, que cabe 
apreender nos casos da lei ·- se esta 
ainda vigC>-ra - os exemplares de jor
nais, e e-.stabelecer as demais penas 
ainda subsJstentes na legislação. 

Assim, de qualquer modo por que .e 
apreci€ o assunto, qualquer que s~ja o 
ângulo c:itico, não há como defender 
a ~galilda.de do ato pratica<!.o pelo 
Sr. Ministro ria J ust,iça. 

De forma, Senhor Presidente, que, 
dando a a.desão do meu Partido ao 
requerimento em debate, estou certo 
de que sou nuis uma vez, como tenho 
sido e serei sempre, fiel aos autênticos 
princípios democráticos. <Muito bem ) 
Pouco importa que, na espéciP.. essa 
libef1d3ide venha favorecer a partido 
cuja doutrina é incompatível com a 
nossa. no conceituar a democracia. 

O Sr. Carlos Prestes - O programa 
do Partido Comunista nada tem de 
incompativel com o da U. D. N. 

O SR. PRADO KELLY - Pouco 
importa que, na Constituição russa de 

1936, o an. 12!) :,ó penw ta a 'ibcr<lade 
de imiprensa, condiciouando- "l uos m
terêsses dos Lrab<.!lln.dores ~ ao do 
forta!c>cim~nto do rL·µ;ime 1>oci.alist:i.. 
Nós teremos de ~e:- fi0.i.s à:: couvicc,ões 
liberais, batendo-nos por elas, e o povo 
do Brasil há rJe Vl:r em brevp de que 
lado está a defes>i. dos venladi:irns 
tdeais rf'publicano:;. ( M u i to /J;;m. 
Palmas. 1 

(Durante o discurso rio Sen fwr 
Prado F. r:/ly, assume n rn,-,~idê11cin 
o Sr. Gcorgino A 1>clino, l.º S<'ere
tário. l 

O SR. í'LINIO BARRETO - Se
nhor Presidente, peço a palavra, pelai 
ordem. 

O SR. PRESIDENTE -- Tem a pa -
lavra o nobre &presem ... me. 

O SR. PLINIO BAFtRETO -- <Pela 
ordem> - Sr. Presidente, Srs. C.:::insti
tuintes, acabo de chegar de São Paulo 
e sinto-me na obrigação, que co•1sidero 
um ato pa:triótico, de vir depor peran
te os meus companheiros desta Casa, 
~ôbre aquilo que vi no meu Est.i.do. 

· A situação do povo paulista neste 
momento é das mais angustlo:>as. Se
gU!ndo meu velho hábito de antigo re
pórter, interroguei gente de tô<las u 
camadas e de tôdas as posições so
ciais e o depoimento geral que obtive 
fOi desconsolador. Ninguém está sa
tisf e1to. O desassossêgo é geral. A vi
da encarece dia. a dia e, para cúmu
lo, até providências que o govêmo tem 
tomado para aliviar-lhe o peso estão 
sendo deturpadas por indivíduos sem 
patriotismo, animados apenas da, mal.! 
eS<:andalosa e atrevida das ganâncias. 

Pelo que ouvi, o govêrno de São Pau
lo procurou, há pouco tempo, acudir 
aos criadores de gado e aos fornecedo
res de leite, estabelecendo preços es
peciais para a torta de algodão, que, 
durante o inverno, contribue d~iBiva
mente par::;. a alimentação do gado. 
Pcis bem: homem: 5€m cora.ção, ho
mens aue só vêem o dinheiro diante 
de si fizeram manobras tais para ele
var o preço dessa mercadoria que é 
bem pos.~ivel qve São Paulo, por cau
sa dêsse fato, venha a fica·r absoluta
mente sem leit.e. 

Em São Paulo só se ouvem queixas, 
queixas de tóda ordem, entremeadas 
dos boatos mais absurdos, como, por 
ex:emplo, o de que esta Assembléia es
tá. ameaçada de dissolução de um mo
mento para outro, para riue se prati
quem atos incompatíveis com a demo
cracia. Boatos dessa natureza, srs. 
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Const.ftuintes, só podt1t1 partir de ini
migos da: democracia, de homens sau
dosos do regime da fôrça e da Impu
nidade, porque sabemos todos que não 
há. 'no Brasil, presentemente, atmosfe
ra para quaisquer moVimentos anti-de
mocráticos. 

Queiram ou não os Inimigos da de
mocracia, ela vo!Lou a reinar no solo 
do BraB11 e não há llOje fôrça alguma 
capaz de desvlá··la do caminho que 
retomou. 

O Sr. Carlos Prestes -- De pleno 
acõrdo com V. Ex.ª Mas sã.o os pró
prios atos do govêrno que geram êsse 
ambiente de intranquilidade. Os co
mícios estão proibid% para o Partido 
Comun!ISta; o direito de reunião está 
cassado; a imprensa está sendo ataca
da da maneira que V. Ex.ª conhece. 

O SR. PLINIO BARRETO - Per
feitamente. Ia chega..r a êsse ponto. 

Fala·-se também, devo dizer com t.ô
da a l{ aldade, em possivel movimento 
subversivo da ordem, dirigido e fo
mentado pelo Partido Comunista. A 
meu ver, êsses boatos não servem se
não de preparo à atmosfera para atos 
de repressão, não combaterão nem des
tnlirão apenas o Partido Comunista, 
mas irão influir nai vida de todoo os 
partidos dernocrát.icos e na própria vi
da da democracia, brasileira.. <Muito 
bem. Palmas>. 

Por mais de uma vez, eu, no meu 
jornal e desta tribuna. tenho firmado 
meus principias. cont,rár!os à ideolo
gia comunista. Mas, uma vez que o 
C<>m1mista é pa.rtido legalmente regis
trado e adqwri u o dire! to de faZP.r p:o
paganda de ~i.;<t.':i icl€1as, acho questão 
de honra para tóda a democraciai per
mitir que ei,sa propaganda se realize, 
desde q•1e não venha perturbar a or

. dem pública e ná'J corustitua amea.ç::i. às 
instituições. 

O Sr. Per/ros? Junior - O que está 
:pertul'banclo a ordem natural, em SãfJ 
Paulo, não t'· o comunisrr.o nem a pro
paganda co:nuni.~t:1: é o estado de !'!e
cessidade daq11ê'lú. gente. 

OSR. PLI~IO BARRETO - Muito 
bem. 

A meu v~ :'. ~· :~1a neira mals prátlcfl, 
mais eficaz, 1:1:.i.-: i11Lelige11te e m::tis 
humana ele i ·.ini),:frr o comunismo e 
afasta-r do ;:w,_.,, todos os motivos de 
queixa. 

Tenha o pc1»'<.1 pão, V<'stuárlo e tudo 
de que neces~i t .1. e não cuidará. de e)
munismo nem ele qualquer outra tdeo
logia, porque sabemos todos, nós de.>
ta Casa, que r, Pvvo brasileiro não se 

deixa enfeitiçar por estai ou aquela 
ideologia. / 

Sr. Pre:ildente, a situação de São 
Paulo parece-me de tamanha gravida
de, do punto de vista social, que deli
ber€1 traze!' à Assembléia não só êste 
depolment-0, como t111mbém requertmen
to de informações, as quais, se forem 
favoráveis, poderão perfeitamente con
correr para a tranquiUdade pública. 

Devo ainda dlz.er o seguinw: 
Meus companheiros de imprensa de 

São Paulo receberam com surpresa e 
revolt.a o ato de violência que sofreu a 
'·Tribuna Popular", desta Capital. 

O Sr. Lino Machado - Atentado 
contra a Ub€rdade de pensamento. 

O SR. PLINIO BARRE'I'O - Não 
se compreende que, destruklo o regi
me ditatorial e restauradas, senão in
teiramente, as instituições, mas o Sf:'n
tlmento democrático no Brasil, se vf
nha a lançar mão de lei obsoleta. em 
evidente conflito com a situação atu,,1, 
com os fatos e o modo de sentir '~º 
povo, neste momento. para exercer a to 
de tamanha violência . 

O Sr. Rui Santos .. - Pediria a V. Ex
celência incorporar ao seu discurso, 
já q.ue não quero ler o documento e 
roubar :ieu tempo. o protesto formt1-
lado pelos jornalistas que trabalham 
nesta .Assembléia ao Sr. Presidente •la 
Repi'\blica contra Gsse ato injustificá
vel, por todos os tltulos -- o do fe<:h<L
rr:ento da "Tribuna Popular". 

O SR. PLINIO BAfl,H.ETO - A re
pressão de jornais, da maneira por 
oue acaba de ser feita pelo Sr. Mi
nistro. da Justiça, equivale a praticar 
a supressão da liberdade de imprensa. 
Não ha'-'erá jornal algmn que esteja 
ao abrigo da má vontade, rla opressão 
e da violência das a ntoridades púh!i
cas. desde quP a esta!> se concedam 
faculdade de fa7,er censura posrerwr 
àquilo que saiu publicado nos Jormds 
e consilierar perigoso à.s instituiçÕ{'s 
tudo quanto desagrl'tde aos censore.s 
públicos. ~ii.o compreendo _liberdade 
de impren.sa com a:; restriçoes que o 
atual govêrno pretf:·11de impor .. 

O Sr. Lino Macharlo - L!!Jerd:,,l~ 

que não é liberdade. · 
o SR. PLTNIO BAH.RETO ·-- s,rn 

partidário ela plen<1 .iiberdade de im
prensa, da rigorosa respon.,;a l.Jilidn ele 
dos diretores de jornais e subscritor :s 
de artigos pelos àtos que. praticarem e 
constituam abuso dess.f\ liberdade; :na:; 
tais anusos em nenhuma hipótese po
derão ficar ao juízo exclusivo da poli
cia, -só poderão ser considerados, pro
clamados, condenados e punidos peio 
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Poder Judiciário. E' assim na demo
cracia. De outra forma, jamais have
rá liberdade ~e imprensa nesta terra .. 

O requerimento a que me refiro é 
o, seguinte: (Lê.) 

O requerimento visfl esclarecer a 
Assembléia e o Brasil sôbre ponto da 
mais alta importância, qual o esta
belecimento de plan-0s para acudir à 
crise que atravessamos. Não será pos
sível à administração levar a cabo Sl'.a 
tarefa, se não organizar programa per
feitamente estudado e delineado para 
combater os males que nos afligem. 
Desses planos, não ouvi, até agora, 
noticia: só se vêem artigos nos jor
nais e, se ouvem, de vez em quando, 
discursos das autoridades, assinalan
do que é aflitiva a nossa situação; 
mas os remédios para combater 3ssa 
aflição, ninguem ainda teve notícia 
dêles. E' êsse vício que desejo com
ba>ter. E' êsse esclarecimento que, pre
tendo provocar para tranqüilidade ge
ral, a fim de que, votada nossa Cons
tituição, possamos entrar num perfo
do de vida nova, feito de bem-estar, 
paz, tra•balho e, sobretudo, morali
dade, que, infelizmente, é o que mais 
nos falta. 

Sr. Presidente, ao meu discurso, 
atendendo ao pedido do i!ustre colega 
Sr. Rui Santos, peço a V. Ex.ª &e 
digne mandar anexar a representação 
áos colegas de imprensa acreditados 
nesta Assembléia, dirigido ao Sr. Pre
sldente da República, em protesto con
tra a violência de que foi vítima a 
Tribuna Popular. <Muiio bem; muito 
bem. Palmas.) 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 5R. REPRE
SENTANTE PLINIO BARRETO, EM 

SEU DISCURSO 

Excelentíssimo Senhor Presiden
te da República 

Os jornalistas profissionais, que 
exercem sua ativ:dade junto ao 
Poder Constituinte, sent,em-se jus
tamente alarmados, em face da 
nova e inesperada medida de cer
ceamento da liberdade de impren
sa, e trazem :i seu alal'ma e o seu 
protesto ao conhecimento de Vossa 
Excelência. 

Ligados pelos seus deveres pro
fissionais à marcha da estrutura
ção democrática nacional, através 
de sua tarefa constante e ime
diata junto à Assembléia Consti
tuinte, êsses jornalistas não podem 
deixar de manifestar o seu pezar 
pela violência imposta a um ma
tutino desta capital. 

Após lamentável, ·,argo e tiom
brio períod0 de coação das -1iber
dades gerais, que mancha a crõ
ni~a política e social da Nação, 
a imprensa obteve, por fim, mar
gem a recuperar sua dlgn!dade e 
seu amplo e Indisputável campo 
de ação pública. Essa dignidade e 
êsse campo de trabalho nacional 
condições indispensáveis aos jor..'. 
nallstas profissionais, vinham pre
cisamente norteando a tarefa de
mocrática dos representantes da 
imJ,Jr~nsa que acompanham a obrli. 
regeneradora dos constituintes 
eleitos pela Nação. 

Dentro dêsse clima de maior 
confiança nacional, e exatamente 
às vésperas de serem expurgadas, 
em lei magna, medidas cadw~as e 
originá1ias de um triste período de 
exceção, ocorreu o ato do govêmo 
amordaçando um jorna 1 carioca. 
Sabe ,vossa Excelência que, em sua 

·qualidade de profissionais de im
prensa, cuja atuação é amparada 
pelas leis básicas da República -
de vez que os regulamentos de ex
ceção já foram extintos pelo pró
prio Govêrno, em decisões inter
nacionais como a Carta do Atlân
tico e a Ata de Chapultepec -
êsses jornali.<;tas se guiam por 
princípios inconfundíveis. de or
dem legal e moral, princípios que 
foram negados pela recente por
taria do Ministro da .Justiça. 

Trazendo a Vossa Excelência o 
seu protesto, os jornalistas adidos 
ao Poder Constituinte confiam em 
que seja reconsiderado ésse ato 
anti-de!l'ocrático, ~orno exige o 
respeito às liberdades públic1s e 
aos compromissos assumidos por 
Vossa Excelência perante a Nação. 

Rio de Janeiro, 19 de Agósto de 
1946. - Vttor do Es]Jírito San.to. 

Plinio Bueno. - Fr1ncisco dP. 
Paula Job. - · Otto Lara ltezende. 
- Edgar Mata Machado. - Hugo 
Nosca, com a ressalva ele que é 
contra o C'omunismo e repele a.~ 

restrições aos govemoti do passado. 
- · José Sizenando. - A1·mando 
Pacheco. - Paulo Mota Lima. -
A!ltonio do Passo. - Agri]Jino 
Zimerman. - J. Etienne Filho. 
- Otávio Dias Leite. -- José 
Pacheco. - João Duarte Filho. 
- Apparicio Torelly. - Victor 
Marine Konder. - Jurandir Tor
res. - José Custódio Bonifácio 
Filho. - Hamíl Adum. ·- Ra
fael Correia de Oliveira. - Mario 
Cordeiro. - Antonio Julio Pires. 
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- WHso1i Oliveira. Murilo 
Marroquim. ···- Ma rio Pedrosa. -
Otavio Santiago. -- Tito Carva
lho. - Odilon Jucá. - Meider 
Villares Sucena. - Prudente de 
Moraes Neto. - Aguinaldo Fret
tas. - Adalberto Coelho, com a 

.seguinte declaração: 
"Sempre pela liberdade de im

pren~a, liberdade s€m a qual não 
;pode haver democrtiCia - neste 
protesto que assina <::om os jr>r
nallstas parlamentares ~m exerc1-
clo na Assembléia Constituinte 
do Brasil de 1946, Adalberto Coe
lho deseja salientar a ação dos 
verdadeiros demccratas em no~sv 

pais, su}eitos à fatalidade, já ago
ra deprimente, de estarem a quei
mar as má.os para "tirar do fôgo 
as castanhas" que o prestismo ~.1á 

de comer, usando com essa expres
são uma figura muito do agrado 
da referida corrente presti..~ta, que, 
a.sSim, apenas repete· o seu chefe, 
marechal Stalin. ~sse foi o ser
viço, r. ajuda, dos verdadeiros de
mocratas ao comunismo do Bra
mi até 1945, durante todo o ne
ffl.ndo periodo em que o comunis
mo não podia aparecer, não exis
tia absolutamente, nem podia exis
tir num país de ditadura facista, 
como 0 Brasil. Nêsse abominável 
periodo, o comunista que não es
tava préso ou emigrado, se acha
va iludido, integrado nas hostes 
democráticas, a tal ponto, que fo
ram necessáriM confissões pú
blicas de arrependimento, exigidas 

· e tomadas até dos mah destaca
dos elementos comunistas, mal o 
chefe vermelho deixar?. a prbão 
.para assumir a direção do grupo 
e tornar~.:- "qtieremista" e "ge
tulista". Cindiu as fôrças demo
cráticas e deu, pela ci>.ão e pela 
confusão que eõpalhou, a 1•itória 
às fôrças da reação, com urn a.to 
de colaboracionismo, coisa que, 
em todos os países do mundo, traz 
como conseqüência lógica a pena 
de morte, menos, porém, no Bra
sil, que é no mundo, um pais 
diferente de tcdos os outros. O 
que tem sido o prestismo, que se 
diz comunista, durante um ano de 
relativa u:;,erctade de movimentos, 
outra coisa não é senão a prática 
da traição, do apunha.lamento da 
democracia, e lss11 acompanhado 
de escárn~ e de tentativa de me
ter a ridículo os partidos demo-

cráücos. Justo t o aniquilamento 
dos traidores colaboraciunüitas, 
preparado, tOdos o sentem, (em
bora não o consiga) pela reação 
que êles ajudaram a levar ao po
ãer nas urnas de ~ de dezembro 
de rn45, graças àquela absurda e 
decantada ,"Jinha" politica, cujos 
frutos estáa agora recolhendo. Co
varde e oportunista, o prestismo,' 
depois de ter sido "queremo-ge
tuli.;ta" até 1.Q de fevereiro de 
1946, o ano corrente, passou, em 
obediência à mesma "linha" de 
covardia e oportunismo, a atacar 
o chefe de polícia e o ministr•J 
da justiça, deixando d1.: lado a fi
gura prtnctpal, com o que, aliá~. 

nada lucra - o Presidente da Re
pública, porque é dêste que ema
na a ordem, e que é um anti-c')
munista visceral, um facista ina
to, que foi cond~orado cr:m a 
estrela da águia alemã pelo fuhrer 
Adolfo Hitler, por serviços extra
ordinários e especialíssimos ao na
zismo, não devendo estar alheios 
a isso os esforçoo, f P.lizmente ma
logrados, para decla.raçãc de guer
ra do Brasil contra a Inglaterra, 
por causa do episódio de Gibral
tar, relativo aos navios com ar
mamento alemão, destinados ao 
Brasil. A covardia, ditada pelo 
oportunismo, faz com que o pres
ti.smo, isto é, a corrent,e ,<;talínista 
do Brasil, esqueça todos êstes fa
tos, tanto em referência ao ex-di
tador como quanto ao atual Pre
sidente da República, restando, 
somente, aos pobres e sinceros <iP.
mocratas, que virão a sofrer os 
efeitos da reação desencadeada, 
êsse papel ingrato de defender o 
prestismo, para ser, de novo e 
sempre, tão depressa êle recupere 
fôrças, como na fábula do lenha
dor e da serpente, apunhalado' 
nas cestas pelo fanático chefe 
vermelho, o homem mais parec -
do, sob todos os aspectos, mori. 1, 
intelectual e até físico, com o ou
tro fanático, o chefe verde, que 
acaba de voltar ao Brasil. para, 
junta ou separadamente, liquida
rem o que resta da democracia em 
nossa terra. Nesse intérregno, 
continuemos os democratas ver
dadeiros, a queimar as mãos no 
fôgo, e a "tirar as castanhas" par::i 
o prestismo ir vivendo. 

Pela democracia · e pela liber
dade de imprensa, assina o pro, 
testo contra o fechament<> de jor-
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nais, sejam êstes de qualquer cre
do político ou religioso, monar
qUista ou republicano, israelita, 
mahometano ou cristão, comun1s~a 
ou fascista. - Adalberto Coelho". 

O SR. CA.Flt FILHO - Sr. P;:e
sidente, peço a palavra, pela ordem. 

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

O SR. CAFÉ FILHO (Pela ordem> 
("') - Sr. President;e, pelo Minis
tério da Justiça, ou por alguém, fo
ram divulgadas informações que se
riam prestadas à Assembléia Consti
tuinte, (mas até esta hora ainda aqui 
não chegaram), aparecendo a pro
pósito uma nota em que é referido 
meu nome. 

Estranho, SI'. Presidente ... 
O Sr. Paulo Sarasate E', real-

mente, estranhável. 
O SR. CAFÉ FILHO haja 

G Sr. Ministro da Justiça, que tanto 
demora cm prestar informações à 
Assembléia, feito divulgar neste caso, 
os seus esclarecimentos antes da che
gados a esta Casa, o qu.e, repito, até 
agora não se verificou. 

Como houve referência à minha 
pessoa na nota distribuída, quero lêr 
à Assembléia a carta que o ex-ditador 
do Departamento de Imprensa e 
Propaganda me dirigiu, em resposta 
a outra que lhe enviei: <lê> . 

"Rio, 5 de agósto de 11146 -
Exmo. Sr. Deputado Café Filho 
-· Saudações. 

Respondo à carta que Vossa Ex
celência, me dirigiu, em . 1 de 
agósto du ano corrente, conce
bida nos seguintes têrmos: 

"Tendo o Deputado José Varela, 
em aparte pronunciado na As
sembléia Constituinte, afirmado 
que o Departamento de Imprensa 
e Propaganda <DIPl ou o De
partamento Nc.cioual de Inf0r
mações me forneceu para última 
campanha eleitoral um amplific:a
dor de vóz e determinada soma 
em dinl1eiro, fn veres cuja conc~es
são coincide com a gestão de 
V. S. à frente do Departamento 
Nacional de Informações, peço
lhe responder ao pé desta o se
guinte: 

l.º) Se V. Ex." é pessoa das 
minhas relações ou se. ao menos, 
me foi apresentado em qualquer 
época; 

. ( •) Não foi revisto pelo orador. 

2.º ! Se no exercício els.· sua fun
. ção de Diretor do Departamento 
Nacional de Informações recebeu 
diretamente ou por interpo.sta 
pf:ssoa qualquer solicitação mi0-'1a 
ou subvenção r1ara campanha pe
litica ou de qualquer outra espé
cie, bem como de publicidade para. 
revista ou jornal desta Capital 
ou do Estado do Rio Grande do 
Norte. - Certo de que V. S. não 
se negará a declarar a verdade 

· sõbre 0s itens da presente carta 
subscreva-ine agradecido. - Joãa 
Café Filho". 

Jamais tive relações pessoais 
co.n V. Ex.ª, pelo simples fato de 
nunca ter havido oportunidade 
para uma apresentação. 

Quanto ao segundo item, a mi. 
nha resposta é também negativa, 
não se tendo verificado no curse 
da minha passagem pela direção 
do D. N. I. nenhun1 contacto en
tre nós, diretamente ou por in
terposta pessoa, nem soube eJn 
momento algum que V. Ex.ª ti
vesse pleiteado ou obtido publi
cidade para revista ou jornal de 
sua propriedade, ignora,ndo mesme, 
naquela época, que V. Ex.11 exer
cesse atividade Jornaífstica 1'• 
pais. 

Sendo esta a verdade. quero 
afirmá.la com tóda franqueza. -
Atenciosamente, Julio Barata. 

A firma está reconhecida no Tabf:
lião Guanará. Dada a escasses de 
tempo oportunamente ocupar-me-ei 
do assunto, Sr. Presidente. 

O Sr. José Varela - V. Ex." dá. 
licença para. um aparte? 

O SR. CAFÉ FILHO - Já termi
nei meu discurso. V. Ex.n falará de
pois. 

O Sr. José Varela - Há 'uma res
posta, no mesmo sentido, do atual Di
retor do Deoartarne11to Nacional de 
InformaçÕ€s, ·dizendo que V. Ex.ª re
cebeu. em dife1·ente~ datas, trinta mil 
cruzeiros de cad:l vez, pagos ao lõ>ou
tor Reglnaldo Fe2·nandes, para o jor
nal dr propriedade de V. Ex.ª. 

o SR. PRESIDENTE - Atenção. 
O orador já havia concluído. 

O SR. CAFÉ FILHO fPela ordem> 
- Sr. Presidente, V. Ex." permitiu 
um aparte fora do meu discurso; há 
de permitir, ;:.gora, que eu responda a 
êsse aparte. · 

O SR. PRESIDENTE -- O tempe 
de V. Ex.n já estava esgotado . 
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o SR' CAFÉ FILHO - Contudo, 
V. Ex." há de conceder que re,qponda 
ao que disse o Sr. Deputado José Va -
~la. 

O ,Jornal a que S. Ex.ª se refere é 
êste (exibe) em que figuro apenas co
mo fundador, cabendo a direção l?.!) 

jornalista Sinval Vanderle1 e a ge
rência a Amaro Guimarães. 

No ofício divulgado, que li na '·A 
Vanguarda", não :;onst.a a referência 
feita pelo Sr. José Varela, a qual é 
eomentáno à nota iorr;eclda, à im
prensa, por algum .interessado em en
volver-me numa campanha de difa
mação, com fins politicos. 

O Sr. Paulo Sarasate - O lamen
~vel é que V. Ex.ª se veja obrigado 
a fazer essa defesa, da qual, aliás, não 
•arece, porque seu passado é bastan
ie conheddo e sabemos que não se 
envolveria em transações daquela na
tureza, com órgãos como o de que se 
'W"ata. 

O Sr. A mande Fontes - Apoiado. 

O SR. CAF'll: FILHO - Sr. Pre
sidente, quer-se tirar do incidente um 
fato polltico. 

Sr. Presidente. quando me mantive 
em atitude neutra nas candlil.aturas 
presiuenciais, foi porque não consegui 
ciomposição poUtica no Estado do Rio 
Grande do Norte para apoiar a can
didatura do Brigadeiro Eduardo Go
mes. 

No Distrito Federal, confiei ao meu 
amigo, ex-d~putado Abelardo Mari-
11ho, a missão de procurar os dirigen
tes da União Democrática Nacional, 
a fim de conseguir uma composição 
com o Sr. José Augusto, no sentido de 
apoiar a canàidatura do Brigadeiro. 

O Sr. Prado Kelly - O fato é ver
datleiro.. O Sr. Abelardo Marinho co
~unicou-se comigo, dando-me ciencia 
do pensamento de V. Ex.". E eu, a 
respeito, consultei, o deputado José 
Augusto. 

O SR. CAF'll: FILHO - Sr. Presi
deJlte, como V. Ex.ª me advertiu de 
que o tempo está excedido, oportuna
mente analisarei êstes fatos com a 
documentação que possuo, e a cuja lei
tura então pl'ocederel. <Muttu bem: 
mutto bem). 

O SR. OôES MONTEIRO - Sr. 
Presldent.e, peço a palavra pela or
dem. 

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

O SR. GOES MONTEIRO 
<Pela ordem) (•) -- Sr. Presidente, 
há dias encaminnamoo à Mesa um 
requtrimento em que M pediam infor
mações sôbre a conveniência de ser 
deixado ao Legislativo o debate amplo 
em türno da extinção ou cerceamentc 
da liberdade das autarquias de pro
dução. 

Com eifeito, vem sendo agitado ul
timamente na imprtnsa r. nos meios 
interessados o tema da economia diri
gida, principalmente o papel da.s au
tarquias no quadro da produção na
cional. O debaie tem chegado até 
esta Assembléia, onde vários ilustre!;: 
Representantes da Naçã.o já exam.1-
naram o assunto, ora emitindo QIPi
nião de caráter doutrinário, -ora ex
J}Olldo seus pontos de vista, baseado~ 
na experiência, todos porém, com a 
preocupação da de1'esa dos interêsses 
nacionais e de colaboração r,om e Po
der Executivo na solução dos graves 
problemas da a<lminiS'tração 

Dentro dêsse espírito de cola!:>ora
ção, de exame amplo dos assuntos de 
interêsse nacional, melhor defendidos 
quando sôbre êles há amplas Infor
mações, requeremos seja txa~1>;cdto 

nos Ana.is desta Casa o comunicado 
distribu!do à imprensa pelo Instituto 
do .Açúcar e do Alcool, relativo ao 
desenvolvimento da lavoura da cana 
e das indústrias d0 açúcar e do álcool 
no Esta<!{.) de Minas Gerais. 

O documento em aprêço, dE que 
constam minuciosas informações e 
dados numéricos ·que fixam a reali
dade Incontestável, se reveste do 
maior interês.:;e para a economia d-r· 
Estado mont.anhês e, de modo geral, 
oara a economla do Brasil. 

E neste senti.do, Sr. Presidente, ~ 

requerimento que pasS-O às mãos de 
V. Ex.•. 

Devo !rlsar que os esclarecimentos 
presta.dos pelo Inetituto do Acúcar e 
do Alcool não constituem mais que 
um dever elementar de r.i!.o silenciar 
ante !altas imputadas, contràriamen
te à verdade dos !atos. 

O Sr. Alfredo Sá - ~te comuni
cado não representa a verdade. Mi
nas não tem açúcar: Belo HO!"lzonte 
está reclamando que não tem e pe:r
guntanão, se existe e produto, onde 
éle se encontra. O comunicado é uma. 
fantasia, sign!fka dispêndio inútil de 
dinheiro do !nstituto, e sua publica
ção é um mau emprêg<:i do dinheilo 
do pavo. 

·e~) Não fol revisto pelo orador. 
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O SR. GOES MONTEIRO 
Aliás, há um repto a que V. Ex ... dev~ 
responder. 

O Sr. Alfredo Sá E' ridí·<:t:lo 
lançar mãos dessas fantasias; :;ão 
comunicações que não corresponlem 
à verdade. 

O SR. GOES MONTEIRO 
A fantasia está do outr-0 lado; aqui 
há fatos; e V. Ex.ª não apres:mta 
imediata resposta. 

O Sr. Alfredo Sá - Não me re:flro 
a V. Ex.ª; a fantasia está com o Ins
tituto. Ainda ontem foi publica.da 
uma representação da Associação Co
mercial, queixando-se de .estarem in
dústrias de Belo Horizonte paradas 
par falta de açúcar, que é sua ma
téria prima . 

O SR. GOElS MONTEIRO 
o assunto já foi por mim amplamen-
te esclarecido. · 

O Sr. Alfredo Sá - Não há açúcar 
para Minas Gerais, mas expa;rta-se 
para o Uruguai. 

O SR. GOElS MONTEIRO 
V. Ex.ª faz afirmação precitpitada. 

O Sr. Alfredo Sá - Está publica.do 
nos jornais de ontem. E' uma ver
.g·:mha - perdoe-me V. Ex.ª - figu
rar em nos:;os "Anais" documentos 
dessa natureza. 

O SR. GOES MONTEIRO 
V. Ex.ª há de convir que, dentre os 
países p!l.rticipantes da guerra, o Bra
sil está colocado em segundo lugar no 
setor do aumento da produção. 

o Sr. Alfredo Sá - Argumentemos 
com a rea.lidade, com os fatos. 

O SR. GôIS MONTEffiO 
Estou precisamente citando fatos. Pos
so infe>rmar a V. Ex.ª que, em certas 
looalldades da Amérida do Norte, o 
ra.cion9..mento passou de 44 quil'lll para 
11, ao passo que r.o Brasil, g:;:aças a 
nossa produção, não al.can~ou, no Dis
trito Federa.!, a menos de 24 quilos. 

O Sr. Paulo Sarasate - lias V. Ex."' 
não pede P.Sta.belecer '.lil1 paralelo com 
os ~tados Uriidos, pais cujo poten
cia.! foi formidável na guerra, ao pas
so que, proporcionalmente, nossa con
tribuição foi mínima. 

O SR. Gôlb MONTEIRO 
Isso. não invalida meu argumento de 
q\le o Brasil foi o pais classificado em 
segundo lugar, quanto ao aumento da 
produção durante a guerra. Ago1·a, a 
falta de iM;úcar é justificada por ou-

tros fatores, conforme e:icplique1 em 
discurso. 

O Sr. Carlos Pinto - No Bra.ail 
não há racionamento de açúcar ... 

O SR. GÓIS MONTEffiO 
Só no Distrito Federal. 

O Sr. Carlos Pinto - . . . o que não 
há é açúcar. Acabo de chegar do 
Município de Caxias, vlliinho ao Dis
trito Federal, onde todo o comércio 
está em fila, em frente á Prefeltura, 
e a população tentando atacar os ar
ma.zens, para ver se er..contra ao me
nos um saco de. açúcar. 

O Sr. Pedroso Júnior - Atacando, 
acha ... 

O SR. GôIS MONTEIRO 
As fi1as, hoje, estão genera.lizad.as. 

O Sr. Carlos Pinto - Onde está o 
açúcar?! São mist.érios do Institu
to ... 

O Sr. Paulo Sarasate - Se há açú
car e não existe racionam,mto, o Ins
tituto deve saber onde se encontra. o 
produto. 

O SR. GôIS MONTEIRO 
E' que a prodU'Ção, devido a fatores 
estranhos, não corresponde ao consu
mo. Apenas por isso . 

O Sr. Carlos Pinto --.: Por que, en
tão, se proi:be sua produção? 

O SR. GôIS MONTEIRO 
Não há proibição. 

O Sr. Mário Gomes - Não há f&.lta 
de açúcar, pois a. produção vai além 
de lS milhões de sacos. Os que com
bat~m. nesta Casa, o Instituto do Açú
ca e dQ ~lcool, possivelmente agem de 
má fé. 

O Sr. Carlos Pinto - Não é má fé, 
:mãS a µura verdade, e tanto não há 
que V. Ex.ª, mesmo, não seria capaz 
de assinar comigo uma indicação. pe
<lindo -io Sr. Presidente da Repú
blica. a liberdade completa de pro
dução. 

O SR. PltESIDENTE - Atençáe. 
Está findo o tempo do orador. 

O SR. GóIS MONTEIRO 
Sr. Presiden~. para terminar, devo 
res1>0nder ao ilustre Deputado Sr. Car
los Pinto que o açúcar não se pro.
duz com wna simples varinha de con
dão. (Muito bem; muito bem.) 

(Durante o discurso do Senhor 
Góis Monteiro, assume a presidên
cia, o Sr, Melo Viana, presidente.) 
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o SR. PRESIDENTE - Está finda 
a hora do Expediente. 

Passa-se à 
ORDEM DO DIA 

Comparecem mais 163 Senhores 
Representantes: 

Partido Social Democrático 

Amazons: 
Cosme Ferreira. 

Pará: 
Magalhães Barata. 
Alvaro Adolfo. 
Duarte de Oliveira. 
Lameira Bittencourt. 
Carlos Nogueira. 
João Botelho. 
Rocha Ribas. 

Maranhão: 
Clodomir Cardoso. 
Vitorino Freire. 
Odilon Soares. 
Luís Carvalho. 
José Neiva. 
Afonso Matos. 

Piauí: 
Renault Leite. 
S4l'efredo Pacheco. 
Ceará: 
Moreira da Rocha. 
Raul Barbosa. 

Rio Grande do Norte: 
Georgino Avelino. 
Dioclécio Duarte. 
jcsé Varela. 
Mota Neto. 

~ralba: .. 
Samuel Duarte. 
José Jofili. 

Pernambuco: 

Novais Filho. 
Jarbas Maranhão. 
Oscar Carneiro. 
Ulisses Lins. 
Barbosa Lima. 
Pessoa Guerra. 

Alagoas: 

Sllvest:·e Péri<:I~s. 

Antônio Mafra. 
Sergipe: 

Le-íte Neto. 
Graco Cardoso. 

Bahia: 
Pinto Aleixo. 
Eunápio de Queiroz. 
Aristides Milton. 

Espirita Santo: 
Atllio Viváqua. 
Carlos Lindemberg. 
Vieira de Rezende. 
A&drubal Soares. 

Distrito F'ederal: 

Jonas Correia. 
Rio de Janeiro: 

Alfredo Neves. 
Amaral Peixoto. 
Eduardo DuVivier. 
Paulo Fernandes. 
Getúlio Moura. 
Heitor Collet. 
Brigido Tinoco. 
Miguel Couto. 

Minas Gerais: 
Melo Viana. 
Juscelino Kubitschek. 
Rodrigues Seabra. 
Blas Fortes. 
Duque de Mesquita. 
João Henrique. 
José Alkmlm. 
Augusto Viegas. 
Gustavo Capanema. 
Celso Machado. 
Lair Tostes. 

São Pi1,Úlo: 

José Armando. 
Ataliba Nogueira. 
João Al;dala. 
Machado Coelho. 

Goiás: 
Dario Cardoso. 
Diogenes Magalhães. 
-Caiado Godói. 
Galena Paranhos. 
Guilherme Xavier. 

Mato Grosso: 
Ponce de Arruda. 
Argemiro Fialho. 

Paraná: 
Flávio G'.limarães. 
Munhoz de Melo. 
João Aguiar. 

Santa catarina: 
Ivo d'Aquino. 
Aderbal Silva. 
Hans Jordan. 



Rio Grande do Sul: 
Getúlio Vargas. 
Brochado da Rocha. 
Elói Rocha. 
Damaso Rocha. 
Antero Leivas. 
Nicolau Vergueiro. 
Mércio Teixeira. 
Pedro Vergara. 

União Democrática Nar.ional 

Pará: 
Agostinl10 Monteiro. 

Maranhão: 

Alarico Pacheco. 
Antenor Bogéa. 

Piau!: 
Antônio Correia. 

Ceará: 
Plinio Pompeu. 
Gentil Barreira. 
Fernandes Teles. 
José de Borba. 
Leão Sampaio. 
Alencar Ara.ripe. 
Edgar de Arruda. 

Rio Grande do Norte: 
Ferreira de Sousa. 
José Augusto. 

Paraíba: 
João úrsulo. 
Fernando Nóbrega. 
Osmar Aquino. 
Pernan:buco: 
Lima Cavalcanti. 
Alde Sampaio. 

· João Cleófas. 

Alagoas: 
Freitas Cavalcanti. 
Mário Gomes . 
Rui Palmeira. 

Sergipe: 

Valter Franco. 
Heribaldo Vieira. 

Bahia: 

Otávio Mangabeira. 
Manuel No-,rais. 
Luís Viana. 
Clemente Mariani. 
Rafael Cincurá. 
João Mendes. 
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Distrite Federal: 
HamlU.on Nogueira . 
Hermes Lima. 

· Jurandir Pires. 

Rio de Janeiro: 

Romã.o Júnior. 

Minas Gerais: 

Monteiro de Castro. 
Licurgo Lei te. 

Sã.o Paulo: 
Paulo N ogueíri.. 

Ma to Grosso: 
João Vílasboas. 

Paraná: 
· Erasto Gaertner. 

. Santa Catarina: 
Tavares d'Amaral. 
Tomás Fontes. 

Rio Grande do Sul: 

Flores da Cunha. 

Partido Traballzista Brasileiro 

Bahia: 

Luís Lago. 

Distrito Federal: 

Benjamin Farah. 
Vargas Neto. 
Gurgel do Amaral. 
Segadas Viana. 
Ben!cio Font.enele. 
Baeta Neves. 
Antônio Silva. 
Barreto Pinto. 

Rio de Janeiro: 

Abelardo Mata. 

Minas Gerais: 

Leri Santos. 

São Paulo: 

Guaraci Silveira. 
Romeu F1or1. 
Berto Condé. 
Eusébio Rocha. 

Paraná: 
Melo Braga. 
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Partido Com.untstq do Brasil 

Pernambuco: 
Gregório Bezerra. 
Agostinho Oliveira. 
A!cêdo Coutinho. 

Distrito Federal: 
Carlos Prestes. 
João Amazonas. 

São Paulo: 

Oé:vaicio Pacheco. 

Partido Republicano 

Pernambuco: 

Sousa Leão. 

Sergipe: 

DurYal Cruz. 
Amando Fontes. 

Minas Gerais : 
Jaci Figueire-do. 
Daniel Carvalho. 
Bernardes Filho. 
Mário Brant. 
Artur Bernardes. 

Partido Popular Sindicalista 

Pará: 
Deodoro Mendonça. 

Ceará: 
Olavo Oliveira. 
João Acteodato. 

B'cihia: 
Teódulo Albuquerque. 

Partido Democrata Cristl%o 

Pernambuco: 
Arruda Câmara. 

O SR. PRESIDENTE - Vamos pas-
ear à matéria da Ordem do Dia. · 

Srs. Representantes, do exame a 
que procedi nos Requerimentos de des
taque exarei o seguinte despacho no 
pedido a.baixo: -- "Prejudicado por 
votação anterior dos artigos 34 e 35". 

Titulo VI - Cap. VII: 
Solicito de Vossa Excelência se digne 

conceder destaque à emenda n.0 823 
da minha autoria. E.F.D. 

s.s., 13 de agõsto de 1946. -
Ponce de Arruda. 

Recapitlllando, continuam em vo
tação a.a vá.ri.as emendas ao art. 28 
do Projeto atual, destacadas na últi
ma sessão e mais u mrequerlmento 
do Sr. Amando Fontes, do seguinte 
teor: 

Requeiro que seja destacada, para 
ser suprimida, a expressão "os prefei
tos das capitais", constantes do ar
tigo 28, ~ l.º, do Projeto revisto. 

Sala das Sessões, em 13-8-1946. -
Amando Fontes. 

Tem a palavra o Sr. Antônio Feli
ciano, para terminar as suas consi
derações da sessão anterior. 

o sn. ANTONIO FELICIANO (*) 
- Sr .. Pre;;idente, ocupo a tribuna. 
para pedir a aprovação da emenda 
n.0 2.483. que determina a eleição dos 
prefeitos nos municípios, portos de 
importãnci.t ou bases militares. E' a 
exortação que reitero à. colenda Assem
bléia Constituinte, justificando-a com 
os seguintes motivos: l.º> dada a con
ceituação de autonomia - govêrno 
próprio daquilo que é próprio --- o mu
nicípio que nó.o tem direito de eleger 
seu gov<,rno não é autônomo, mas 
escravo do poder l'stadual; 2.°> dada 
nossa própria formação constit.uc!::mal, 
a Constituinte <ie 1891 prescri:"vin a 
autonomia dos municípios em tudo u 
que dissesse respeita ao seu peculiar 
interêsse. Nada que mais interêsse 
aos municípios e aos munícipes que 
a constituição do seu próprio govêrno; 
3.º) o dispositivo estabel.<?ce tratr,men
to desigual para os municípios bra
sileiros, atribuindo a uns autonomia. 
integra e a ol'tros restringindo a pró
pria liberdade de viver; 4.0 ) focali
zando o di~positivo constitucional, 
portos de importê.ucia ou bases mili
tares, serão atingidos municípios de 
importância econômica, de desenvol
viiaento industrial, de valor cultu-cal 
que ficam, por fôrçli. da prescrição 
constitucional, em situação inferior 
aos demais municípios brasileiros. 

O Sr. José Armando - Os argu
mentos de V. Ex.ª são irrespondíveis. 

O Sr. Osvaldo Pacheco - O nobre 
orador tem lõda razão, defendendo a 
autonomia dêsses munlcip!os. Não há 
justificaçãQ para que se impeça cidade, 
como a de Santos, onde proletariado 
consciente e povo de tradi~ões demo
cráticas nos elegeram o qual, além 

( ') Não foi revisto pelo orador. 
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disso proporciona grande renda à 
União, de escolher seu govêrno. 

O SR. ANTONIO FELICIANO 
Chegarei a Santos muito mai.s depres
sa do que V. Ex." imagina. 

O Sr. Lino Machado - Apoiado. Tô
das '1.S capitais do Brasil ficarão hu
milhadas por êsse dispositivo. 

O SR. ANTÔNIO FELICIANO -
5. 0 1 - Se i azõrs de ordem militar 
determinalll e amparam o dispositivo 
inscrito pela Grande Comissão no por
jeto constiLucional, tais razões já. es
tão atendidas pelo art. l'l8 do proje
to. Além disso o ari;umento histórico 
demonstra que, em tódas as situações 
anormais do Brasll, de guerra ou Je 
co1wuisílo Interna, as autoridades mu
nicipais Jamais negaram sua colabo
raçao aos comandos de praças e à.s 
guarnições m111tares, para a efetiva
ção de medidas tendentes a salvaguar
dar a segurança nacional. 

O Sr. José Armando - Estou in
telrament1.: de acôrdo com o pensa
mento de V. Exª .. 

O SR. ANTONIO FELICIANO -
Permita a Assembléia que, como úl
timo argumento eu invoque o de or
dem sentimental: o dispositivo atin
ge a autonomia do município de san
tos, um dos mais importantes portos 
da América, com orçamento de quase 
30 milhões de cruzeiros, e popi.!lação 
de quase 200.000 almas. Santos é uma 
cidade assinalada na história nacio
nal pela trindade augusta dus Andra
das, inscritos na consciência jurídica 
de nossa gent.e pela personalidade :n
contund1vel do Visconde de São Leo
poldo·: é uma cidade cantada pelos 
cora.vões ~o:ntlmcntals de tocto o Brasil, 
com Vicente de C:i.rvalho, Ma1·tins 
Fontes e Pa;ilo Oonçalves. 

O Sr. A. ureliano Leite - Não é só 
arcumento sentimental, mas argu
mento poderos1.sslmo a favor da au
tonomia de Santos. 

O SR. ANTONIO FEL!.CIANO -
Recebo o aparte com grande prazer 
porque V. F.x•. conhece muito bem 
São Paulo, terra magnífica e !õrca 
de uropulsão da economia brasileira. 

O Sr. Campos Veryal - Congratu
lo-'ne v!vamen te com V. Exª. pelo 
brilhantismo de sua defesa em f:wor 

. dos municípios brasileiros. Tenha 
V. Exª. a certeza de que seu discur
so encontrará larga repi>rcussão, m'°r
cadari1ente no Estado de São Paulo, 
inclusive a Capital e a gloriosa cida
de de San tos. 

O-- Sr. Lino Machado - Em São 
Paulo e no Brasil inteiro. 

O SR. ANTÔNIO FELICIANO -
Miúto obrigado a VV. Exªs .. Senhoc 
Presidente, estas eram as palavras 
com as quais, na restrição do tempo 
de que dispuuha, pretendia, como pre
tendo, insistir, para que a Assem
bléia Constituinte aprove a emenda 
que exclui do projeto constitucio
nal essa limitação ao munic1pio' bra
sileiro. Se fõr aprovada, saudarei --, 
espírito liberal e democrático desta 
augusta reunião que reestrutura o 
Brasil de futuro; se rejeitada, as mi
nhas expressões ficarão nos · anais 
desta Casa como um protesto da ml
nba consciência de Jurista e como 
brado de angústia de um grande povo 
que, em São Paulo, com o st.u patrio
tismo i: com a sua dedicação. tem 
concorrido em forma e eficiência para 
a pujança econômica de nossa Pátria. 
<Muito bem; muito bem. Palmas. 1 

O SR. COSTA NETO (~) - Se
nhor Presidente, na sessão de sábJ.do 
passado, quando V. Exª. anunciou a 
votação das emendas que se referem 
ao art. 28, §§ 1. 0 e 2.º do Projeto ora 
em discussão. o nobre Representan
te da Bahia, Sr. Aloisio de Carvalho 
pediu a V. Ex". que as submetesse à. 
votação em duas partes: a primeira 
relativa ao § 1. 0 e a segunda, sôbre o 
§ 2. º· 

Estou de acõrdo com êsse requeri
mento, pedindo, porém, a V. Exª., 
que>. quanto ao !i 1. 0 , o ponha em vo
tação também em duas partes: a pri
meira, relativa à eleição ou nomeação 
dos prefeitos das capitais ci.os Estados 
e a segunda, aos municípios que cons
tituem. estâncias hidro-minerais. 

O Sr. Amando Fontes - D~ejo 

prestar a V. Ex.ª - se me permite 
- um esclarecimento: creio que a 
Mesa só poderá agir dessa forma, por
que há pedidos de destaque, meu pa.ra 
a emenda relativa a eleição dos Pre
feitos no!: municípios ctas Capitais e do 
Sr. R.epresentante Licurgo Le!te para 
a dos Municípios de eEtàncias hidro
minerais. 

O Sr. Paulo Sarasate - Exatamen~e. 

O SR. COSTA NETO - Não tenho 
em mãos á emenda de V. Ex.ª, mas 
apenas a do nobre Deputado Lícurgo 
Leite . 

O Sr. Paulo Sarasate - A primeir11. 
emenda refere-se às capitais e é de 
autoria do Sr. Deputado Amando 
Fontes; a segunda diz respeito às es
tãndas hidro-m:nerais e termais, e 

e~) Não foi revisto pelo orador. 
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foi apresentada pelo Sr. Represen- · 
tante Licurgo Leite. Há uma terceira 

·· do Sr. Antônio Feliciano, que tratà 
dos portos e bases militares e por fim 
uma global que é da lavra d~ Senllo; 
Prado Kelly. 

O SR. COSTA NETO-· Tenho em 
meu poder, para esclarecimento dos 
ilustres colegas, as de ns. 2. 832, 2. 845, 
l.:?fl9 e 2. 843. Quer dizer, relacionan
do-se as emendas com os três assun
t~, a solução que lhes der a Assem
bleia prejudicará as outra&. 

O Sr. Amando Fontes - A emenda 
n.0 1. 480, de m!nha autoria, não está 
com V. Ex.ª e se refere aos Municí
pios das Capitais. Nela proponho a 
supressão dos dois parágrafos; e, 
C?mo não houvesse merecido aprova
çao )J()r parte da douta Comissão re
queri destaque das palavras "par~ as 
Prefeituras das Capitais". 

O SR. COSTA NETO - Estamos 
arrombando porta aberta. 

O Sr. Amando Fontes - V. Ex.ª dis
se que não havia emenda a respeito 
e citou apenas as que estavam em 
seu poder. 

O SR. COSTA NETO - As emendas 
ns. 2.832 e 2.845 são supressivas dos 
dois parágrafos, àe maneira que, para 
tomar menos tempo, d'.scut!rei desde 
logo as três questões que se acham .... 
em tela. 

O Sr. PauZo Sarasate - Desejo es
clarecer que o destaque reQuerido pelo 
Sr. Representante Amando Fontes 
re!ere-se apenas às palavras "capitais 
dos Estados". 

O SR. COSTA NETO - Vamos 
admitir, Sr. Presidente, Que tenham 
sido oferecidas dez ou quinze emen
das. Todos os assuntos que compor
tam êstes dois parágrafos vão ser vo
tados :;eparadamente; portanto, o ,ú
mero de emendas não interessai ao 
caso. 

:E:stes dois parágrafos comportam 
três aspectos: um referente aos Mu
nicípios dfls Capitais, outro quanto às 
estâncias hidrom'.nerais e termais e o 
terceiro em relação aos portos e bases 
militares. Se três questões vão ser 
diõ1.:utidas, dastacadamente, não m
teressa fixar o debate quanto ao nú
mero de emendas apresentadas. 

O Sr. Amando Fontes - Quis ape
nas retifkar, visto como \, . E.'!:.ª disse 
que só havia em seu poder as emen
das que citou. 

O SR. COSTA NETO - Sr. Pre
sidente, quero deter-me, princ:pal
mente, na primeira questão: a eleição 
ou não dos Prefeitos das Capitais, 
porque estou cerlo de que, quanto aos 
dois últimos casos, a Assemblé'.a se 
acha perfeitamente esclarecida. 

As emendas que se referem à elei
ção dos Prefeitos das Capitais, em 
número de duas e que se acham em 
meu poder propõe:m que seja supresso 
êsse dispo.siti.vo, para que assim o pre
ceito melhor se adapte à primeir:i. 
parte do artigo 28 e, dessa forma, ne
cessàriamente, fique constando da 
Constituição que os Prefeitos das ca
pitais serão eleitos. 

Vou demonstrar, em poucas pala
vras, o pensamento da Comissão e 
enumerar os argumentos que a leva
ram a adotar êsse preceito. 

Concomitantemente faço um pedido 
aos colegas no sentido de que não me 
aparteiem. a fim de que possa, com 
fidelidade, traduzir o pensamento da 
Comissão, Já discutido e vencedor na
quele órgão. 

O preceito do projeto ora em de
bate é quase a reprodução tpsis litteris 
de texto correspondente ao da Consti
tuição de 1934, que assim dispunha: 

"O Prefeito poderá ser de nu
meação do Governador do E;tado 
no município da capital e nas es
tâncias hidra-minerais". 

Quer isto dizer que a Comissão re
solveu não solucionar imediatamente 
a questão, mas inclui-la na órbita dos 
assuntos referentes à aut0nomia palf
tica do5 Estados. para suas assem
bléias const!tuintes decidam 5e os Pre
feitos de suas r,apitais devem ser ele'i
tos ou nomeados. 

O Sr. Brochado da. Rocha - En
tende V. Ex.ª que, aprovado o dispo
sitivo como está no projeto, i::oderão 
as Constituintes Estaduais decidir pela 
eleição dos Prefeitos de suas capitais? 

O SR. COSTA NETO - Necessàrfa
mente. As Constituintes estaduai:; de
cidirão se os prefeitos de suas capi
tais devem ser eleitos ou nomeados. 
No particular elas regularão comple
tamente o preceito da Corutituição 
Federal. 

O Sr. Brochado da Rocha - Muito 
agradeço a informação de V. Ex.ª, que 
ficará constando dos Anais. 

O SR. COSTA NETO - Qual o 
maior perigo de tal preceito? Seria 
contrariar a opiniãu dos que enten
dem devam ser eleitos os Prefegos das 
capitais dos Estados. Mas ainda no 
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particular, foi sábio o projeto em de
bate, porque, se estabele<:essemos na 
Constituição que os prefeitos das ca
pitais dos Estados nã.o devem ser no
meados e sim eleitos, seriamos com
pelidos a. adotar uma de duns t;1ausu
las: ou determinar que essa eleição 
fôsse pertinente exclusivame11•,ç aos 
eleitores do município da capital -
e neste caso estaríamos praticando in
justiça contra todo o eleitorado dire
tamente interessado em suas capitais 
- ou mandar que essl\ eleição se :fi
zesse pelos eleitores do Estado Inteiro, 
e, na hipótese, estaríamos na contin
gência de fazer votar eleitores q:ie não 
poderiam conhecer os candidato~ resi
dentes nas capitais e em conrfü;ões de 
desempenhar o cnrgo de prefeito. 

Acompanhei, Sr. Presidente. os ar
gumentos aqui aduzidos pelos orado
res de sábado último. Tais argumen
tos não passam de um d·esen\lolvlmen
to de suas próprias justificaçõe.• escri
tas, já. conhecidas. Vou proceder i\. SUÇ\, 
leitura e verão os nobres Represen
tantes que são de inconsistência evi
dente e se diluem diante ::le ligeira 
exposição. 

O Sr. Berto Condé - 0onsidera cn- .· 
tão inconsistente a def Psa do voto do 
cidadã.o residente na capita.l ~ "íl:isse é 
o primeiro direito do cidadão - des
cul~~me V. "Ex.ª. 

O SR. COSTA NETO - Ofereço 
duas respostas a V. Ex.• A primeira é 
a seguinte: muito mais injusto seria 
que o eleitor da capital tlve~.se o di
reito àe escolher quem fõsse adminis
trar serviços que interessam ao Estado 
inteiro. 

O Sr. Lino Macha.do - Não se trata 
dêsses serviços. 

O SR. COSTA NETO - VV. Ex
celências estão negando a evidência. 

O Sr. Berto Cc-ndé - ~sse não é 
argumento juridico. 

O SR. COSTA NETO - Se Vossas 
Excelências estão habilitados · nos 
demonstrar que 0 grau de riquez?., 
de cultura, de p1·ogresso das capitais 
dos Estados não é o resultado dfl 
trabalho da população de todo o 
Estado, considerar-me-ei de antemão 
vencido. 

O Sr. Carws Prestes - O Prefei·to 
administra os negócios locais; os ne
gócioo que interessam ao Estado com
pe~m ao govêmo do '&ltado. 

O SR. COSTA NETO - Vou citar, 
Sr. Plresidente, fato hlstórlco, que re
presenta ime<fü. ... ta resposta a alguns 

argumentos. E' o caso da capital dos 
Este.dos Unidos. o cidadão que ~ 
em Washington não tem sequer o di
reito de voto. 

O Sr. Segadas Viana - V. Ex." sahe 
perfeitamente que se processa um mo
vimento nos Estados Unidos para dar 
o direito de voto ao ddadão nascido 
em Washington. 

O SR. OOSTA NETO - Não é. de 
hoje que isso se processa'. Diversas 
vêzes tal fato se tem verificado, e tô
das as vêzes deu resultado negativo. 
A última obra americana que se pu
blicou sõbre o assunto - "The Go
vernment in the United States" -
do professor Claudu~is Johnson, _rlo 
State College de Washington, quer di
mr. da própria cidade a que se refe•e 
seu trabalho, declara que diversos mo
vimentos se têm processado no senti
do de ser dado o direito de voto aos fi
lhos rlo distrito de Colúmbia ... 

O Sr. Carlos Prestes - O argumen
to é anacrônico. Se o povo ame1icano 
se reunisse agora e elaborasse nova 

· Constituição, o distrito neutro teria 
autonomia. V. Ex." está se referindo 
a uma Constituição antiquacla. 

O SR. COSTA NETO - VV. Ex
celências tenham. ao menos, a genei-o
sidaãe de ouvir o que pretendo dizer-. 

O Sr. José Crispirn - Por que não 
propôe V. Ex.ª uma consulta aos ci
dadãos das capitais dos Estados sôbre 
o direito de elegerem seus prefeitos? 

O SR. COSTA NETO - Pretendia 
concluir, Sr. Pres!.dente, transereven
do a lição dêsse professor. 

O Sr. Barreto Pinto, - Qual o in
conveniente da eleição dos prefeitos • 
das capitai.':i? Nenhum. Se o govêrno 
é forte. àeve apelar para as urnas. 

O SR. COSTA NETO -- Vou rte
m~mstrar qual é o inconveniente. Se
rill. a i:-rática tle uma injustiça, pc:-
que a vida da canital se desenvolve 
à custa do trabalho Je todo o Esta.
do; deve ser o reflexo das atividades 
estaduais. 

O Sr. Jurand.ir Pires - Também há. 
o reflexo da capital sôbre t-Odo o "Es
tado. 

O Sr. Osvaldo Pacheco - Ao ar
gumento do oradctr contraponho o de 
que se deve preservar a livre mani
!es~ão do !JOVO. <Troeam-se apartes.> 

O SR. COSTA NETO - Positiva
mente VV. Excias. não querem dar 
e.o município da capital o direito de 
eleger seus pre<feitos, porque nem 8"!
quer deixam sar votada a Constituição, 
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de onde µn~tendem fazer emanar êsse 
direito. 

<Palmas. Apoiados e não apoia
dos. Tro.cam-se apartes. O Pres!
dente chama a atenção. J 

Sr. Presidente, vê V. Ex." como está 
funcionando sincronizada a mâquina 

contra aquêles que desejam simplifi
car os preceitos do Projeto. <Não 
apoiado·s) . 

· O Sr. Amando Fontes - Não há 
máquin.t alguma. Falo pela minha 
com:ch~ncia. Não estou ligado a qual
quer máquina. Protesto. 

O SR. PRESIDENTE Peço a 
ate~ão dos ilustres Representar!tes, 
que não devem dar apartes sem per
missão do orador. (Trocam -se a'[Jar
tes.). Percebi de um dos Srs. :Repre
sentantes uma referência sôbre estar
mos infringindo o Regimento. Dese
jaria ouvir, em destaque, a alusãv 

O Sr. Carlos Marighela - Assim 
me expressei, Sr. Presidente, baseado 
no seguinte: O ilustre orador Senhor 
Oosta Nc:t-0, que ainda na sessão pas
saida fazia um apêlo no sentido de 
que obedecêssemos ao Regimento, 
para maior fac!lídade dos trabalhos, 
•vitando dis-cursos longos. ainda agor:i 
está contrariando dispositivo exi)resso 
t!e nossa lei interna. Com efeito, diz 
o art. 31: 

"No momento das votações, e 
no intuito de encaminhá-las, Po
derá o Senador ou Deputado pri
meiro signatário da emen<:Ia, rela
:..or-geral do projeto ou relator 
parcial, dar explicações, q'..le não 
poderão exceder o prazo de dez 
minutos". 

Esta a Jem':>rança que de&ejava fa
fer ao ilustre orador que se acha n::i. 
tribuna. 

O SR. PRESIDENTE - Con:o sou o 
fiscal do Regimento, devo informar a 
V. Ex.ª que o nobre orador, na qua
lidade de relator, dispõe de dez mi
nutos para cada emenda. Como são 
cinco as tmendas · que se acham em 
discussã.o, S. Ex.ª tem 50 minutos. 
<Palmas.1 

O S'ft. COSTA :!'iETO -- Posso asse
gurar ao nobre Representante Senhor 
Carlos Marighela que não permanece
rei na tribuna duranLe multo tempo. 

O que dizia, Sr. Presidente, é o 
segul.nte: esti funcionando uma tão 
perfeita máq1lina de a.partes ... 

O Sr. Carlos Marighela - Permite 
V. Ex.11 um aparte'? 

O SR. COSTA NETO - Deixe-me 
V. Ex." terminar. Depois de concluir 
meu pensamento, concederei o apar
te solicitado por V. Ex.". 

... que quatro, cinco e seis Repre
sentantes me estão apartean<io con
secutivamente, impedir.do-me de fa
lar; enquanto um sétimo vem e diz 
que o tempo está esgotado. E' ou não 
uma bem monta.eia m.áquina? 

O Sr. Carlos Marighela -- Se existe 
má.quina. montada é a favor ds. auto
nomia. 

O Sr. Osvaldo Pacheco - O nol:>fi:. 
orador me permite um aparte? 

O SR. OOSTA NETO - O aparte 
de V. Ex."' não conterá argum~mtos jâ 
emitidos na justiflcação das emen
das? 

O Sr. Osvaldo Pacheco - Está den
tro das palavras de V. Ex.". V. Ex.11 

dizia, no comêço do seu discurso, que 
não a,diantavam apartes, porque êsse 
era o pensamento da Comissão. Quero 
dizer a V. Ex.ª que suas palavras não 
padiam de maneira alguma, convencer 
tõda a Casa. T.:>dos temos o direito 
de expressar nosso pensamento. 

O SR. COSTA NETO - O pensa
mento da Comissão é o próprio pro
jeto emendado. Não são minhas estas 
palavras. Se os apartes pud~ssem 

convencer a Comissão de modo a mo
dificar o projeto em discussão. teriam 
eficiência. Mas a Comissão estâ ím
pedidá de fazer qualquer modificação 
na substância. Não estou citando ar
gumentos novos, mas reproduzindo 
argumentos que contribuiram para 
que o texto fôf.Se redigido como está. 

As capiLais dos Estados são a sede 
do executivo, do legislativo e do ju
diciário. 

Não se comprende, Sr. Presidente, 
que êsses três poderes estejam sedia
dos em um lugar, onde a administra-

' ção seja dirigida por um prefeito 
munkipal que não desperte a sua 
confiança. Ti vemos o exernpio dês~e 

inconveniente na própria Confedera
ção Am?ricana que antecedeu sua 
atual OTganiz::i.çti.o política. O Gon
gresso da Confederação era sedia.do, 
inicialmente, cm 1',lla.délfia; mas como 
não havia garantias para o seu fun
cionament-0, que acont~ccu? - Passou 
êle a viver uma vida. no itinerante: 
saiu de Filadeifia e foi para. New 
Jersey e dai para Anápolis e, C:.:poL:;, 
voltou para Fila<iélfia. -

Foi por. isso que a Constltt:i~ão 
americana, parece-me .1ue no art. 1.0

• 

Seção VIII, penúltima allnea, esta
beleceu que a Capital do pais devia 
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ser sediada em território neutro, su
bordinado à legislação federal. 

Mas, Sr. Presidente o sentimento de 
respeito dos americanos à autonomia 
era tão grande que, em 1802, o Con
gresso concedeu ao Distrito de Colum
bia uma Carta de autonomia e, nesta, 
o direito aos cjdadãos de elegerem em 
Conselho e a êste de elegerem o Pre
feito. Pois bem, tal Carta em 1874, 
foi revogada e, de então para cá, 
aquele Distrito é administrado por 
dois comissários civis e um oficial en
genheiro do Exército americano. 

Citarei pequeno episódio para me
lhor exemplificação: tão restrita é a 
expressão política dos habitantes da
quêle Distrito que Hoover, lá residente 
não era ali eleitor quando se candi~ 
datou à 'Presidência da República e 
teve necessidade de, numa de suas v!a
gens à California, regularisar a sua 
situação eleitoral. 

Como se comportam os americanos, 
residentes naquêle Distrito, em face 
dessa aparente capitis diminutio? -
Têm surgido, conforme notou o nobr~ 
Deputado Berto Condé, diversos mo
vimentos no sentido de se restabelecer 
um regime de autonomia, movimentos 
êsses abafados pela voz da maioria 
da população que prefere vêr sua ci
dade bem administrada, sob regime de 
relativa falta de autonomia a ter 
muita autonomia e ser mal adminis
trada. 

Tal situação porém não ocorre so
mente no Distrito de Columbia, isto é, 
em Washington. E' a situação de 
quase tôdas as cidades civilizadas do 
mundo. Paris é ac<minist.rada pelo 
prefeito do Departamento do Sena 
que, até 1939 não era nomeado pelo 
Presidente da República e, sim, pelo 
Ministro do Interior. Somente de .. 
pois dessa data passou a ser nomeado 
pel0 P«esidente da República. 

O Sr. Berto Condé - O argumento 
de V. Ex.ª não convence. Se a po
pulação de São Paulo não quer auto
nomia. a do Distrito Federal a quer. 

O Sr. Euzebio Rocha V. Ex." 
afirma que as populações da,s cidades 
não desejam autonomia; entretanto, a 
autonomia do Distrito Federal foi ban
deira que vários partidos levantaram 
precisamente porque empolgava a po
pulação. Como vê V. Ex.n, o argu
mento não convence. 

O SR. COSTA NETO - Considero 
o argumento puramente sentimental. 

Sr. Presidente, compreendo perfei
tamente a ânsia com que a nobre 
bancada c.:>munista, nessa emenda, 

justifica a necessidade da eleição dos 
prefeitos. . 

E' que, sendo certo que, nos muni
cípios ... 

O Sr. llfauríci-0 Grabois - A luta 
pela a~tonomia não é monopólio dos 
comumstas. 

O SR. COSTA NETO - Justifico 
e comp:i;eendo. perfeitamente, tambám, 
a tenacidade, o esfôrço, o valor, o ta
lento com que os representantes do 
Rio de Janeiro defendem a eleição dos 
seus prefeitos. Se examinarmos po
rém, essa pretensão à luz da expe
~iência de todos os países e do ensi
namento dos juristas que se têm ma
!lifestado sôbre a matéria, verificamos, 
imediatamente, que ela não encontra 
apóio algum (não apoiados.) 

Como não apoiado? Citarei a VV. 
EEx.ª o maior constitucionalista bra
sileiro, o verdadeiro fundador da de
fesa da autonomia dos Municípios -
João Barbalho. 

O Sr. llfauricio Grabois - Já temos 
o exemplo do Prefeito Pedro Ernesto 
eleito pelo povo do Distrito Federal.' 

O SR. COSTA NETO - Tenho 
r~cordações dolorosas dessa experiên
cia. 

O Sr. José Crispim - Temos o po'vo 
do Distrito Federal que se bate pela 
autonomia. A experiência de V. Ex.ª 
é dolorosa, mas a do povo é exce
lente. 

O SR. COSTA NETO - É grande 
prova de fraqueza procurar impedir 
que o orador termine seus argwnen
tos. Dá a impressão de que não sr!· 
deseja conhecê-\o. -

O Sr. Carlos Marighela - Fraqueza 
é não permitir apartes. ( ffá outros 
apartes. O Sr. Prisidente reclama 
ateru;ão. ) 

O SR. COSTA NETO - Sr. Pre
sident-e, nem na A.ss·emblélia. df 1!!91, 
nem na de 1934, o Brasil enoontrou 
maior def~nsor da autonomia muni
ci.pal do que João Barba.lho. ~le 

a defendeu n:a Constitwn·te ele 1891, 
juntame~te com Meina de Vaooon
celos, que apreser,,tou ao Projeto 
Constitucional em•enct.a muito .m.&.iS 
·avançada do que tôdas es.tas a.ssina
da.s pelos nobres Constitu1ntes, por
que estabelecia. que os Municípios po
diam prover à sua própr1a organi
zação. 

(Dirigindo-se a.o Sr. Alcêdo Cou
tinho): O govêrno de Pern·ambUC-O, 
Estado de V. Ex.ª ... 

O Sr. Carlos Marighéla - Por que 
V. Ex.• invoca João BaJibalho? 
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O SR. COSTA NETO - . . . depois 
de promulgar a Constituição, solic.i
:tou a João Barbalh-0 o esbôço de 
um projeto constitucional, e, ai, João 
BaTbalho t:ria.nsorevieu todoo aquêle.s 
princípios que defendera na Consti
tuinbe. 

Pois hem, Sr. Presidente, Joã.o Bar
ba.lho afirma, em sua obra, que não 
é passírvel, de maneira alguma, per
mitir-se ql.l'e o pref-eito da. Oapital 
deixe de ser nomeado pelo Govêrno 
que tem aí sua sede. 

O Sr. Corlos ll'larighél« - Ma<> 
o povo carioca pensa cliferentemen.te 
de João Barba:lho. João Ba.rbalho 
morreu ! 

O SR .. COSTA NETO - .>\ cul
tur.a do povo brasilieiro, e o seu sen
timento cívico não o podem colocar 
em dissonância com os g:riandes Ju· 
llisconsultos do nosso país ! 

O Sr. .José Crispim - Consulte 
o nobre colega ao povo de São Paulo 
se não deseja eleger o seu pref·ei-to. 

O SR. COSTA NETO - Consul
taremos. :ll:sse prece!:to não o proí.be. 

Sr. Presidente, aqui está o sumá
irio ... 

O Sr. Alcêdo Coutinho - V. Ex.ª 
permi.te um apane ? 

O Município d-e Riecife, pela Cons
tituição de 91, era autônomo. Foi 
Basboo.a Lima, então Governador do 
Estado, que, num goLpe político, re
.formou a Constttuiçá-0 estadual, su
prim1ndo essa a U:t();llijmia. 

O Sr. Tavares d'Amaral - O no
bre orador dá licenç.a pa<·a um apar
ite? 

O SR. COSTA NETO - Per.mita
me V. Ex.ª citar a.penas dois auto
:res, para concluir. 

Eis a ')pinião de João Barbalho: 

"A Constituição fêz bem, pois, 
deixando ao Congresso os pode
res necessários para regular, por 
modo diferen,te do comum J.os 
Município.s, o elo Distr1to Federal, 
e de coartar qua.ndo convier fl. 
ação do elemento municipal, su
bordinado, por necessidade, ao 
poder feder!l.l na especial circuns
crição de que se trata. " 

Ci.tei um jurista brasileiro. 
rei, em seguida, a apii.'lião do 
constitucional~a a.me.rica.no 
que d.iZ o seg'Uinte: 

Cita
grande 
Sto.ry, 

"A nooessidade iu.'ldispen.sá.vel 
paira o congresso não é somente 
a ind€1Pendência de mov!m-ento e 

de ação do Poder Executivo: é 
também a d:o Congresso e a do 
Poder Judiciário. A neee-ssidac!ie, 
diz êle, iincilSipen.sáW!l paTa o 
Congresso de que o seu pod,er 
seja integral e exclusivo sõbre o 
assento do govêrno, é de uma 
evidên.ci-a incontestável. :e!.c;se ::><>
der é exercido f'm cadia l~isl'<!>

tura da União e poderia se :wres
centar em todo o país como uma 
conseqüência de sua suprema.eia." 

Sr. Presidente, não pretendo con
vencer a ninguém. (Apoiados>. E 
inem êsse é o objetivo da minha pre
sença aqui. 

O Sr. Jorge Amado Nem se-
ria possível. 

O SR. COSTA NETO Preliendo 
sim-pl•e3mente di:zier quais os argumen
tos que prepondera.raro no seio da 
Com.l&São ... 

O Sr. Jorge Amado - Infeli?.men
te preponderaram. · 

O SR. COSTA NETO - ... para. 
que pudesse ser traduz1do o preceito 
nê.s.s.e d'isposit.iVo. Não se desej•a que 
a Ccm.stituição se manifeste imedia
tamenbe sôbre o problema: pretende
se deixar aos Estados, que construí
ram SUll.') cap.!tals e que aí têm in
terê.sses muito mais diretcs do que 
os de outro:> Estados, a faculda;d.e de 
determiinar, em suas ConstitUições, se 
os prefeitos devem ser eleLtoo ou no
m-eado>. 

É um princípio de grande sa.bedo
ria, que não ?ode deixar de ser aicei
tu por esta Assembléia. <Muito bem; 
muito bem. Palmas.) 

O SR. AMANDO FONTES - Se
nhor Presidimte, como autor do pe
dido de destaque, peço a pal~wra. 

o SR. PRESIDENTE - Tem a pa
lavra o nobre Representante. 

O SR. AMANDO FONTES - Se
nhor Presidente, havia formul.ado a 
emenda que tomou o n.0 1. 480, ao 
art. 126 cto projeto primitivo. Manda
ra que dêle fôsse suprimido o parágra
fo único, determinando que nas Ca · 
pitais .dos Estados pudessem ser rle 
nomeação dos r~overnadores os respec
tivos prefeitos, e assim também os das 
estâncias hídro-minerais e os das ci
dades onde e~tivessem situadas base~ 
militares, julrradas de interêsse à se
gurança da µátrht. 

Essa minha emenda foi rejeitad'l. 
Como o nobre Relator Gernl, aind<i. 
há pouco, não houvesse a ela feito re·· 
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ferência, declarando que as justifica
ções apresentadas a tôdas aquelas 
emendas eram de inconsistência eVi
dente, e não se houvesse dignado de 
ler a que formulei, tenho a preten
são de supôr que essa justificativa 
dissesse alguma coisa que a S. Exce
lêr1cia não conviesse revelar, e, por 
isso, peço permissão à Casa para lê
la. 

Assim escrevia eu: 
"Se vamos estabelecer um regi

me democrático, em que todo o 
poder emana do povo, não vemos 
como se possa negar a determina
dos municípios, justamente os dt
população mais esclarecida, o di
reito õe escolher, pelo voto, os 
s.eus dirigentes. São especiosas. 
fruto de resquícios ditatoriais, tõ
das as razões invocadas para sus
tentar a inconveniência das elei
ções ctos prefeitos das capitais dos 
Estados e de certa::; cidades. 0·1 
acreditamos no voto, vendo nêle 
o melhor processo de escolha do~ 
governantes, ou recaímos nos mé
todos ditatoriais, em que só a 
vontade dos detentores do Exe
cutivo é reconhecida como sábil\ 
e justa'. 

Dtspensar-me-ia de outros arg•J
mentos, tão gritante se me afigu
ra a justiça da causa que defendo 
se o nobre Relator geral não hou
vesse invocado algumas razões. po.,. 
mim desconhecida.s, e que servissem 
de fundamento a que se negasse apoi'.J 
à minha proposta. 

Diz S. Exda. não se justificar n 
eleição dos prefeitos nas capitais dos 
Estados. pois, sede dos govêrnos es -
taduail', que são. êstes ali executam 
certos strvlcos de ~tilidade p;fülica. 
que deverão· ficar sob sua alçada. Es
quece-se. porém, de que os serviços 
cstad1nis ~ão se Mmitam às capitais. 
(muito hem'i mas se estendem p0r 
todo o ter~itório do Estado. Posso in
voca·:. n<ir exemulo. no Estado do Rio, 
o distrito de Macn l:lú. onde o Estado 
inverteu grandes somas na instalação 
de importante usina hidroelétrica. De 
acôrdo con1 o argun1ento de S. Exce
lência. o munlcfnio onde está essa 
usina i::io deveria ser administrado 
por govêrn:i eleito pelo povo. 

O Sr. José Bonifacio - Permita
me V. Ex.~ um aparte. O Represen
tante Sr. Costa Neto subverteu tô
das as regras da lógica. S. Ex.ª per
mite ao eleitor das capitais a escolha 
de Deputaclos federais, Senadores, Go-

vernador de Estado, Presidente da 
República e lhe recusa a escolha de 
seu prefeito. Permite o ma\S e nega 
o menos. 

O Sr. Costa Neto Não fui eu 
quem subverteu, más todos aquêles 
que elaboraram nossas Constituições 
anteriores e que deveriam merecer 
mais respeito de VV. Ex.ªs. (APota
dos e não apotados.) 

O Sr. José Bonifácio - V. Excelên
cia está procurando incompatibil(zar 
João Barbalho com o povo carioca. 

O Sr. Costa Neto - Não fOI. r,õ 
João Barbalho, mas os Constituintes 
de 91 e a maioria dos de 34. 

O SR. AMANDO FONTES ·- Res
pondo ao argumento do nobre Relator 
geral, dizendo que se as Constitulçõe~ 
de 1891 e 1934 não determinaram a 
eleição dos prefeitos nas capit.ais ào,., 
Estados. não foram democráticas 
como queremos seja a de 1946 

O Sr. Costa Neto - A democraci" 
é o regime que garante tôdas as li· 
herdades, mencs a liberdade àe se tt
rar a liberdade. 

O SR. AMANDO FONTES - Como 
tirar a liberdade, quando o q1ie qu<-
remos justamente é dar liberdade? 

O Sr. Costa Neto - Tirar liberdade 
de todo o povo do Estado poder 1>ro
nunciar-se sõbre aquêle que deve go · 
vernar a capital, onde está a sede de 
seu govêrno. 

O SR. AMANDO FONTES -- Qur: 
ro lembrar fato posterior a 1934 QU\', 
parece. V. Ex.ª não tem na memória· 
a última Guerra, em vircude da qual 
se tomou necessário o estabelecimen U., 
de um regime democrático mais pro
fundo. Surgiram, entÃ.o grandes cl;i.o,. 
ses, que anteriormente não d~cidiant 

da escolha dos dirigentes - as clas~e3 
trabalhadora.8, agora r~lamando tal 
direito. V. Ex.ª sabe que nas Capita i~ 
está a maioria da população. 

O Sr. Costa Neto - Pode V Ex.' 
chamar o povo francês de não dPmu
crata? 

O SR. AMANDO FONTES - Nii'I. 
O Sr. Costa Neto - E a .\rnérk.1 

do N:.:rte nfo é dl:mocraLa? 
O SR. AMANDO FONTES -- E'. 
O Sr. Costa Neto - No ent~.nto, o~ 

prefeitos do Sena e de Paris, não sã0 
eleitos, ma.s nomeados! <Palmas.) 

O SR. AMANDO FONTES - Essa 
é outra questão. Também pergunto: 



- 397 

os prefeitos lie FHadelphia, Boston, 
da t,7ande cidade de Nova York não 
8Ao eleitos pelo pavo? <Palmas.) 

O Sr. Costa Neto -- Boston, Nova 
York, e ouLras cidades amrr:canas 
pleitearam, durante muitos a nas, a 
glória e a honra de ser a cn.pl•:d dos 
Estadils Unidos, no regime em que está 
atualmente V'/ashington. 

O SR. AMANDO FONTES -- Res·· 
ponda-me V. Ex.ª: aão, ou nã.o. sede:; 
de governos locais? No entantl'. ele
gem seus :>relei tos. 

O Sr. Segadas Viana - A Consti
tuinte de 1934 votou pela autonomia 
do Distrito Federal. Não há motivo 
!)ara se alegar que não foi rJemocrâ
tica essa deliberação. 

O SR. AMANDO FONTES - Nfta 
está em jôgo. no momento, a autono
mia do Distrito Federal, mas a das 
capitais dos E~tactos. Não quero de8-
Viar-me do rumo que eu tracei. 

O SR. PRESIDENTE - Lembro a 
V. Ex.ª que <:stá findo seu tempo. 

O SR. AMANDO FONTES - O Se
nhor Presidente mr. adverte ele qu2 
está esgotado meu tempo, e vou dei
xar a tribuna. 

Quero i~ór em realce, antes ele o fa
zer. que negaríi:i.mos o próprio prin
cipio em que se baseia a democra
cia -- o do número -· se negassemo;; 
a milhões de bras1Je1ros. residentes nas 
capitais dos Est'.i~os e que sã,1. tam
b~m. as populações mais ei:cl arecidas 
do Brasil. o direit-O dP. escolher os di
rigentes ele seus negócios im 0 diatos. 
<Muito be 111. Palmas.) 

O SR. PH.r:SIDBNTE - Ninguém 
ma.is pedindo a palavrfl. pasemsos à 
votação. 

P1·eJinll11armentc, \'J.mos deliberar 
sôbre um requerimento de votação 
nominal. eh ~~guinte teor: 

Rcquert:r,1c.J·.; vot.r.çí\o nominal para 
as em1;1,éii.is !·eferentes aos H 1. 0 

e 2." Ju ni:1. '.!8 do Pro.teto atur.l. 
S. ci'.1 i S 0 ;;·,.'ír.s, 19-!l-94H. ·-· Jorge 

Arnnt!o. - .!•):<u J\ma;:;o:iits. 

Os Senhores, que o ap1·ovam, quei
ram levantar-se. <Pausa) . 

Está rrjcllado. 

O SR. AMANDO FONTES -- Se
nhor Pre:iltl1mte, peço verificação da 
votacáo. 

O SR. PHEl::il.Uf.:U'i E -- Vou p1·u
ceder à verificação da votação. So
licito aos Sr.s. Heprc:sfmtantes, que 
estavam ausentes cio recinto, no m:::
mento da votar;f.tei, st eximirem da 
mesma. 

O SR. AMANDO FONTES -- Se
nhor Presidentl:, de~i:;to do pedido de 
verificação de votar;;to. • 

O SR. PRESID)':;NTE - Perfeita
mente. Acham-se sóbre a mesa di
versos requerimentos de destaques de 
emendas atinente;; ao art. 28 do pro
jeto da Constlluit,;ão. 

O SR. BARRETO PINTO (Pela 
ordem> Sr. Presidente, peço a 
V. Exª. atente para minha questão 
de ordem, no sc:ntido de se proceder 
à votação do parágrafo primeiro em 
duas partes ·- prcfei tos das capitais, 
e prefeitos das estâncias hJdromilv:
rais. 

Aliás, o Sr. Representante Paulo 
Sarasate declarou existir a respeito 
requerimento do Sr. Deputado Llcur
go Lç1te. 

O SR. ALOíSIO CARVALHO t') 
<Pela ordem) - Sr. Presidente, co
nheço bem o a:;su1;~0. pois na sessão 
de sábado soli<:itei à Mesa subme
tes&e a votos, st;iarr.damente, o § 1.0 

e § 2. 0 • Hojt, porém, quando não es
tava V. Ex". na µresidêr.ci.a da Casa, 
o honrado relator . geral da Comissão 
de Constituição, Sr. deputado Cost11. 
Neto, sugeriu dri tribuna fôssc feita 
votação do ~ 1. 0 em duas partes: uma 
relativa à nomeação dos prefeito::. 
para as capitais; ontra, referente à 
votação dos prcfei tCJ1; para as estân
cias h!dro-minerais. 

Naturalmente nossa insistência no 
momento, repito, é por nãc. ter e~

ta.do V. Exª. na ~·rcsidêncift <la Casa. 
quando o honrado relator geral, que 
confil·mará t;ua sugestão, fêz êf;se pe
dido ao Prcsidc11 te. 

O Sr. Costa N ,'to - Confirmo ple
namente. 

O SR. PP.ES!DENTE: - E' o me:;
mo, então, do derrntu.do Barreto Pitlto. 

O SR. PAULO SARASATE <Pel<1 
nrclcm) - Sr. Prc:;ldentc, V. Exc.·
!ência deve estar JP.mbraclo que há. n,t 
Mesa, asstm1do pelo Representan.,!· 
Sr. Licurgo Leite rcquerirnento com 
o mesmo objc~ivo. 

S. Ex." oede destaque para a ex .. 
pressão: "cstân8i1:ts llidro-minerais". 

( • > Não foi rel'i~Lc pelo orador. 
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Por consequencia, o dispositivo de
ve ser bipartido. para votação, po1· · 
fôrça do requerimento de destaque 
que V. Ex.a deferiu. 

O SR. CARLOS PRESTES (Pela 
ordeml - Sr. Presidente, temos de 
votar três questões, assim divididas· 
capitais dos Estados, estâncias hidro
minerais e bases militares. São as 
três vohções requeridas pelo Senho" 
Deputado Costa Neto, hoje, da tri~u
na. 

O SR. AMANDO PONTES (Pela 
ordeml - Sr. Presidente ,há um pe
dido de destaque, por mim assinad•1, 
solicitando, justamente, seja votada a 
primeira parte - exclusão dos Pre
feitos das capitais. 

O SR. PRESIDENTE - Vou pro
ceder à votação da matéria que pas · 
so a ler: 

·• Poderão ser nomeados pelos 
Governactores dos Estados e dos 
Territórios os Prefeitos das capi
tais". 

Os Senhores, que aprovam a supres
são desta parte, queiram levantar-se. 
IPausa.l 
. Está rejeitada. 

O SR. PRADO KELL Y (Pela or
dem) - Sr. Presidente, peço verifi
cação da votaçfi.o. 

O SR. PRESIDENTE - Vai ser 
feita a verificação da votação, a pe~ 

c:ido do nobre Representante, Sr. Pra
do Kelly. 

Os Srs.. c me votam a f a v o r da 
emenda sup1:eosiva, queiram levantar· 
~;c. II'ansa.) 

O SR. JOSÉ AUGUSTO !Pela or
âem) - Sr. Presidente, achava-me 
ausente, qPando se iniciou a votação 
Consulto a V. Ex." se meu voto ain
da é admitido. 

O SR. PRESIDENTE - Não. Vos
~a Exccl8ncia não poderá votar, por
qu<' no momento estou ·procedendo a 
verificação da votação. 

O S.R. JOSÉ AUGUSTO - Nêst.e 
caso, peço a V. Ex." consigne em ata 
que, se P.stivesf>e presente, teria vota
do a favor da emenda supressiva. 

O SR. PRESIDENTE- Os Senho
res, que votaram contra a emendq 
supressiva, farão o favor de se levan
tar. (Pausa.) 

Votaram contra a emenda 154 Se
nhores Representantes e a favor 102. 

Está portanto, aprovado o projeto 
nesta parte. <Palmas.) 

O SR. HERMES LIMA (Pela or
dem) - Sr. Presidente, desejo per
guntar a V. Ex. a se um Represen
tante, nesta Assembléia, não tendo de
clarado que se arbstinha de votar, pode, 
pràticamente, deixar de exprimir sua 
opinião pelo voto. 

Dividiu V. Ex.n a votação dos que 
s-e manifestaram contra e a favor da 
emenda, anunciando o resultado que 
apurou. Quer me parecer, entretanto, 
que um Sr. Representante permane
ceu sentado em ambas as votações, e, 
por êsse motivo, indago de V. Ex." se 
isso é possivel. <Muito bem; muito 
bem.) 

O SR. FLO.RES DA CUNHA 1 Pela 
ordem) ( ") -A Assembléia e a Nação 
conhecem a profundidade dos moti
vos que me separam da personalidade 
do ex-presidente da República. Quero, 
porém, declarar que é direito de qual
quer R€presentante abster-se de votar. 
r iV!uito bem. Palmas.) 

O SR. HERMES LIMA- Sr. Pre
sidente, devo declarar, continuando 
na minha questão de ordem, que nes
ta Casa quem responde às qu:ostõ2s 
de ordem é V. Ex.a nenhum uodcr 
tendo qualquer Deputado de vir a·o ml
crofome para resolvê-las. 

O Sr. Flores da Cunha - Mas posso 
opinar. 

O SR. HERMES LilVIA- Nesta tli
buna, Sr. Presidente, apesR.r de conhe
cidamente adversáTio político do (~x

presidente ela República, já fui aplau
dido. porque. imparcialmente, fiz jus
tiça à a tunçã.o de S. Ex.a, ao dotar o 
país de uma legislação socütl. 

O Sr. A.ljrcdo Sá -- Está, porém, 
susci-tando questão cl8 ordem imperti
nente. 

O SR. HERMES LIMA - E' com 
essa m-ssma imparcialidade, é com essa 
1nes1na serenidade. que levanto D.gora 
a questão de ordem. 

O Sr. SoaTes Filho - Aliás, a abs
tenção representa manifestação Cle 
despreso pela repTes-entação nacional. 

I Apoiados e nã.o ar;oaidos. Trv
cam-se veementes apartes. O Se-
nhor Presidente Tecla ma atenção.) 

' 
O SR. HERMES LIJiirA - Não 68 

tra-ta, portanto, Sr. Presidente, de 
questão pessoal. 

( *) Não foi revisto pelo orador. 
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Desejo perguntar a V. Ex?: quando 
a Mesa verifica uma votação, como 
acaba de fazer, pode um'Representan
te abster-se de votar? 

O Sr. Flores ela Cunha - Pode. 
(Apoiados e não apoiados.) 

O SR.. HERMES LIMA- Se V. Ex
celência, Sr. Presidente, me perm;t;2, 
lembrarei que certa. vez, quando o 
Sr. Deputado Medeiros Neto quis 
abster-se de votar. V. Ex.a o obri!:wu 
a participar da votação I ~ 

Era o que tinha a dizer. (Muito 
bem.) 

O SR.. GETULIO VARGAS (Pela 
ordem) - Sr. Presidente, não fujo a 
rel';ponsa bilidade elos meus a tos. (Pal
mas) . Vot-ei pela emenda. <Muito 
bem.) 

O SR.. PRESIDENTE - Devo ma
nifestar-me sôbre a questão de ordem 
a resolver. 

Entendo que nenbum dos Srs. Re
presentantes é obrigado a votar. Tra
ta-se d:e assunto de fôro íntimo, de 
consciência, relativo ao modo de cada 
qual cumprjr seu dever. Limito-me a 
computar os votos daqueles que aten
dem ao a pêlo d;t Mesa. Essa a orien
cão que se::;ui no caso do Sr. Deputado 
Medeiros Neto, invocado pelo Sr. Re
pres-entante Hermes Lima. 

Vamos pa.ssar à segunda parte do 
requerimento. 

Submeto a votos a supressão das 
palavras "e dos Municípios onde hou
rcr estâncias hidro-minerais naturais 
e tennais, quanrl o beneficiadas pelus 
E.~k1ctos ou pel.c'\ União." 

Há diversas c·mendas, pelas quais se 
~:nr.-·PT{~ a supressfí o cl~SS8 segunda 
]XlT[R. 

Os Srs .. que apTovam a ·emenda su
DJ'csdva, r1neiram levantar·· se. I Pal
mas.) 

Está rejeitada. 

O SR. CARLOS MARIGHÉLA 
!Pela ordem) - Sr. Presidente, peço 
HTifJcaçâo d•a vota.ção. 

O SR. PRESIDENTE- Vai-se pro
Ceder à verificação da votaçã.o. 
(Pi\J.:.sa.) 

Ve>taram ?- favor dH emenda 120 
Sm. Repl'ese:ntanks e contra 150. A 
cmttm·d'a está rejeitada. 

V<m pas.s•ail' à votação da emenda 
.mpn·e.ssiva do § 2. 0 do a.r.t. 28. Ma
nifl)l.<>tar-s·e-á, port.anto, a Assembléia 
côbr·e todo o parágr-afo. 

0,~ Srs. Re>pt:t'·es•ent.ant.es, que apro
vam a em·end.a., queira:m levantar-se. 
!.Pausa.) 

IL~tá rejeioo.{la 

Volt-o à ques.tão de or.:k·m l0vam
tada pelo Sr. Hermt>.s Lima. .exckt
recendo-·a em tese. De f.a,to. eJlC.O'Il
tm-se, no art. 248 do :h"ltUgQ Regi
mento da Câma.ra dos . D~puto.dos, 
subsidiário, o seguinte: 

"Nenhum Deputado )}re,sent.e 
poderá se excus·ar de tomar parte 
na-s vot•ações, se não filleT decl·a
ração prévia de não ter assisti.do, 
ou acompanhado os debat!'f; côbre 
a matéria em deliberação. 

"Parágrafo único. Em se tra
tando de ca.usa pró~ria, ou de 
assunto em que tenha ~nterês.se 

indivLdual, o Deputa-do ;:erá ini
bido de votar, ma.s poeerá Rs.~is

tir à votação. " 

Passa.r.ei, pois, o int<erpcli\Jr o Sr. 
Re-presentante, que não quiser v0taT, 
porque, pelo Regimento, o voto i com
pulsóri.o. 

O SR HER.MES LIMA - Sr. Pre
sidente, agra.deço a V. Ex.a a .'3ülu
çãü dia ques,tão de ordem, qFe tinha 
tôda a procedênci•a como a l·evan.t.ei. 
Pa·rece-me não ser de bom estilo pa.r
la.menta~·. quando um Re,})Tlesenta:ntt' 
suscita questão de ordem, peu-.sona.ii
zá-la. Como não estava no me11 in
tui.to proceder de outro modo, :>xpu.s 
o assunto perante V. Ex. a, a única 
a,uwridade _ que poderiR re-wl'.'ê-lo. 
<Muito bem.) 

O SR. ALOISIO DE CARVALT-IO 
<Pela ordem) - Sr. Pl'·e.sidemtc en
caminho à Mesa declaa·a.c?.o d·e · vote 
à e vários Senhores RcJ)resfnta.ntt~'. 
pela supressi'í.o tot·al do:; · p9 .. J'lÍg·rail'oE 
1. o e 2. o do artigo 28, qui' ~v· a.ban'
de ser objeto de vota.ção. 

O SR. PRESIDENTE --- A :iEcla
ração de SS. EEx.a, assim como r. ds 
outros Senhores Repre-sen.ktnte.o .. cc,ns
tP . .rão da ata .. 

sao enviadas à 111 esa as se
guintes 

DECLARAÇÃO DE VOTO 

Declaramos que votamo.s pe-la GU
px.essãü total dos pau·ágrai os 1 . ·' e 2. o 
do artigo 28 do Projeto R·e,visto, po1· 
isso que damos aos Munidpi-os, e à,s 
Oa;pita.is, principalmffite, sem qual
quer distinção, o direi.t,o d~ wcnlha. 
dos seus Prefeitos, pe,lü voto :popula11·. 

S.ala das Sessões, 19 de agôst.o d<? 
1946. Aloysio ele Canlalho. 
Aclelmar Rocha. - Lino Machado. 
- Altino Arantes. - Motia~ Olim-
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pio. - Antônio Cotréa. - E1wliàes 
Figueiredo. - Antenor Bogéa. 
Lima Cavalcanti. - Gilberto Freyre. 
- Agoattnho Monteiro. - Freitas 
Cavalcantt. - Rui Palmeira. - Ma
rio Gomes. - 01nnar de Aquino. -
Jacy àe Figueiredo. - Toledo Pisa. 
- Muton Campos. - Magalhães 
Pinto. - Hermes Lima. ~ José Le-0-
mil. - José Augusto. - João Vilas
boas. - Agricola de Barros. - Pra
do Kelly. - Licurgo Leite. -- Fer
nandes Távora. - Raul Pilla. -
Cilndid.o Ferraz. --- Nestor Duarte. 
- Dolor de Anàraàe. - Hamiltan 
Nogu.etra. · - Fernandes Telles. 
Alµfaio Alves. - Luts Viana - Soa
res Filho. - Alarico Pacheco. -
Romeu Louren.;áo. - Campos Ver
gal. - Romão .Túnior. - José Bo
nifácio. -- Café Filho. --- Munho2 
d.a Rocha. - Durval Cruz. - Paulo 
Sarasate. - Jurand.ír Pires - Ta
vares à' Amaral. 

DECLARAÇÃO DE VOTO 

A bancada mineira da Unl!ío De
mocráti(!a. Nacional declara, para. 
constar da o.ta, que v-0tou pela inte
gral autonomia dos municfpifJs onde 
há estâncias hidra-minerais, Inclusive 
,na parte rele.tiva à eleição dos pre
feitos das mesmas estâncias, assim 
coi:no das capiLais dos Estad-OS. 

Sala das Sessões, 19 de agõsto de 
1946. - Lopes Cança.ào. - Gubriel 
Passos. - .Lfcnrgo Leite. - Milton 
Campos. - Monteiro de Castro. 
Magalhiits Pinto. - José Bonifacio. 

DECLARAÇÃO DE VOTO 

Votei pela eleição dos Prdeltos das 
Capitais, e das estâncias hJd·ro-mine
rajs, porque não possn com;:>reender 
democracia priv&.ndo o ó.ireito de voto 
aos eleitores dos centros mais populo
acs e onde é m1iior a cultura, para 
a es-::olha de ~us governantes 

Sala das Sessões, 19 de agôsto ele 
1946. - Barreto Pinto. 

DECLARAÇÃO DE VOTCJ 

Votei e. favor das emendas supres
.sivas dos parágrafos 1:0 e 2." cio ar
tigo 28. Já justifique! o meu voto jun
.te.mente com vários senhores represen
tantes, fundamentando-o num princi
pio democrãtlco. Quero agora justifi
cá-lo separadamente pelas partes em 
que a votação foi separada: 

I.0 
- Prefeitos das Capitais dos Es

tados. Não vejo Inconveniente na elei-

ção dos prefeitos. As funções ele go
gernar o Esta<'.lo e o Munldpio da Ca
pital não entram em conflito num re
.gime úemocrãtico. A amplitude de 
ambos é diversa. Não~ diga que. com 
a eleição do prefeito da Capital, i. 

Govêrno do Estado esteja hosreda.d• 
e em situação de dependênci1. EDI 
qualquer local do Est.ado, o ISPvêrn• 
estadual estará em sua casa, poden
do exercer à vontage as suas funçõeti, 
sem entrar em conf'Uto com os pod~ 
municipais, que tratam apenas dos 
seus ussun tos particulares. 

2.0 - Prefeitos das estàndas hid'l.'o
minera!s. Penso que o F.stado ou a 
União p-Odem beneficiar estâncias hi
dra-minerais naturais, construindo ai 
insta.lações de custo vultoso ;Jara a 
seu conveniente aproveitamen~o. sem 
privar os seus habitantes da t'lelçãe 
do seu prefeito. Só o desconh~cimen
to absoluto das funções eletivas e a 
ausê:-.i.la do mais rudimentar espirito 
público, poderiam impedir a coopera
ção eficiente de prefeitos eleitos com 
os p<>deres estaduais ou federais, quan
do êstes beneticiar -0s n11mlcipins qU<! 
dirigem. · 

3.0 - Prefeitos de bases e portos 
:militares. Alnda neste caso. S(JU con
tra a nomeação de prefeitos. Em. 
caso de confl~ração, seriam conver
.tidos em praças de guerra, tothendo
se, como é Justo. os tempos normais, 
não há autoridade civll que não coo
pere no que está na sua alçada, com 
as autoridades milltaree. As autori
dades civis dos rqunicipios têm sem
pre se es!orçaão ;.iara que corram per
feitamente os misteres militares de 
bases. A eleição dessas autoridades. 
isto é, dos prefeitos locais niio pode 
comprotr. e ter a segurança das baseb 
e portos mUitares de excepdon\ll im
portã.ncia. Se tal casa se veriticaf\Se. 
representando os prefeitos os ideais e 
as pre!~rl!nclas da sua comun!Jade, u 
pais estaria definitivamente rompro
metido e incapacitado para continuar 
como nação Independente. 

Salr. das Sessões, em 19 de agôsto 
de 1946. - Munhoz da Rocha . 

DECt.l\flAÇÃO DE VOTO 

Justificando o voto que pr.o!eri con
tra a .emenda supresstva da primeirii. 
parte do art. 28, § 1.0 do projeto rP.
visto, requeiro n V. Ex.ª faça cem' -
tar da a ta da .sessão de h::iJP., qu.~. 

assim. o fiz, porque o preceito vtsadt> 
pela mesma emenda é de carâter fa-
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•llltat1vo, permitindo, pn1s, aos J!&. 
tados arlota;rem, em suas futuras Cons
Mluiçées, ou principio da eleição· ou 
da nomeaçli.o dos }>refeitos de su8s 
KPltals. De.starte, ressalva-se, nêss:~ 

)l&rtlcula.r, a autonomia dos Estados. 
111\perati vo democrático não menus 
reo.speitá.vel. 

Sala das Sessões, 19 de agôsto de 
1946. --· Edgard Arnura. 

DECLARAÇÃO DE VOTO 

Votei pela concessão da autar.omla. 
a todos os municípios, inclusive aos 
tii\.S capi t,ais. Não consigo compreen
der porque se deseja, no projeto, su
primir aos habit11;ntes das capitais e 
fte.s estâncias hidro-m!nCjfais e clima
téricas o direito inccncusso de elege
rem livremf':nte o seu prefeito 1 

Sala das Sessões, 19 de agfü:to d~ 

J '46. -· Campos Vergal. 

DIWI.ARAÇÃO DE VOTO 

Dccla;-o que f;e e.stivcssc presente 
na ocasifi.o da votação teria votado 
a favor <la eletividade dos Prefeitos 
tla.'1 Ca pilais. 

Rio de ,fanr:iro. 19 de agôsto de 
l!l46. - Cândtdo Ferraz. 

O S!'t. PRESIDENTE - Ficam, pois, 
prejudicadas as seg1:intes emendas, 
a qui;o se referem os n!qucrimento8 de 
desi:.aque abaixo: 

Do Senhor Berto <::ondé e outros: 

Requeremo;; destaque da emenda 
a.0 264, cuja n1atérla cvnst.ava do ur
*igc: 126, e com o projeto ora em 
dú;c1,.1:;~ãn passou para o de n.0 28, § 
l.º. A referida emenda é a seguinte: 

"Suprima-se, no parágrafo único 
a expr~>.são: - no mnnicipio da 
Capital". 

Sala. das Sessões, 15 de agôsto de 
1946. ·-. Berto Ccndé. - Gurgel do 
Amaral. -·- Artur Fischer. -- Bentcio 
Fontenele. - Antoni? Sitva. - Melo 
Braga. - Ezequiel Mendes. 

Do Senhor Licurgo Leite e 0 11tro: 
Cap. I art. 28 § l.º do Substitutivo. 

Requeremos destaque, na for:na regi
mental, para a emenda n.0 1. 053 de 
autoria do Sr. Licurgo Leite e outros, 
•eferente ao Capítulo I do Projeto 
:revisto e publicada à páglnfl. 185, do 
Impresso alusivo ao ast. 84 e seguintes. 

Sala das Sessões, em 13-8-1946. -
Licurgo Leitl'. - Jacy de Ftguefredo. 

Do:; Srs. Pau.lo Sarasate e Prado 
Kelly: 

CAPÍTULO 1.0 - Art. 28, § l.º do 
Projeto substttuttvo. 

Requeremos destaque, na forma re
gimental, para a Emenda n.0 2.845, 
de autoria dos Srs. Paulo Sarasate -e 
Prado Kelly, refe1·E:nte ao 'C~pítulo l.º 
do Projeto revisto e publicada à pá
gtns. 168 do impTesso alusivo ao ar
tigo 84 e seguint.i:s. 

Sala das Sessõe:;, em 13 de agôsto 
de 1946. -- Paulo Sarasate. - Prado 
Kelly. 

Do Senhor Carlos Prestes: 
Requeremos destaque paTa a emen

da n.0 2.843: 
Ao artigo 126, ~ únlco, suprima-se 

o seguinte: 

"e nos em que se situe base ou 
p-Ost-0 de importância militar". 

Art. 28, §§ 1 e 2 - Capitulú I -
Título I - do Projeto Revisto, que 
corresponde ao art. 126, § único do 
Projeto anterior. 

1.0 Signatário: Antônio Feliciano. 
Sala das Ses.sões, em 13 de agôsto 

ele 1945. --- Luís Carlos Prestes. 

Requeremos destaque para a emen
da n.0 2.832: 

Suprimir o § únko do a1·t. 12C do 
Projeto anterior que corresponde ao 
Art. 28.0 , §§ !.º e 2.0 , Capitulo I -
Título I - do Projeto atual. 

1.0 Siynatário: Deputado Maurício 
Grabois. 

Sala das Sessões, em 13 de ~ôsto 
de 19411. -- Lui,!I Carlos Prestes. 

Do Senhor Barreto Pinto: 
Oapituló I - Titl.410 I - (Art. 28> 
Requeiro destaqú'e dos §§ 1.n e 2.0 

c!o art. 28, do Projeto revisto, para 
qu( sejam suprimidos, de manei1·a 
que, respeitado o espirita democráti
co, possam os prefeitos ser e1e1to.~ 

pel<>s municiplos. 
Sala das Sessões, em 13 de ag.Ssto 

de 1946. - Barreto Pinto. 
Título I - Capítulo 1 - Destaque 

Art. 28 - Suprimir o § 1.0 • 

Sala das Sessões, em 13 de agôsto 
de 1946. --· Barreto Pinto. 

Do Senhor Nestor Duarte: 
' Requeremos destaque pal'a os ~ 1.0 

e 2.0 do art. 28. 
Em Sessão, 13 de ag-õsto de 19-46. 
Nestor Duarte. 
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Dv Senllor Dolor de Andrade: 
R€queremos à Mesa destaque para 

a -snienà.a n.0 580, publicada no avul
;o;o pá[';ill::t 180 - cap. III - Dos mu
::üdpioa - art. 126 parágrafo único 
:lo Frojeco primitivo - e que corres
poüÜ'' ao art. 28 parg. 2.0 do Proje
to r2visto: 
· Etr.<end.a: "O prefeito poderá ser de 
nome,v,;ão do govêrno do Estado ou 
Território, no município da capital, 
nos de águas naturais, quando bene
ficü,dos pela administração estadual 
ou federal, e nos em que se situe base 
ou pórto de im]Jortância militar". 
(Está no projeto primitivo) . 

Suprima-se - in fine - e nos em 
que se situe base ou pôrto de impor
tàn-cic., nüli ta. r. 

Sah da sessões, 16 de agôsto de 
1946. - Dolar de Andrade. 

O SR. PRESIDENTE - Tênho 
~óbre a Mesa requerimento do Senhor 

1 Jurr.ndir Pires_e_ outros de preferên
cia para o destaque relativo à emenda 
11.0 ~.280. 

O SR. CAFÉ FILHO - Sr. Presi
denw, peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE - Tem a pa
lavl'a o nobre Representante. 

O SR. CAFÉ FILHO - rPela or-
dem . .! (''') - Sr. Presidente, ao capí-
tulo das Disposições Transitórias do 
Projeto pôsto em Plenário para rece
bin·Hmto de emendas, apresentei pro
posição criando o "Estado de Guana
bara'". 

A -~menda, devo confessar, foi ofere
cidJ. ao capítulo das Disposições Tran
sitórias. 

V. Ex.·' anuncia agora o destaque 
das -emendas correspondentes à auto
nomia do Distrito Federal. Pergunto 
:;e a minha strá submetida a votação 
iuntamente com as outras ou se será 
Zt))f:'-eiada naqud·e capítulo ou, ainda, 
se a matéria votada a prejudicará. É 
a quGstão de ordem que levanto. 

O SR. PRESIDENTE - Devo in
fonnar ao nobre Representante para 
o devido exame que coloquei em 
!)astas separadas os pedidos de desta
que recebLdos. 

Evrdentemente, o requerimento de 
V. Ex. a está numa dessas pastas, mas 
não a tenho em mã-os no momento. 
Se S. Ex.a me indicasse o número, 
poderia responder. 

('') Não foi revisto pelo orador. 

O SR. CAFÉ FILHO - O número 
está mencionado no requerimento de 
destaque. 

O SR. PRESIDENTE - Qual o as
sunto da emenda? 

O SR. CAFÉ FILHO - Criação do 
Estado de Guanabara. 

O SR. PR•ESIDENTE - Reputo a 
em-enda de V. Ex." não coli'Clente com 
esta. · 

O SR. CAFÉ FILHO - Esta, a 
questão de ordem que levantei. QueT 
dizer que a emenda será oportuna
mente apreciada. 

O SR. PRESIDENTE Exata-
mente. 

O SR. CAFÉ FILHO -Muito obri
gado a V. Ex.a. 

O SR. NEREU RAMOS - (?ela 
ordem) (*) - Sr. Presidente, devo, 
para justificar requerimento que vou 
fazer, dar à Assembléia alguns esda
recimentos. 

No primitivo trabalho da subcorr_:s
são de ''Organização Fe-deral" nâlo 
havia preceito algum relativamente à 
mudança da Capital da República. 
Foi, se me não engano, o eminente 
Deputa-do Sr. Artur Bernardes quem, 
na Comissão de Constituição, apre
sentou emenda que, aprovada, consta 
das "Disposições Transitórias" do 
primitivo projeto, emenda essa assim 
redigida: 

"Incorporar-se-á ao domínio da 
União, no planalto central do 
país, uma zona de quatorze mil e 
quatroqentos quilômetros quadra
dos, que será oportunamente de
marcada para nela estabelecer-se 
o Distrito FedeTal. Efetuad: a 
mudança, o atual Distrito Fede. 
ral passará a constituir um Es
tado". 

Como vêem os Srs. Representantes, 
o final dês se prece i to coincide com 
o pensamento constante da emenda 
do Sr. Deputado Café Filho, oom a 
diferença apenas de que esta dá, ime
diatamente, a denominação de Estado 
da Guanabara. 

O projeto revisto, adotando emen
da do Sr. Deputa-de Gust:wo Capa.
nema, entendeu de destacar o Titulo 
das Disposições Transitórias para 
constituir ato especiaL fora do corpo 
da Constituição. Seguiu aí o exem
plo da Constituição da Austria, ela-

("') Não foi revisto pelo orador. 
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borada por um dos maiores juriscon~ 
sultos do mundo e freqüentemente ci~ 
tado nesta Assembléia - Kelsen. 

Adotando a emenda do Sr. Depu
tado Gustavo Capanema, consignou o 
projeto atual o seguinte dispositivo: 

"Esta Constituição, bem como o 
a w das disposições r::onstitucionais 
transitórias, depois de assinados 
pelos Deputados e Senadores rre~ 
se-ntes, serào promulgados simul
t.áneamente pela Mesa ela A:;::;ern
oléia Constituinte e entrarão em 
·vigor na data da sua publicação". 

De conseguinte, a Constituição que 
estamos votando deve ser promulgada 
simultàneamente com o ato das dispo. 
sições constitucionais transitórias. Um'l 
não entrará em vigor sem o outro. 

Por motivos técnicos, adotámos a 
fórmula da Constituição austríaca, e, 
por isso mesmo, a grande Comissão 
não examinou as emendas anresenta
das ao capítulo das Disposiçoes Tnm
sitórias, a fim de fazê-lo mais tarde. 

A respectiva votação deverá seguir
se imediatamente à da Constituição, 
para ser o ato promulgado no mesmo 
dia em que o fôr a Carta Magna. 

Seguindo o exemplo da Constitui
ção ele 34, e tendo também em vista a 
apresentação da emenda do Sr. Re
prese:-xtante Arthur Bernardes, enten
deu a Comissão da Constituição que a 
maté:·b relativa ao atual Distrito Fe
cleral. que só será Distrito enquanto 
a c:,pital não for transferida, devia 
ser ;·;oservada para as Disposiçõe~ 

Transitórias, porque transitória é a 
atual Capital da República. (Muito 
bem.' Não foram, por bso mesmo, 
exami!1adas as emendas referentes ex
pressamente à Capital da Repúblicrt 
no atual Distrito Federal: uma apre
sentada pelos ilustres representantes 
do P. S. D., Secção do Distrito Fe
deral. e outra lida ontem desta tri
buna pelo nobre Relator Geral. 

Df:ixámos tôda essa matéria para ser 
examil1ada juntamente com o disposi
tivo do prin:eiro projeto, resultante 
da emenda do Sr. Deputado Arthur 
Bern::udes. Com isso não prejudica
mos. em, qualquer maneira, a discussão 
do assllnto. Por questão técnica, e 
uma vez que a Constituinte já em 
primf'iro turno havia consagrado o 
prindpio da mudança da Capital, rc
servámos o exame da matéria sôbre 
o atual Distrito Federal para as Dis
posições Transitórias, porque transi
tóri8. repito. é a sede da Capital da 
Repú!Jlica no atual Distrito FederaL 

O Sr. Carlos Prestes - Desculpe 
inter:-omper V. Ex.", mas parece-me . 

que a argumentação não é das mai~ 
felizes. 

O SR. NEREU RAMOS - Efetiva
mente. não tenho muita felicidade 
com V. Ex." r Riso) . 

O Sr. Carlos Prestes - O art. 25, 
parágrafo único, trata da autonomia, 
do Distrito Federal, em geral. O caso 
elas Disposições Transitórias é sim
plesmente= para o Distrito Federal 
atual; náo haveria mal algum, Sr. 
Senador, se deciciissemos isso em tese. 
Se a Casa resolver que o Distrito Fe
deral tem ou não autonomia, pronun
ciar-se-á quanto ao Distrito Federal 
em qualquer parte. Mais tarde, ao 
tratarmos das Disposições Transitó
rias, no caso em que seja agora ne
gada autonomia ao Distrito Federal 
em tese, assegurarmos, pelo menos, au
tonomia para o Distrito Federal en
quanto estiver aqui na cidade de São 
Sebastião do Rio de Janeiro. 

O SR. NEREU RAMOS - Justa
mente porque queremos encarar de 
frente a questão da sede do atual Dis
trito Federal. na cidade de São Se
bastião do Rio de Janeiro, reserva
mo-la para o Ato de Disposições 
transitórias, uma vez que no projeto 
aprovado em primeiro turno se esta
beleceu a mudança da Capital da Re
pública para o planalto central do 
Brasil. 

O dispositivo do art. 25, segundo o 
pensamento da comissão, ... 

O Sr. Carlos Prestes Apenas 
doutrina. 

O SR. NEREU RAMOS - . . . e 
quero crer que tenha sido o pensa
mento com que a maioria da Assem
bléia o aprovou, é apenas referente ao 
futuro Distrito Federal, à futura Ca
pital da República. 

O Sr. Carlos Prestes -- Não há mal 
em ser votado agora, porquanto isso 
não impedirá que, no futuro, nas "Dis
posições Transitórias", se inclua o de
vido texto. 

O Sr. Hamílton Nogueira - Rati
ficando a.s palavras do nobre Senador 
Sr. Carlos Prestes. em nome de todos 
os repres·entantes de todos os partidos 
do Distrito Federal, o que queremos, 
é a autonomia de qualquer distrito 
federal, em qualquer parte onde seja 
localizado. <Palmas. l 

O S1·. Paulo Sarasate - Não há 
emenda nesse sentido. 

O Sr. Hamílton Nogueira A 
emenda nesse sentido é apresentada 
pelo Sr. lVIa uricio Gra bois, e para a 
qual pedimos destaque. 
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O Sr. Paulo Sarasate - Bastaria 
que se lesse a JustlJJcaçãc da emenda 
para ve1 mos que e!A. rf'almentc não 
tem êsse objetivo. 

O SR. NEREU RAMOS - Não sei 
se nr.ste momento os atvais represen
tantes do Distrito Federal int'"rpre
ta.rá-0 bem o pensamento dos habitan
tes do futuro Distrito f'ederal. 

<Trocam-se apartes. l 
Vou ..:ont!nuar na exposição que ve

nho f::tzcndo porque tenho apenas dez 
min•ltos e não posso silenciar sôbre 
as conclusões desta pequena oração. 

O Sr. Paulo Sarasate - Permita
me V. Ex." um aparte. V. Ex.• co
nhece meu pensamento. Sou autor, 
juntament.e com o Sr. Prado Kelly, de 
emenda visando a apreciação da ma
téria nas "Disposições Transit8rias'', 
igual à e?:1enda do ilustre pesscdista 
Sr. Josê Romero. Nc:'t :is co1:ctiçóes 
ca.be-me defender o ponto de visr.a em 
que me coloquei: sou inteiramente fa~ 
varável à autonomia tio Distrito Fe· 
der::il, mas na.s "Disposições Trnnsi
tórias", porque ai é que deve ser tra
tada a matéria. A emenda do Sr. 
Senador Carios Prestes, ao contrário 
do que se tem afirmado. não objetivn 
todos os Distritos Federais. Essa tese 
aqui a.presentada não estf\ de acõrdn 
com a própria justificação. Nesta se 
lê: "0 Distrito Federal, l!om popula
ção nupertor a dois milhões de haoi
tantes ... " 

Portanto superior à de muitos Es
tados - etc. Não pod'O' ser, pois, u 
futuro Distrito Federal; tem de ser 
o atual. 

o SR. NEHEU RAM: os - Estou 
expressando - e acredito que com fi
dellcW.de - e pcnsar.r.ento da Comis
são da Cons!:itulção. Ao oritmta:r-me 
técnicamente nc assunto. não quís 
fazer mal!obra alguma, como foi aqui 
a.legado. 

O Sr. Carlos Prestes - E' o que 
parece. 

O SR. NEREU RAMOS - Náo fi
zemos, repito, manobra alguma deee
jam()s enfrentar a questll.c e d~utl-la 
C-Om os que ,.>leiteam a autonomia am
pla do Distrito Federal, até porque nilo 
irlamos !azer manobra 1m1 queetão téc
nica. Manobra poderia h:wer daqueles 
que querem d!scutir o assuntr. agora 
e, também, nas "Disposições Transi
tórias". 

Tomemos um dado concreto: s 
emenda que mandava mudar a Ca
pital da República e por conseguinte 

transforme.r o atual Distrito Federal 
num DU;trito transitório. Legislamos. 
então, no art. 25, para o futuro Dis
trito I~ederal. E por que assim proce
demos? Porque não é possível que se 
faça a mudança d11. Capital Federal 
atravé8 de prefeito P.leito. porque não 
existirá liequer quem o eleja. A mu
dnnc;n tem c!1) ser aLravés da autori
dade nomeada, por quem es:;iver no 

· P?dcr, sob pena de não ser levada a 
termo. 

O a..rt. 25 que rr,!'lete o pensamento 
da Gmnlssã0 da Constituição, e quero 
crer que também o da Assembléia, 
se rnfere somente ao futuro Distrito 
Federal. 

Basta ler o dispositivo e eonfrontâ
Io com o que está. nas "Dlst>ostções 
Transitórias". 

OSR. PRESIDENTE -- O tempo 
de V. Ex." está findo. 
. O SR. NEREU RAMOS -- Peço a 

V. Ex.P· restituir-me os minuto..~ que 
me foram tirados pelos apartes. 
· Um Sr. Representante - Não é do 
Regimento. 

O SR. PRESIDENTE -·· Não posso 
fazê-lo. 

O SR. NEREU RAMOS - Dacta es
ta explicação, que mal posso con
cluir, requeiro a V. Ex.ª Sr. Presi
dente, consulte a Casa sôbre "" r:'ln
sP.nte em se tran::.ferirem para o en
sejo da discussão das "Disposições 
Transitórias", torlos os !'equerimentos 
de destaque e tôdas as emendns rela
cionadas com o art. 25 e com u que 
r.onsta daquelas Disposições. Aslllm, 
discutiremos no conjunto, ao m;;.smo 
tempo, não eatabelecendo qualquer 
precedência, e não seremos mais 
acusados de estaz fazendo manobras 
dentro da Assembléia. iMuiio bem; 
mutto bem). 

O SR. PRESIDENTE - O St11.hor 
Senador Nereu Ramos reQuer que a 
Assembléia se manifeste i;ôbre a trana. 
ferência da matêrln, ora em votação, 
para as "Disposições 'l'ransltórla5". 

O SR. CARLOS PR.ESTES (Pela 
ordem ( •) - Sr. Pre.sidcnt e, de 
acôrdo com o Regimento Vossa. Exce
lência pode decidir conclmivamente 
sôbre o assunto. o requerimento do 
Sr. Senador Nereu Rllmos tem o sen
tido de a.pêlo à Assembléia. 

O SR .. PRESIDENTE -- S. E~.ª re
quereu o adiamento peln .o\s~embleia, 

~ esta pode resolvê -lo. 

( •) Não foi revtsto pelo orador. 
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O SR. CARLOS PRESTES - Se
nhor Presidente, queda fazer um 
apêlo a V. Ex.ª, caso fôsse a decisão 
do aSGunto conc!uf:iva, pela Mf·s::. 
Não há razão lógica para tal 11ctia -
mento, por Isso que o art. 25 trata ele 
govêrno do Distrito F'ederal, sem ~e 
referir, especificamente, à cidade oo 
Rio de Janeiro. ~ste assunto, natu
ralm1mte, ficará para ser dii;cutido 
mais t~rde, quanrlo tratarrr.os das 
·"Disposições 'I'r:wsi tcir!'.: s", q ualf!uu· 
que seja o resultado da voLu~ã<J a 
que se proceder ar,ora. • 

o pará.grafo único do nrt. 25, não 
prejudica, de forma alguma, qualquer 
emenda ou indicação a respeito du 
possibilidade do atua! Distrlto Fe
dera! ser, ou níi.o, i:.utônomo, ou ele 
ser tra11sferlcla a Capita.! da Repú
blica. 

P::trece-r.os não haver nenhum mo
tivo, nenhuma razão, nada que .1us · 
tifique o pedido de adiamento fonnu
lado pelo RetJresentante Sr. Nereu 
Ramos. Não pretenclemos penetrar 
nns intenções rlc llu.;;tre Senador, mas, 
pnra todo;, nós, .sm1. pedido tem: sem 
clth•idll a a1Jfll"CrtCI!!, multo V!SIVCI. 
ele rn:rnobr::i.' ctilatórl~, justamente 
quun:lo o Ilustre .s_r. Relator ~3eral 
•e dirio·") a todos nos, como o fez no 
lnicio du sessão ti~ sábado, pedindo 
q u ·.~ 11 'i.ri pcrde:;1.:emos tempo. . 

E~i.'.lmos, porém, faci.;mulando mate
rh:s, CJUé deviam e podiam sc·r vota
c1" ·' r:~:or~1. P<H:t fnzê-lo nos últimos 
din.-;, fl.tabalhoado.mente. \Muito bem J • 

O 8R. PRESIDENTE --- A Assem-
1:,!éi:t eleve pronunciar-se sôb.re o a::;
sunto. A "vles:;. já esgoto11 sua i.:om
pet6n1:h, riue era aceitar ou negar o 
dc:staquf:; já conc-:deu o destaque e 
anunciou a votação. 

Cabe à Assembl~ia resolver, como 
o fé?. lü c1·c1afro dias. a.dlanrlo, o exa
me (\a matéria, m.::dlante reqm:rimen
to, calllvel, de modc geral, quanto a 
qualquer votação ou _discussão, nos 
térmos expressos no Regimento da 
Assembléia. 

As.sim a Casa vai se pronunciar sô
bre se deve IW'!r feito, ou não, no mo
mento, a. votação da matéria anun
ciada. 

Os Senhores, que aprovam o reque
rimento do Sr. Seuador Nereu Ramos, 
queiram levantar-'ie (r'ausa) . 

Está aprovado. 
Està adia.da, por co.aeegulnte, a vo

tação dos seguintes requerimentos da 
destaque: ·e 

Requeremos destaque, na forma re-
glmtnta.l, para a Emenda n.0 2.820, de 
autoria do Sr. Rui Almelcla, ref P.rente 

ao Capitulo 1 do Projeto rc vl:.to e pu
bllcado à página 157, vol. 9, de im
presso alusivo ao art. 122 e seguin
tes. 

Saia <las Sessões, em 12 d.e Agósto 
de 1948. --- Ruy Almeida. 

Requc·remos destaque pttra a emen -
da 11.'' 2 .819: · 

Rl:cllglr assim: "O Distrito j'ecteral 
será a.dmlnistraclo por um PrE!'!e1to ~ 
uma Câmara, clr·ltns pelo ,iovo, caben
do à última ;incl,.rrs lcgblativos". 

Saiu das Ses~ões, de Agôsto de 
1946. - Gurgel do Amaral. -- Eu
zébio Rocha. - llucla Neves. -
EztJQuiel Mendes. -· Artur Fischer. -
Be'(l.icio Fontenele. - Campos Ver·· 
gal. - Segadas Viana. - Melo Brnga. 
- Eurico Salles. -- L·ino Machado. 
Jurandir Pires. - Paulo Nogueira. -
Aureliano Leite. -- Toledo Pisa. ·
Pedroso Jzínior. --- Barreto Pinto. 
Castelo Branco. - Ary Viana. - Pf!
dro l,udovico. ·- Dario Cardoso. ·
Argemiro Fiallw. - Vieira de .Welo. 
- Egberto Ro<lrigues. - Olavo Oli
veira. - José Bonifácio. -- Ar!elmar 
Rocha. - Fernandes Távora. - Jose 
Cândido. - Lery Santos. - Ru 1 .4.l
metda. - Jonas Correia. -- Jose 
Romero. -·- Crepory Franco. -·- .'lfe
deiros Neto. -- Agricola de Barre·. ·-
Ernani Sátiro. - Nrstor Duarte. ·--
Café F'ilho. -- Flores da Cu n 11 et . · -
Soares l<'ilhn. - Jacy de Fi;;ueiredo. 
- Maurício Gro.bois. -- Ag()stinho dr! 
Oliveira. -- Cario~ Prestes. -- Os·
valdo Pacheco. - A :cedo Colltiuhn. 
- Alcides Sabenca. - Claudino S:lua. 
- Caires de Brito. - João A maw-
nas. -- Jorge Amado. - José qrts
pim. ·- Carlos Marlgltella. - E:p1log11 
de Campos. -- Aloysio de CrirvaH!o. 
- Gilberto Freyre. ·-- lrlun.'ioz da Ro
cha. - Alarico Pacheco. - Aliomar 
Baleetro. - Frettas Cavaz,-:a.nti. ·
Marta Gomes. - Rui Sartto!I. --- Do
mingos Velasco. -- José Ronifácto. --
Licurgo I,elte Euclides Figueiredo. - -
Abílio Fernandes. - Albérico Fragu. 
- Juracy Magalhãe.,. - Manoel. No
vaes. - I.eandro Maciel. - Herrbal
do Vieira. 

O SR. PRESIDENTE - Há di!IS, o 
Sr. Sena.der Góes M0nteiro, pediu 
adiamento do assunto referente 'lO 

· impõsto de transmissão causa mortis, 
nos seguinte<> têrmos: 

REQUERIMENTO UE DESTAQU"E 

Requeiro débtaque para a emt:nd!l. 
que tomou o n.0 2. 930, ó.o anteprojet,;,, 
ao art. 130, ~ 2.0 da Cousthutção t'! 
que no projeto em discussão s-: ~e

fere ao nrt. 19, § 2.0 • 
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O pedido de destaque se justifica 
p0l'que atribuir ao Estado em que se 
verifica o óbito, o direito ao trib:i
to de sucessão, é grave injustiça q1i'é 
fere os direitos dos E.~tados em q11e 
se acha a sede da fortuna cuja tran~
miss:i.o se grava. 

E, comn I; ilustre relator declara que 
parea h~ver êrro de impress!'i.c. na 
emenda que não está cuficie.nteml'11tc 
clara, ftiprod11·7.o a redação atual e ;l 

· redação proposta: 

Rechtção atual: 
·•o impõsto sôbre transmls:.ão 

causa.-morf.i.-; dt: bens incorpóreos, in
clusive títulos e créditos, cabe ao Es
tado cnd~! se tiver aberto a suce'ss
são. Quanúo e:; ta se haja aberto ~10 

extc ri;;r. u impô:. to será devido ao 
Estado cm cujo território os valor~:> 

da l!eranç;t forem liquidados, Oll 
trar.sferidos aos herdeiros". 

Redil ção proposta: 
"O impôs to sôbre transmis~,ão 

causa-mortis de bens incorpóreos, il:
ciu!'.ive títulos e créditos, cabe ao Es
tado onde se tiver aberto a suc(:ss
são. Quando csla se. haja ab2rto em 
outro Est:>..üu, ou no exterior. o im
pôs to .'>era devido ao Estado em CUJO 
território r:s valor<::s da herança. fo
ram Jiquidc1 dos, ou trnn:;ferictos ao; 
herckiros". 

Sala daq Sessões. 13 de Agôsto ele 
1946. - Góes Monteiro. 

O SR. COSTA N E:TO < * l - Senhur 
Pr·~'íJ~nu,, :·ecorda-sc V. Ex.ª ele :iue 
o re-1uerimento para adiamento d.i 
discm~ão r.l..i emenda do nobre Sena
dor Góis Monteiro foi feito a fim de 
que .'t Comissão ele Rt::dação redigissc 
prcce:to que atenuesse não somei:-.·: 
a p;;!'te tk r::.:tlaçii.o, prêmriamente 
d:ta, comci também à parte substân
cia!. 

Todavia, como V. Ex/ tem veriii
ca<lc. es::.a Comissão, infelizment~. 

ainda não teve tempo de reunir-se 
p9ra dar a reclaçito que pretende e 
foi aulorü:ar.la por V. Ex.•. 

Ccmo a falta désse preceito, mcsrr.o 
que todo~ o,; outro1; sejam v-0tu;:\os, 
não atenta r.ontra a sistemática do 
capítulo, pediria a V. Ex." que deixas
se o assunto· adiado até depo'.s da 
primeira reunião da ComiSlSão óc de
dação. 

o SR. PnESIDENTE - Devo uma 
explicação :1 V. Ex.ª Quem exara us 
despachos é o Sr. Secretário. Aca 'oo 

("') - Nilo foi revisto pelo orador. 

de encontrar a seguinte nota: "Adia
do para a se.ssfw de amanhã". Não 
tenho, eri t.n·tan to, constrangimento 
cm atender a V. Ex.". 

O SR. COSTA NETO - A expli
cação era dii"fll:n;;:ivel, pck damos por 
bem foito tucl•> quanto V. E:x.'' faz. 

O SH. PRESIDF;NTE - Dcvu essa 
expl!ca<;ão pul<i 11 preço pi;!lsoal à Vos
sa Ex~:·i(·Pc.:h. 

o sa. co::l1'A NETO M;racl<:cldo 
a V. EY..", 

• O SR. GóIS MONTEIRO -- Senllor 
Prcsidentl'. ele fato o requer:men:.o 
teve a votrtcfto adiada po·r 24 horas. 
Entret'flnto, ele minha pa l'Lc. nf\o veio 
inconv2nic,1tt- t:m CJUL~ u mtsmo seja 
adiado µor rn:ii.-: 24 lwrns, ~orno solici
ta o Sr. Repre<;entantt) Costa NetCJ. 

O SR. PRESIDENTE -- Atuicio ~o 
requerimento do nobre Relator-Geral. 

Há nrn pedido de destaque dos Se
nhores Re::presen lall tes J cão Botelho. 
Alvaro A<lolfo e outros, assim redi
gido: 

Rcquer1::m0s destaque pa?·::i a últinu 
parte do artig() seg;u11d0 <l'l Proje1,o 
primitivo, assim cuncrcl)ida: "Todo e' 
poder emana do po·;o e em seu nom~ 
é exercido". 

Pedimos LJll·.: o rlP:;':a(,ue se enc:üxe 
no art. L'' ou em outro do ~ubstituW. 
A tradição coristituciom.i nessa se:·n
prc mar.teve êsse dispositivo. 

Sala elas Si::,;;õts. 13 de agó.;to Je 
1946. - Joâo Dntelho. - 111aualhde,; 
Barata. ·- Alvaru A<lolfo. ·- Roe/La. 
.tlibas. -· Raul Bc:.rbosa. - Crepcry 
Franco. - Odi/0•1 Sotl/'e::. ·- Lub Car
valho. -- Duarte d'O:tvcira. -·- Nélson 
Parijós . .. _ Alfrr.<lo Neves. -- Heitor 
Collet. --- Rriqido 1' i 11occ. - Paulo 
Fernandes. -- Vieira ele Jfrlo. - Frôis 
da Mota. 

O SR. PRESIDENTE ·-- Preter1dt'
se restabelecer no Projeto revisto a 
fórmula c0nsagrada 1;0 primitivo: 
"Todo poder emana do povo e em :;CLL 
nome é exercido". 

O SR. ,JOAO BOTELHO ( '') -- Se~ 
nhor Presid.:nte, Srs. Rcpr~~C::lta:i.tes, 

o pedido de destaque que V. Ex.ª a.ca
ba de deferir visa a inclusão no cor
po de nossa futura Carta Mngna de 
dispositl vo que se tornou tradlciu.ull 
jlaS Constitu.!ções do pais. 

< •) Não tol revisto pelo orador. 
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Com efeito, a Constitulçã:J de 1891, 
e muito antes dela a, própria Consti
tuição do Império, a Constituição de 
1934 e a Constituição de 1937, ado
tavam êste postulado, base do regi.me 
democrático: "Todo poder emana do 
povo e em seu nome é exercido". 

A propósito, ilustre colega de banca
da, o Sr. Deputado Lameira Bitten
court, teve oportunidade ele ap•·esen
tar emenda ao primitivo projet::>, no 
sentido de fundir determi!lado~ artigos, 
sem, contudo cancelar a expressão an
tes, pelo contrário dando maior realce 
ao postulado, emenda que não foi aco
lhicla pela, Comissão da Constituição. 

O Sr. Lameira Bittencourt - :É pre
cisamente a emenda n.0 414, publlcada 
no "Diário da Assembléia". de 13 de 
junho último e assinada pÓr tôda a 
nossa banc&da. Devo, lealmente. con
fessar a V. Ex. a que com a fusão ::iêsses 
artigos, eu opinava pela supressão do 
dispositivo; mas, depois de discussão 
cordial que entretivemos, sôbre 0 Rs
sunto, rendi-me plenamente às ra
zões apresentadas por VI Ex.a e h0je 
sou defensor intransigente do artigo. 
Já que no preâmbulo, muito acertada
mente, invocamos o nome e as benções 
de Deus, no texto dessa meS'llF, Consti
tuição, nós· que aqui estamos represe:J.
tando o povo, trabalhando pelo povo e 
para o povo, não nos devemos fmtar 
a indicm·, de maneira expressa, a ori
gem e a finalidade do nosso Poder. 

O SR. JOAO BOTELHO - Muito 
bem. Agradeço a V. Ex." o aparte. 

Sr. Presidente, Srs. Representantes, 
argumentar-se-á, em sentido contrá
rio, que o artigo 1.0 do PrCljcto em 
discussão, abrange êsse pos~ulado, 

quando refere que os Estados Unidos 
do Brasil, mant.ém, sob regime repre
sentativo, a Federação e a República. 

Compreendemos que a expressão "re
presentativo", nas democracias, é 
conseqüência da vontade do povo; mas 
entendemos, também, que por motivo 
de tradição constitucional, e, flJinda, 
pela circunstância de que grande 
maioria do nosso povo ainda não co
munga dos pleitos eleitorais, não se 
lhe pode sonegar o direito, de, na 
Carta Magna, ficar explícito absolu
tamente claro, decisivamente eJtabele
cido o preceito basilar da Dem0cra,cia, 
que ê a vontade do povo. Ni'i.c vemos 
por que omissão no grande trabalh0 da 
Comissão Constitucional, omissão essa 
que parece chocante, data venia, visto 
como se a Democrada é o regime do 
povo, para o povo e pelo puvo; se a De
mocracia ê a conseqüência de idP.al que 
re}}{)USa. sobretudo, no in',erêsse co-

letivo do povo, não se pode, em abso
luto, numa Carta que se vai dar a êsse 
mesmo povo, omitir o preceito em ob
jeto, absolutamente tradicionai no 
nosso Din:ito Constitucional. 

Dai, Sr. Presidente, eu compre·J:l
der o espírito liberal com que V. Exce
lência deferiu o destaque da emenda 
que tive a honra de apresentar com 
vários ilustres colegas, destaqne ésse 
que não vai diminuir o trabalho da
noso, o trabalho profícuo e lapidar da 
grande Comissão de Constituição. Ef;
ta há de convir que a expressão "re
presentativa,", implicitamente abran
ge o preceito, mas não vejo, Srs. He
presentantes, por que razão superior, 
por que motivo constitueL:mal, por que 
modalidade altiloquente se possa so
negar ao Côrpo da Constituição, de 
modo expresso e seguro, a definição 
daquele que é a essência da própria 
Democracia, que é a maiB alta razão 
de sua existência, que é o podD' del'sa 
Democracia baseada O?. vontacte do 
povo. 

Daí, portanto, c onda ves iguais em 
mérito, conclaves semelhantes em ~a
ber, conclav.es absolutamente com o 
mesmo sentido patriótico do nosso e 
dos constituint<;s de 1891, dos cons
tituintes de 1934 e mesmo na Carta do 
Iml)ério, todos terem decidido pela ma
nutenção do preceito. E ê neste sen
tido que foi formulado o destaque: 
mostrar ao povo que nós aqui, sendo 
seus representantes, os garantidores 
dos seus dir;;itos e sobretudo, o alicer
ce da democracia ... 

O Sr. Paulo Nogueim - A razão es
tá com V. Ex.". 

O SR. JOii.O BOTELHO - Muito 
obrigado a V. Ex." ... nos constituímos 
em seu maior arauto e seu melhor de
fensor. 

Apelo para os Srs. Constituintes a 
fim de que me façam a mercê, como 
r-epresentantes do povo, de incluir tB 
futura Carta Mágna êste postulado: 
"Todo o poder emana do povo e em 
seu nome é exercido". 

O Sr. Pedroso Júnior - O aparte 
não é bem meu; é da Bancada Co
munista: se V. Ex.a reconhece que o 
poder emana do povo, para o povo 
e pelo povo, como ;rota contra a au
tonomia das capitais? 

O SR. JOAO BOTELHO -- Isso é 
matéria extranha. V. Ex." faz uma 
pergunta; querendo conquistar para 
sua pessoa um pouco dE' apbuso. um 
pouco de benesses; mas, r1p2sar, disso, 
não deixarei de focalizar o assunto. 
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O Sr. Lameira Bittencourt - O no
bre aparteante que t,anto faz praça de 
sentimento democrátien, deve começar 
J>Or pô-lo em prática .·entre nós, res
peitando a oplniiio de cada um de seus 
colegas. 

O SR. JOAO BOTELHO - Sr. Pre
sidente, não pretendo levantar celeu
nma, nem provocar debates estranhos 
ao z.ssunto. O aparte do meu distinto 
colegJ. àa Bancada Trabalhista, foga 
2. matéria. Ademais, não é seu. S. 
Ex.ª anenas serviu de éco 2. frases de 
um coiega llustre, eco êsse que não :!O
lhe resultado, visto como, eu como 
elemento de Partido, costumo seguir 
n di-s-dplinl\ dêsse Partido, quando ela 
não fere minha comciência. 

o SR. PRESIDENTE -- (Fazendo 
soar os tímpanos) - Chamo a aten
c:ão do nobre orador que seu tempo 
já está esgotado. 

O SR. JOAO BOT:ELHO - Srs. Re
presentantes, o apêlo que formulo 'd. 
todos quanto ilustram êstc conclave, 
é no sentido de que se inclus r..o corpo 
da nosi;a Carta Mágna preceito já tra
dicional nu Direito Constitucional, con
cebido nestes têrnws: "Todo o pode:: 
emana do novo e em seu nome é exer-
cido". .. 

Se os nobres Representantes vota
!·am a favor do destaque. terão cor
respondido ao maior motivo de sua 
v;nda a esta Casa e defendido o nome 
do povo, que não pode ser omitido nu
ma C~:ta Mágna. 

Era o q l.4e tinha a dizer. (Mutto 
bem; muito bem. Palmas.) 

O SR. LAMEIRA BI'ITENCOURT 
<Pela ordem1 ( •) - Sr. Presid~nte, 

peço 1\ palavra. 

O SR. PRES::DENTE - Não posso 
conceder a pala v:ra a V. Ex.ª porque 
sôbre o assunto já falou o Sr. Depu
tado Joã.o Botelho. V. Ex.ª não é o 
autor do requerimento de desta.que. 

O SR. LAMEIRA BITI'ENCOURT 
- Perdão, Sr. Presidente, sou o autor 
da emenda. 

O SR. PRESIDENTE - Neste caso, 
o Sr. Deputado João Bvtelho não de
veria ter gozado do direito de usar da 
palavra, em lugar de V. Ex.". 

O SR. LAMEIRA BI'ITENCOURT 
-- Entendo, tôdavia, Sr. Presidente, 
que não posso ser prejudicado na facul-

( •) - Nã-0 foi revisto pelo orador. 

dade de encam..inh.ar a vota11ão de 
emenda própria. 

O SR. PRESIDENTE Efetiva-
mente, o nol>re Reprr.sentante não po
de s~r prejudica.do pelo qu<> aconleceu, 
por mera lnadvertknc!a da Mesa. 

O SR. LAMEIRA BITTENCOUTIT 
- Allás, agracil:crndo a. ã.ecisão d{· V. 
Ex.ª, Sr. PresidGnte, devo o.centLicr que 
não hunvr iirndverténda da Mesa. por
quant.o, se sou o auwr d.a. emenda, o 
nob•e colega, Sr. J r:iir. Bc1telho, foi o 
autor do requerimrnto de Llestaqm·. 

O SR. PRESIDENTE - Tem a pa
lavra o nobre Deputado. 

O SR. LAME.'IRA BITTENCOURT 
(* ! -- Sr. Presidente, serei brevP-, 
porque o assunto já foi esgotado pelo 
ilustre amigo e c-0lega de bancada, 
que interpretou meu pensam~ntll e 
o d..; todos os vt:L:rlideiros democratas 
que ·têm assento nest-e plenário. 

Desenvolvendo o aparte que dêi, 
aincla hi puuco, r.o nobre Deputad·J 
João Botelho, d;:cJ:uu, nestll opr,rtu
nidade, que e'tnu certo de met\ºCer 
a emenda a provação unânime da 
Assemblt\ia. 

Nós, que votamo;; a Inclusão do 
nome de Deus no Preâmbulo dfl fu
tura Constituição, invocando suas 
lncompará.veis bençãos para os nos
sos trabalhos, não temos por que 
recusr.r, Já qn·~ somos Represen~an

tes cio povo, àekgados lt:gitimo:; da 
vontad'.:' popula::, ii. inclusão de .s.eu 
nome no próp:·io corpo da Carta 
Magna, não só em respeito à tradição 
republicana e democrática áo povo 
brasileiro, como t:lmbém para adver
tência s.:gurn e oportur,a a todo 
detentor do poder. 

Devunos lembrar-nos sempre de 
que somo:;, aqui, apena:; repres..:n tan
tes e servos do povo, e aqui estamos, 
não por nós e para nós, mas pa.rn 
servir ao pov0 e por êle trabalhar, 
realhando, enfim um programa :::m 
que se vise, acima de tndo e em 
qualquer clr<:unstirn<:la, o bem cole
tivo. 

Devemos, Sr. P1·esidente, a .-;a,da 
instant.e, ter na lembrança, em nossa 
consciência, que nosso poder, nossa. 
in•1e-stidura, só tem uma origem pa.ra 
legitimá-los: a vo<1tade popular con
sagrada nas libérrimas eleições de :i 
de dezembro. 

Estas as palavras que, como autor 
da emenda ora submetide a rilenúrio, 
tenho 11. honra de pronunciar, espe· 
rando que os S"'nhores Representan-
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teÍ; incluam no próprio co.rpo da 
Constituição uma expressão que não 
.e. como a rnuitoR pode pe.reeer, sim
ples questão tie sentimentalismo poli• 
tlco e doutrinário, mas que, na rea
lidade é uma advertência, que deve 
estar sempre presente ao nosso espi
rito, para orientar as atividades dos 
detentores do poder. (Muito bem; 
muito bem. Palmas.) 

O SR. COSTA NETO (•) - Se
nhor Presidente, os :iobrt!S Deputados 
da bancada paraense, Senhores João 
Botelho e Lameira Blttencourt, de
sejam s'e inclua no texto da futura 
Constituição a expressão: "Todo o 
poder emana do povo e em seu nome 
é exercido". 

Declaro que estou de pleno a.cõrdo 
com esta inclusão. (Muito bem.) 

O SR. PRESIDENTE - Em vo
tação o requerimento de destaque 
pa.ra a emenda. assim redigida: 

"Todo o poder emana do povo 
e em seu nome deve ser exer

cido". 
Os Senhores, que o aprovam, quei

ram levantar-se. (Pausa.) 
Está avrovada. 
o SR. PRESIDENTE - Subme

terei aluda, à. apreciação da Assem
bléia requerimento de destaque do 
Sr. Jurandir Pires, referente à emenda. 
n.0 3. 790, para que se acrescente ao 
art. 128 do primeiro projeto o se-
guinte: · 

"Art. A União criará um impôi;to 
progressivo em espé<:ie sõbre a he
rança de bens de produção". nos se
$Uin te.s têrmos: 

REQUERIMENTO 

Requer<'mos a V. Ex.n, prefer~ncia 

e destaque para di!'Cussão e votação 
em sapar9.iélo da emenda n.0 3. 790 <de
pois do art .. 128) que restringe a am
plitude dn herança. 

Sala das Sessões, 12 de agõsto de 
1946. - Jurandi:- Pires. 

O SR. JURANDIR PIRES (•) 
Sr. Pre.sidente, pedi o destaque, tendo 
em vista c1ue o pru.ieto constitucional 
ape1rns atrlbu:u aos Estados comµe
têncla para legislarem sõbre herança, 
e pretendo Incluir o principio que tra
ta do impõsto progressivo em espécie. 
Tem Isso UllUl razão social de alta 
importl'lncia: é a fórmula pela qual 
se atenderia pela evolução, aJ sistema 

<•> - Não foi revlst.o pelo orador. 

de sociuiizctçãr, (jUL', Hu momento. só 
se pode aspirar pela revolução. Tri1-
ta-se, por conseguinte, de emenda 
paricialmt:nte destac~ . .da .. ou seja refr
rente apenas ao processd do impôsto 
progressivo da herança, instituição, 

•aliás, já aceita em váriús paises em'
nentem~nle consE"rvaàores. 

A únic><· parte que me parece csµr
cl.al é aquela que alude a bens ele 
produção, tendo em vista a socialização 
simultânea, de geraçA0 em geração; 
a lei orx:llnária f 1 x a r á a seqüência 
dêsses períodos, de a.::õrdo com as n,,_ 
cessi<la.des e o grau de evolução de 
caida Estado da Fe<ieração. 

O principio em absoluto não é nov::i. 
Já tive ensêjo de ocupar a tribuna 
para ventilá-lo do ponto de visa téc
nico, isto é, o da feitura constitucional. 
No momento só estou encaminhan:b 
a votação. A necessl.dade da crtacão 
do impõsto progres.;,ivo sõbre a he
rança já constava, aliás. do projeõo 
da Subcomissão, com a seguinte> re
dação: existirá um impõsto progre.s
sivo sõbre a herança. 

O Sr. Aliomar Baleeiro - Todos os 
Est.aidos do Bra.~il já cobram hoje êi.se 
!mpõsto sob forma progresslva. 

O SR. JURANDIR PffiES - Os 
Estados cobram-no, não de forma pro
gressiva, nms seletiva. O progressivo 
será em relação ac.. crescimento con
tinuo pelas gerações, porque os Esta
dos, como disse. i::obram seletivamente, 
Isto é, consoante 0 grau de parentl"S<:u 
com o legatárlo. 

O Sr. Aliomar Baleeiro - Os Es
tados do Brasil não se limitam ao 
grau de [)arenksco: também .1á con
tem com o grau de ~e·rrção, ;dadi: dns 
herdeiros e ot<l.ro~ flementos peswais: 
pelo menos assim é n::i Bahia. 8ão 
Paulo. Minas Ge~als. Distrito Federa 1. 
enflm, nos Esta.deis de gi·,mdP. !mr)Qi·-
tâncla. · 

O SR. JURANDIR f>IRES - Digo 
progre~s!·>'o e:n rcls.ção ao tempo ista 
é, à seqüência de gerações, portanto 
no 3cntLdo prog·resslvo da heranç:.-;. 
Em outras p a 1 a v r a:;: elimina-~>. :{ 
herança pr(r'{re.c;~:va::1cnt·"· :rlo c:·,.··
cimento c·ontínuo du impÕsto; é u 
prlndp!o da so.chlizaçã.o pelo lmpósto 
prcgressl vo da herança. 

O Sr. Aliomar Baleei; o -- Neste 
caso nada !mpedê que o impôsto sr.j.t 
cobr.::ido em dinheirc. Qnem primeiro 
defE"ndeu esi:i>. idé.ia Já as:;Jm o tinha 
estabelecLdo. Houve até. proposta para 
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desapl"apriação paga em dinheiro. 
Para que fazê-lo em espécie? 

O SR. JURANDIR PIRES - Es
pécie, no tocante à estabilização dos 
meios de produção. 

O Sr. Paulo Nogueira - O estado 
se associa à emprêsa. 

O SR. JURANDIR PIRES - Exa
tamente, pois em espécie é que cami
nhamos para socialização p1:ggressiva. 

A emenda, portanto, te]Jl por fina
lidade associar progressivamente o es
tado aos bens da produção, caminhar 
para contínua estatalizacão socializa-
ção quantitativa. -

E, pois, nesta gradação, neste cres
cimento contínuo da influência do es
tado pela socializaçãç dos meios ele 
produção que peço o destaque da 
emenda, no sentido de que o impôsto 
s6bre a herança seja progressivo e 
em espécie de bens de produção. 

O Sr. Dolor de Andmde - Seriam 
ru:;ões em vez de dinheiro. 

O SR. JURANDIR PIRES - As 
constituições dos Estados tracar: •··; 
normas e a fórmula por que é'ssa nro
gressão seja feita em cada Estado. 
Fica, porém, o principio da necessi~ 
dade do impõsto progressivo sôbre a 
herança. 

O Sr. Dolor de Andrade - Mas os 
Estados poderão adotar o impôsto 
progressivo sôbre '' herança de for
lras diferentes. 

O SR. JAI{ANDIR PIRES - A 
Iórmuh1 se;'ia esta: cada Estado, ele 
acôrdo com o seu grau de evolução e 
as condições econômicas próprias, es
tudaria o grau ele crescimento e " 
modo por q uc se faria o desenvolvi
mento elo impôsto progressivo sôbre 
herança. · 
.. O S1·. Dolor ile A.ndrade - Não ha
veria uniformidade. 

O SR. JURANDIR PIRES - Não 
importa, porque desuniforme é a si
tuaç<~o ccon ômica, como o é a base 
de cada estado em relacão à neces
si dacle de esta t.alizaçáo elos bens de 
produção. Cada Estação tem grau 
de civili:-:ação à.ifereúte, em função 
de sua maior ou menor capitalização. 
Quanto mais caDitalizaclo fôr o Es
tado, tanto mais necessária se tor
nará a estatalizacão de seus bens de 
produção. Quantó menor fôr o grau 
de desenvolvimento do Estado, tan
to mais lenta se tornará a necessá
ria dessa transformação para o Es
tado nos meios de produção. 

O Sr. Paulo Nogueira - Será o 
processo para a evolução socialista. 

O SR. JURANDIR PIRES - Evi
dentemente: é o processo para a evo
lução sociali~ta, contrariando o siste
ma revolucionário que se desenvolveu 
pela hipertrofia dos princípios capi
talistas e sua queda para a lei da con
centração econômica. 

O Sr. Paulo Nogueira - Perfeita
mente. 

O Sr. Dolor de Andrade- É o mes
mo conceito inglês apresentado ulti
mamente? 

O SR. JURANDIR PIRES - A In
glaterra já se colocou, precisamente, 
dentro dêsse .~istema. Nem é novida
de para nós. Apenas no Brasil seria 
algo de novo, porque se trata de pro
grama de taxação crescente sôbre a 
herança em país ainda nascente. 

O ST. Aliomar Baleeiro - O que V. 
Ex.• pretende não seria impossível 
dentro do próprio sistema do projeto. 

O SR. JURANDIR PIRES - Exa
tamente. 

O Sr. Aliomar Baleeiro - Além de 
tudo, parece que V. Ex.a quer pôr em 
execução idéia há quarenta anos já 
defendida por Karl Kautky, em "Le 
lendemain de la révolution". Mas no 
plano de Kautky, não era necessário 
que a cobrança do impôsto fôsse fei
ta em espécie. itle próprio admitia a 
desapropriação de todos os bens de 
produção e o pagamento em títulos pú
blicos, os quais seriam absorvidos pelo 
impôs to ao têrmo de uma geração. 

O SR. JURANDIR PIRES A 
única razão da cobrança em espécie é 
a necessidade da estr,talização, de não 
entrar a verba no orcamento do Es
tado e ficar dentro da, receita ordiná
ria do próprio Estado. Se o impôs to 
é em espé.cie, êle vai associando con
tinuamente o Estado à produção, en
quanto que, se for por meio de títu
los ou qualquer outra forma de pa
gamento ... 

O SR. PRESIDENTE - Peco li
cença para observar ao nobre Órador 
que está a termin:ar o tempo de que 
dispõe. 

O SR. JURANDIR PIRES - Ape
nas um minuto, Sr. Presidente, para 
terminar. 

. . . em dinheiro, entrará como re
ceita do Estado e, consegüintemente, 
será aplicado no seu próprio orçamen
to, sem que o Estado vá assumindo o 
papel que fatalmente lhe caberá na 
sociedade do futuro, pelr, evolução 
continua do espírito estatal, pelo fa
talismo econômico do crescimento das 
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,necessidades humanas. (Muito bem; 
muito bem. Palmas) . 

O SR. PRESIDENTE Vou sub-
meter à votação o pedido de desta
que. 

O SR. JURANDIR PIRES - De
sejo apenas destaque parcial, isto é, 
do impôsto progressivo sôbre a he
rança. 

O SR. SOUZA COSTA ('') - Se
nhor Presidente, a emenda apresen
tada pelo nobre Deputado Sr. Juran
dir Pires constitui matéria nova em 
nosso direito. Cogita da criação de 
um impôsto progressivo, como, de 
resto, são progressivos todos os im
postos que rec?oem sôbre heranças. 
Mas a partkularidade, a novida.de 
dêsse irnpôsto é que será cobrado em 
espécie, com o propósito de processar, 
de maneira suave, a socialização das 
fortunas. 

A matéria parece-me demasiado 
complexa, e iria ferir de fundo todo 
o sistema da nossa distribuição de 
rendas. Por esta razão, não obstante 
o re·speito que me merece o nobre 
professor, aconselharia a Assembléin 
a que rejeitasse a emenda. (Muito 
bem.) 

O SR. PRESID'ENTE - O Sr. Re
presentante Jurandir Pires pede se.ia 
submetfda à apreciação da Casa, 
apenas a parte I. S. Ex_. a abre mã;o 
do parágrafo. Conseqüentemente, o 
objeto sôbre o qual a Assembléia se 
vai pronunciar é o seguinte: 

"A União criará o impôs to pro
gressivo em. espécie sôbre a he
mnç9-, dos bens de produção". 

Os Seuhmes Representantes, que 
estiverem de acôrdo, queiram levan
tar-se. (Pausa.) 

Está reJeitada. 
Finalmente, sôbre o Capítulo I, há 

uma única matéria. Trata-se da . 
emenda apresentada pelos Srs. Cle
n1':onte Mariani e Alberico Fraga, nos 
seguintes têrmos: 

EMENDA N.0 2.8>57 

A e> art·. 127, IV 

Diga-se: "Em to·do os casos, é ve
dada a distribuição" e o mais como 
está. 

Justificação 

O dispositivo do projeto é a trans
crição quasi literal do art. 11 da Cans-

e") Nã.o foi revisto pelo orador. 

tituição de 1934, o qual, por sua vez, 
provem da emenda de coordenação 
n.0 1. 49•5, cuja redação foi tra balb.o 
do autor da presente emenda. O es
pírito que presidiu a elaboração da
quele dispositivo constitucional foi o 
de evitar tôda e qualquer espécie de 
bitributa~ão, fôsse qual fôsse a sua 
origem. P·ode, mesmo dizer-se que 
sendo, no período ant·erior, concorren
te a competência tributária da União 
e dos Estados, o conceito de bitribu
tação tal como era empragada a pa
lavra num sentido odioso, referia-se 
menos à criação de impostos federais 
e estaduais, recaindo sôbre o mesmo 
ato ou objeto, porque isso era da es
sencia do regime, do que ao lanç.a
mento, sobretudo pelos Estados, de 
impostos idênticos mas de nomes di~ 

ferentes, com o que se agravava a 
sua incidência alérr. dos justos limi
tes ou se fraudavam isencões conce
didas, tudo contribuindo- par2. um 
ambiente de balbúrdia no reg·ime fis
cal e para a insegurança do contribu
inte. 

Instalado o Senado, em seguida à 
promulga~'ão da Constituição, êsse 
órgão coordenador, constituído em 
grande parte por elementos que não 
haviam vivido o espírito da Consti
tuinte, ao ter de aplicar. o disposi
tivo, deixou-se guiar pelo conhecido 
parecer do ilustre Senador Clodomir 
Cardoso, o qual por i.dêntic<,s razões, 
procurara interpretá-lo à luz dos ele
ment.o.o lógicos e gramaticais. Do fato 
de detcnninar o inciso constitucional 
a prevalência do impôsto decretado 
iJela União quando a competêneia fôr 
conconente, concluiu o Senado que 
a bitributacão sàmente existiria nos 
casos de competência concorrente e 
impostos h1:1~,ados por poderes di.fe
rentes: fora dai se cairia no sistema 
da competênda privativa, com as 
suas c'lnseqüênchs de inconstitFcio
nalidade, quando incompetente o Po
der. ou direito de destruir, incluído 
no · cUrt'ito de taxal·, quando compe
telite. 

Entretanto a própria redaçáo do 
dispositivo não autoriza essa inter
pretaçüo. Nele podemos distinguir 
em primeiro lugar um preceHo geral 
- "é proibida a bitributa(;i5.o" e, em 
seguida uma norma especial para os 
casos de competência concor:·cnte. 
Quando deV8!Ü prevalecer o impôsto 
criado pela União (art. 10, inciso VII, 
parágrafo único da Constituiçii,o de 
1934 e art. 127 do Projeto). A norma 
especial era ditada· pela convicção de 
maior confiança que inspirava o po-
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de1 fedc,ral " llL la t.:011'h:lllêneh• ti>.: 
:,er unl!ormt, ,, impóstu ein t.odo o 
território 11" ... ~''""l, não havendo pre
juízo p:na ,, J.!!stado, de vez que de 
qualquer maneira, r1art1cipuria do 
produto do impói;to. 

Ma.•; se, para üsses caso:; de r,om
petên(ia concorrente, tL constituic;ã<., 
es~abeleccu a prevalência do lmpôsto 
criado pela União e se a bi-trlbuta
ção, par<• o fü:nado, :;ó existirá no 
caso llc competência concorrente, a 
que viria a norma gera! proibii!do a 
bi-t.ributação? 

E' c:laro cru~ o legisladpr não iria 
em:iregar palavras inúteis, sobretudo 
sabendo-se a magnifica redação da 
Constituição ele 1934, na qual cola
boraram jmlstas fl16lo11os do melhor 
quilalP, como Alcântara. Machado, 
Hom<'.'ro Pires, Godofreclo Viana e 
tan~os outros. E de que não as em
pregou a prova está 1\0 final do dis
positivo, anele se atribuiu ao Senado 
~. função de "declarar a existência 
de bi-tributação e determinar a qual 
dos dois tributos cabe a prevalência". 
Porque, de' acórdo com a interpreta
ção do Senador Clodomir f:ardoso 
não haveria oportunidade para o Se
nado de determinar a nrevalênc!a de 
um cto~ i.mpostos, porquanto ou a 
cornr>et.enc1a seria privativa e não 
haveria bi-tcibu•;ação, mas lncotistitu
cionalidade de um dos impostos (as
S\mto em que o Senado somC>nte po
deria interferir depo1s de decisão do 
Poc;icr .~udíc:iário) , ou a competência 
sena concorrente e terifl de prevale
cer o !mpôsto federal, como e.Hás, 
jul20u nece<;sár!o d.i.2er o autor da 
C(instituição outorgada d~ 1937, adap
tan!1o o prce1:itc à resolução do Se
nacio. 

E!"1bora drt!'CJ, comri acaba de ser 
demonstrado, u 1wnsamento do dis
positivo da Constítuiçiio de 1934, 
t1:a.sladado par;; o Projeto, a emenda 
v1s.1 torná-lo :1!nda P.J"tis claro, rr-r;
tabr:lecendo o i;•~u alc~•. JH:e. - Ck
mer. re lifarian!. -- Alberico Fraga. 

O_ SR. CLEl\!ENTE MARIANI 1• • 
- !;ó>r .. Presid,~nte, peço ri.erdflo a V. F.:X·· 
celell<":Ja e à dir;na Assembl•'la dos I·~-!.:· 

pre&entank.;; dr·. Naçáo '"·· ne"te f!:1:.! 
de c!iscussão t!•) C:1pft.t!lo r e ~:1: ,L::.· 
suu\íl cr.mo ~,.te> da .rli~{'l'iminação tl•~" 
renc,as, u cu3u 1·cspe1tu. th,1 1uncin11:.1-
d.:> com tamanha eficiência. !unto o 
esririto, como a fôrça da ·chama :la 
"coalisão'', ainda Insisto em pedidos 
de destaque relativamente a matérl~s 

( •) Não foi revisto pelo orador. 

que Lêm ti{) o pueci'r ccntrá1 k• da ilus
tre Sul.>cumi.s~iio. 

Considero, porém, o assunto de tal 
importância, que tenho por necessa
rio deixar lixada a minha atitude 
para julr.o não só dos que para aqui 
me mandaram, como também dos (Jue 
hão ele sofrer as conseqüências da nova 
dLscrlmlnação a se inaug11rar no pais. 

Sr. Presidente, pelo regime da Cons
tituição ele 1891, :J principio pràtica
mente básico em matéria tributária de 
renrl~ era o da competência concnr
rentc, estabelecida no seu art. 12, c!2 
vez que, muito embora havendo a<'\ota -
do inicialmente o critério da discri
minação, no art. 7. 0 , quando estabe
leceu a comi)et;ênJla privativa da 
União e no art. 9.0 , quando del:<!rml
nou a dos Estados, tão poucos foram 
os impostos encarados pelo legi!':lador 
constituinte de então q\1e se pode di
zer que quase todos os lmpo.s~os sób:·e 
os quals Pe viria cter>ois a basear a re
ceita pública, ficaram dentro do cam
po da competência concorrente .. DR! 
decorreran: defeitos de grande monta 
e que vieram sendo verificados du
rante os quarenta anos de vigência tia 
Constituição de 1891. 

i!:sses defPltos toram, principalmen
te, os seg1üntes: 

Primeiro - poucos foram o~ irnpo.~
tos previstos como acabei de sal!entar. 

Segundo - foi imensa a fertil1da1e 
imaginativa elo legislador fiscal. aa 
criar os novos impostos. 

Terceiro - na criaçã-0 dêsses içi
vos impo.">tos o poder e a fôrça ela 
União atuaram de tal maneira que 
dos &<~u:; campos, onde a competênda 
dever'ª ser concon-ente, f-Oram 
pode dizer-se -- expulsos os Estados, 
f!cand•1 a União c-0m l'lqtiilo que h<1.•:la 
de mais importante P.nquanto a ath·i
dade tributária dos Estados. apenas ~e 
desenvolvia na ~sferH de impootos õe·· 
cundario~. manifestando-s-e atra·1és r'a 
incid~ncia de múltlnlos trlbutos sóbrE~ 
os mesmos atos, perturbando pl'o!un
damente a vida ec-0nômlc.:a da Neqão. 

Com a cxpt:riência, c;izia. dos qua
rellt:'\ :;.nc,s do ngime dn. C011stituição 
de !i3:d, o Consdit1inte ne 1933-34 pro
cun;·.: cnrn~ir êssrs drfdlos nas suas 
n~· 1.ld!'~'-: .. ~-~<:f>r.S i11ais cltoL:Jnt(~; 1 tl :is
~ : .. i . ,,·0c• .:c'U a :10va cl!scriminaçg, ·, 
de ,·e11tl:ls. ba.·~euch. principalmente 
nrs ~eg-1.1intes itens: 

Primeiro - uma equi taiiva rl!Ftr!
bulçf.o dos impost-0s então exlstcules 
e do.1 novos que forem cr!:i..rJos ou ad
mitido~ pelo próprio Const!tulnte 
como, por exemplo, entre outl'os, o 
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naçõé.·;. 
S1.·v.und·; ';ma competêndl:i pri-

vativa 1,:,ni os municípiGS qut, att'• 
então, vi viam exclusivamente, da br:
nevolé11<:h dos Estados atravc;-: elos 
imposto:. q11<- lhes fôssem JXlr ésLr;.; 
tran;,f nid•i., 

Tercl,i:·<, · wna ulVV cqu1LaL1v11 
do< no\"n'; impD:;tos que pudc8sE'm vir 
a 8er c!'i.id·1f; r não previstos pelo \(;
gíslac!o:· Cunstitninte, os qurus, t'can
do no campo d~ competência concor
rente, devci'iarn então ser divididos 
em cotas. pela TJnião, Estados e Mt1-
nicipios. 

Quart(J - - uma pl'Oibição taxativa 
da bi-trihutação, quer esta bi-tributa
çáo sP rnc1nifrst,asse no campo da com
petência C(;llCNrente, quer f>e reali
zasse clc·ntro do campo privativo ele 
cada um dos poderes, seja no Fede
ral ou Bsta<lual. 

E' b"rn Vf'i•dade, Sr. P.-esidentc, 
que, logu ao inicio do periodo da vidfl. 
da Constituição de 1934, o Senado Fe. 
deral, ao qual cornipeti>a a função, de 
reconht><'f.r e eliminar or; cas<ls de 
bl-tributaçi\o. baseando-se num pare
cer do Pnilnente Senador Clodomir 
Carooso, atualmente nosso compa
nhe1M nesta Casa, ··2solveu que 1t 
b1-trtbutação pro1biida pela Constitui
ção de HJ~4 seria apenas a que se rea
lizasse no campo da compe\,ência con. 
corrente, ou seja, o lançamento de 
dois impostos idênticos, um pelo poder 
federal, outro pe!Q poder estadual. 

Entretanto, tal interpretaçã6 era 
manifestamente improcedenw, e u·1e 
o prazer de ver, ante os meus argu
mentos. o prO'j)rio autor dela, Sr. Clo
domlr Cardoso, nosso digno colega, 
modificar seu ponto de vista, e, ::>.tr:i.
vez de eme11da apresentada a Comis
são de Constituição. na seiunda fase 
das discussões. pedir o restabeleci
mento do preceito da Carta de 1934. 
Porque, s-e, cem efa1to, determlnava a 
Constituição cte 1034 que, no caso da 
existência de dois tributos, um federal 
e outro estadual, caberia ao prtmelro 
a prevalénda: se DS casos de Invasão 
da esf<.>ra da competência de um po
der pelo omro e-quivaliam 9. lnconf;tl
tucionalir' r.de, que devia ser decreta
da pelo Podn Judiciário. e Re o ar
tigo a que me venho refi:>rindo ainda 
atribula ao Sena-do a função de de
termlnr..r a prevalência de um dos 
impostos, essa prevalência só poderia 
ocorrer quando a bi-tributação se ve
rificasse dentro da esfera privati'Ya do 
podez:, quer federal, quer estadual. 

V HJ\ficb <:om{) foi, en\,retanto, a Cons
titulção de :H, ;.elo golpe de 1937, o 
espirito fiscal re!is1ireto, pl'Ocurou de 
logo, retlrar aos Est,.dos uma parcela 
daquilo qUe lhr.s fôra atnbuido na 
equit2.tiva divisão das competências €5-
tabelccic!a.s oelo lcg1.slaclor dr: :H, e sem 
o contrõle da opinião dm; Estados, avo
cou pa.ra a União não só o !mpõsto de 
consumo sôbre combustlvels, como ain
da, o lmpôsto cedular sôbre imóveis, 
reservado privativamente ao municí
pio. Mesmo assim, Porém, o sistema 
da discriminação ou da esfera de com
petência privativas foi mantido pela 
Constituição de 37. 

Não seguiu a mesma, orientação o 
projet;O atual. E não a seguiu porque 
permitiu a invasão do campo privati
vo doo Estados, especialmente em ma
téria de impõsto de exportação, quan
do atribuiu à União o impósto de 
exportação sôbrc os combustíveis e os 
minérios, em geral. Não a seguiu. 
ainda quando permitiu aos Estados 
lançarem um verdadeiro e caracteri
zado impôsto de consumo. ao autori
zá-los a discriminar, quanto às espé
cies, as taxas de incidência do impõsto 
de vendas mcrr:antís. Novamente 
ainda dela se afastou, quando faculta 
ao Estado lançar verdadeiro impósto 
de Importação, através a dL'lCrimlna
ção quanto à espécie, do lmpôsto de 
venda.9 mercantis o que possibilita a 
um deles lançar o impôsto que bem 
quizer sôbre produtos não oriundos 
de seu próprio território. Finalmente. 
não seguiu ainda a mesma orientação. 
quando, eliminando o artigo que ve
dava. a b1-tributação, permitiu-a de 
fato sob tôda.~ as modalidades, qi...er 
no campo da competência concorrente, 
onde de agora por diante, Estados 
e União poderão lançar quantos !m
postus queiram, gravandc.. o mesmo 
ato, quer i10 campo da competênci'.l 
privativa onde encontrarão em pleila 
liberdade. Assir.1 se ae-ra varão l)S 
males econômicos de que já padece 
entre outros o meu Estado, onde por 
exemplo. para se exportar mercado
ria, há necessidade de doze guias de 
impostos diversos, todos eles de fato 
gravando a exportaçã9. 

Bem conheço, Sr. Presidente, as ori
gens do peru;ament-0 que orientou o 
projeto atual nesta matérta de discrl
minação. De um lado, eXlste o espíri
to que norteou a atuação de nosso no
bre colega, Sr. Aliomar Baleeiro, ClljO 
nome declino sempre com a ma\or 
simpatia pois na realidade, o apreço 
em que e tenho é base!'.do na aprecia~ 
ção das suas magniflcBB qualidades de 
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inteligência, cultura e operosidade. 
<Apoiados). Para s. Ex.ª, o impõsto 
será, a.inàa, a melhor maneira de cor
rigir as desigualdades sociais, as de
sigualdades da riqueza. S. Ex." acha 
que, ampliando seu poder de taxar, 
teremos dado ao Estado um instru
mento capaa; de corrigir 3ssas desi
gualdades. Julgo, porém, por outro 
lado, qUe também influiu no ânimo da 
Subcomissão o espírito verdadeira
mente fiscal, encarnado em outros de 
seus membros, aos quais voto, aliás, o 
maior aprêço e cujo ailto patriotismo 
de igual modo reconheço, mas que, 
habituados durante largo perío..lo a 
encarnar acima de tudo as necessida
des fiscais, acham-se de alg:.ima ma
neira afastados do ponto de vist'l opos
to, o do contribuinte. E' em faice dêsse 
ponto de vista do contribuinte, que 
quero resguardar, que insisti por mais 
êste d-esta,que, pois receio profunda
mente, Sr. Presidente, que com o no
vo sístema, - e aitendendo a que todos 
os impostos no Brasil, mesmo em 
grande parte, o de renda repercutem 
através dfl tôdas as classes, até a 
classe final do consumidor -· êste, ai 
quem no regime anterior muitas vê
zes mal foi deixad11. a c'.lmisa, agora 
venha a perder a pele. (Muito bem; 
muito bem. Palmas). 

O SR. ALI OMAR BALEEIRO -
Sr. Presidente, peço a palavra. 

O SR. PRESIDENTE - Tem a pa
lavra o nobre Deputado. 
, O SR. ALIOMAR BALEEIRO -

Sr. Presidente, o. nobre Deputado 
Clemente Marlan! quer inscrever na 
Carta que elaboramos o princípio da 
C<>nstituição de 1934 proibindo a bi
tributação. 
~ emenda de S. Exª. visa, portan

tu, introduzir t.:m principio e um dis
positivo e~·ictentemente superfluo~. 

No sistcm~ do proJeto. é prática e 
juridicamente impossível haver bi
tributação. O projeto, 1111. sua siste
mática, distribui os principais impos -
tos. ora cobrado~ no. Brasil f'nt;:e a 
União. os E::>tados e os municípios. 
E, sobrando, como não poderia dei
xar de sobrar. o campo da competên
cia concorrente, estabelece que tal 
competência será exercHada pelo Es
tado ou pela Uniãu. mas de tal sorte 
que se a União decretar um impõsto 
êste prevalecerá e excluirá o impôsto 
do Estado. reservando-se ~empre a 
cobrança. ao Estado. Assim, criado 
qualquer impõsto no Brasil, 011 êlc 
pertence à competência da União, ou 
à do Estado, ou à do muni.::ípio, ou 

então perteuce à competência con
corrente para o fim de ser cobràdo 
pelo Estado e dividido pelo Estado, 
União e Munie:ipio. Fora disso, qual
quer tentativa do govêrno de insti
tuir um impósto invadindo a compe
tência de outrem. evidentemente nc>s 
colocará no dom!uio da inconstitu
cionalidade e, nesse caso, não há como 
dizer que ai houve bitributação. Ha
verá, pura e simplesmente, uma in
coni>titucionalidÁde. Isso .se admitir
mos a palavra "bitributação" no con
ceito de que seja a .::obrança de um 
determinado impôfil9. sôbre a mesma 
pessoa, sõbre a mesma coisa ou sõ
bre a mesma situação, por dois go
vernos diferentes. 

O Sr. Eduardo Duvivier - Se não 
ocorre essa invasão de competênçia 
tributaria, inconveniente algum, ape
nas vantagem, pode haver em se fir
mar o princípio da proibição da bit.ri
butação. E há tnda a vantagem em 
se firmar êsse princípio; porque ao 
fisco não faltam artifícios para ocul
tar a mesm.t tributação soh desig
nações diversas. Lembro um exem
plo. do Estado do Rio, em que o im
põsto territorial é cobrado duas vê
zes - pelo Estado, sob a denomi
nação de impõsto territorial. pelo 
município sob a. denominação de taxas 
municipais rurais. E' contra tôda a 
técnica, contra tõda a sistemática, 
mas um fato. 

O SR. ALIO MAR BALEEIRO -
Evidentemente.>, o nobre deput.ado pelo 
Estado do Rio de Janeil'o cita a co· 
brança inconstitucional de uma taxa. 
Se a taxa rew~ste as cP,racteristicas 
de impôsto terr-itorial. não é taxa, mas 
irnpô:;w. Só if:so bastava para que 
fô;;s~ repelida pelos T11 bunais. 

No sistema do projeto. se o pod"l' 
invade o campo de outro. existe a. Jus
tiça para excluir a bitributação in
conveniente e há o Senado plra :;us
pender imeàiabmente a execw;áo des
ta lei inccn~titucional. Agora, st- dá 
a pala vrn tributação o sentido, que nãc> 
é técnico. de proibir ao Govêrno re
clamar impôs to de sull comp~tência. 

sôbre uma, duas ou rnais moda!ir!a
ães, t?.mbém o dispositivo é Ln<'onve
niente, porque embaraça a açãc do 
Estado quanto à ap1icação do i.mpõsto 
a cada caso concreto, a cada <'lrcuns
tânch, e, sobretudo, a cada variação 
nova do nivel dr.3 riquezas. 

O Sr. Ctemente Mariani - Pelo 
projeto, podemcs verificar o caso de 
dois impostos semelh!intes, criados ora 
pelo Govêrno federal, ora pelo esta-
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dua.l, no campo da competência COlil
conente. 

O SR. ALIO MAR BALEEIRO 
Ambos, realmente, podem criar o mes
mo impõsto, mas desaparecerá o es
tadual e prevalecerá o federal. O pro
d11to será dividido pela União, Es~ 

tado e Municípiv. 
O Sr. Clemente Maríani ·- Essa 

parte foi supressa. 

O SR. ALIOMA.R BALEEIRO· 
Não fa:i. Existe mesmo a expressão: 
"o impôsto federal exclui o do Es
tado". E' questão apenas de colo
cação. 

O Sr. Sousa Costa - A União e os 
Estados poderão criar outros ~-ributos 
que não lhes são atribuídos por esta 
Constituição; mas o impôsto federal 
exclui o f'stadual. 

O SR. ALIOMAR BALEEIRO 
Portanto, nã~ pode ocorrer, evidente
mente, a hipótese levantada pelo no
bre Deputado Clemente Mariani. 

A emenda é inconveniente, pois es
torvará a ação do Estado que, em 
muitas hipóteses, terá necessidade téc
ruca de arrwadar tributo sob duas, 
três modalldP..des, como hoje se faz em 
relação ao impõsto de consumo, co
brado sõbre as patentes, nas faturas e 
nos selos. 

Quero ponderar ao nobre colega, 
eminente autor da emenda, que o dis
positivo do art. 11, da Const.ituição 
de 1934 sempre foi recebido rom a 
maior serenidade, não só pelo :-iarecer 
do Sr. Clodamlr Cardoso, no S~nad0. 
como pelos jurisconsultos e constitu
ciônallstas. Devemos invocar a lição 
um tanto á~pera de Pontes de Mi
randa. Nunca os tribunais, em seus 
pareceres, sustentaram o sentido de-
1-endido pelo nobre Deputado. Quan
to à cobrança do impôsto so'l duas 
mott;lidades. Semp!"E os iribunab fo
ram unânimes ern julgar ·a bitributa
ção, como executada por duas com
petências diferentes sóbre a mesm:t 
pessoa, o mesmo ::te, o mesmo fato. 

O Sr. Gabriel Passos - Na hipótese-· 
do primeiro impõsto ser do Estadn, 
se a União crin r impôs to idêntico, o 
esta.dnal desaparece? 

O BR. ALIOMAR BALEEIRO 
Evidentemente. 

O Sr. Gabriel Passos - Nesse caso, 
deve haver a proibição, 

O SR. ALIOMAR BALEEffiO 
Não é necessá""io. Há campo de com
petência concorrente. Prevalece o im-

põsto federal, com divisão do produ
to pelos três poderes: federal esta
dual e municipal. (Muito beml muito 
bem.> 

O SR. PRESIDENTE Vamcs 
proceder à votação. 

Os Senhores, que aprovam a emen
da destacada, de autoria dos Senho
res Deputados Clemente MartanJ e ou
tro, que!-ram levantar-se. (Pausa.> 

Está rejeitada. 
Devo comunicar à Casa que, Rôbrf> 

a Mesa, se encontra apenas reque
rimento do ilustre Representante Se
nhor Gabriel Passos, cuja discussã::i 
a Assembléia concordou em adiar por 
três dias. Com êste prazo só lle ven
ce hoje à noite. dela só poderei cuidar 
amanhã. 

Ademais, recebi reclamação do Se
nhor Representante Nestor Duarte 
sôbre requerimento de destaque :form11-
lados por S. E.x.". porém não encon
trado em minha pasta. 

Não ponho em dúvida a palavra ôe 
qualquer Sr. Representante e,. por 
isso, pedirei a S. Ex." qne renove êsses 
requerimentos apresentados em tem
po se acaso não der res-:.iltado a busi:::i 
que continua a ser feita n!l.ll diver
sas pastas de destaques a provnd0s. 

O SR. NESTOR DUARTE (• > -
Aceito qualquer resolução de Vossa 
Excelência. 

Posso esclarecer, entreta.nto. qnr se 
, trata de três destaques: wn sôbT3 a 

letra li. n.0 vn. do art. 7.0 , a n·f~ 

peito do qual conversei com o Senhor 
Deputado Prado Kell~1: outro. pecU.n
do r. inclusão da palawa "munlc{pio" 
na disposicão que deixa à l~I el'>tactu.1 l 
resclvêr sé deve. ou não. cria~ órg:'!o<; 
ele fiscalização para o Estacto em mr.
téria de aplicação de rer.ctas: .~ 'l úl
tima sôbre coincidência ele m ... nct:1-
to no. esfera estaàual. tl:ste dest.·vp:c 
pode ser adiado 1mra quando '!e rt·
solver a ouestão de colncidêncin. clr 
mar.da tos ·na Ll':dsla tlvo TC'cl:nrl'I. " 
questão é pertinente an CBp!t'!.llo T. 

o SR. PRESIDENTE - Toeos <.>S 

destaques a que V. Ex.ª se ?"efere .i•' 
a memória não me trnl. foram ln
cluiclos no C1niítulo "Do Poder Le
gislativo". e os- submeterei à aprpcia
ç:ío da Casa, oportunaméfite. 

O SR. CARLOS MARIGHELA (" 1 
<Pela ordem) - Sr. Presidente. ped! 
a palavra, porqne o ass\lnto. que Vos 

(") Não foi revisto pelo ora.dor. 
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sa Excelência ventilou, é de lnterês
se ria nossa bancada. 

Ti-a.ta-se da emenda. n.0 2.847, au 
al't. 127 do Capitulo J do projeto an
terior e que corresponde ao art. 31, 
parágrafo único, do projeto revisto. 

Enviamos à Mesa requerimento de 
destaque dessa emenda; mas V. Ex
celência não o deferiu, nem nos deu 
noticia de que o havia negado ou que 
SP. achava sõbre a Mesa. Desejaria 
saber de V. Ex.ª o que há a respeito. 

O SR. PRESIDENTE - Já ma.n
dPi tomar nota e verificar o que se 
passa, para informar a V. Ex.ª. 

Devo comunicar aos Sra. Represen
tantes que a matéria. da sessão notur
na é a discusão do Capitulo II, e, ae 
houver tempo, sua votação em globo. 

Pec;o aos Srs. Representantes que, 
durante a discussão dêsse Capítulo 
façam o favor de mandar à Mesa os 
requerimentos de des~que, a fim de 
examiná-los e dar-lhe o devido des- · 
pacbo. 

F.stá finda a hora da sessão, vou 
levantá-la., convocando outra, extra
ordinária., para hoje, às 20 horas e 
30 minutos, com a seguinte 

ORDEM DO DIA 

. (Vot.ação do Oapftulo ll e III do 
Projeto da Constituição.) 
' Deixaram -de comparecer 29 Se

nhores .Representantes: 

Part'.do Social Democrático 

.A:ms.zonas: 
Alvaro Mala. 
Leopaldo. Peres. 

Ceará: 
Frot.a Gentil. 
Almetd& Monte. 

Rio Grande do Nort.e: 
Valfredo Gurgel. 

Pel'11ámbuco: 
Costa. Pôrto. 
Ferreira. Lima. 

Ba.bia: 

Regia Pacheco. 
Negreiros :Palcão. 

Rio de Janeiro: 
~erelra. Pinto. 

Minas Gerais: 
Cristiano Machado. 
Joaquim Libânio. 

São Paulo: 
Gofredo Teles. 
Martins Filho. 
Sílvio de Campos. 
Lopes Ferraz. 
Sampaio Vida!. 

Rio Grande do Sul: 
Bittencourt Azambuja. 
Glicérlo ·Alves. 

União Democrática Nacional 

Piauí: 
Coelho Rodrigues. 

Ceará: 

Beni Carvalho. 

Paraíba: 

Adalberto Ribeiro. 

São Paulo: 

Mário Masagão . 

Goiás: 

Jales Machado. 

Partido Trabalhista Braatlefro 

São Paulo: 

Marcondes Filho. 
Hugo Borgh1. 

Partido Comunista do Brasil 

São Paulo:· 

Cairfs de Brito. 

Partido Popular Sindécaltsta 

·ceará: 

Alves Linho.res. 

Partido Democrata Crlatclo 

São Paulo: 

Manuel Vftor. 

Levanta-se a sessão às 18 hora.L 
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PRESID1!:NCIA· DOS SRS. MEL O VIANA, PRESIDENTE; HUGO 
CARNEIRO, 1.0 SUPLENTE DE SECRETARIO e BERTO, CONDÉ 

2.0 VICE-PRESIDENTE 

As 20 honis e 30 minutos compare-
4:em os SeJ?.hores: 

Pariido Social D~ocrático 

Acre: 
Castelo Branco. 
Hugo carneiro. 

Amazonas: 

Valdemar Pedrosa. 
Pereira da Sliva. 

Pará: 

Maga!hães Barata. 
A!varo Adolfo. 
Duarte de Oliveira. 
Lameira Blttencourt. 
Nélsor. rarijós. 
João Botelho. 
Rocha Ril:>as. 

Ma.ra.nhão: 
Crepori Franco . 
Vitorino Freire. 
Luis Carvalho. 
José Neiva. 

Piauí: 

Renault Leite. 
Areia Leão. 
Si.gefredo Pacheco. 

Ceará: 
l\~oreira da Rocha. 
Osvaldo Studart. 
Raul Barbosa. 

Rio Grande ào Norte: 
Georgina Avelino.
Diôclécio Duarte. 
José Varela. 
Mota Neto. 

Paraíba: 

Jan tlui Carneiro. 
Sam nt- l Duarte. 
José Jofili. 

Pernambuco: 
Novais Filho. 
Etelvina L!ns. 
Agamemnon Magalhães. 
Jarbas Maranhão. 
Gercinü Pontes. 
Oscar Carneiro. 
Osvaldo Lima. 
Ulissts Lir1s. 
Barbosa Lima. 
Pessoa Guerra. 

Alagôas: 

Teixeira de Vasconcelos. 
Géis Montalro. 
Silvestre Pérlc les. 
Medeiros Neto. 
José ~'.farta·. 
Antônio Ma.fni. 

Se1·gipe: 

Leite Netc. 

Bahia: 

Pinto Aleixo. 
Lauro de Freitas. 
Aloisio de Castro. 
Vieira. de Melo. 
Altamirando Requião. 
Eunápio de Queiroz. 
Fróes da Mota. 
Aristides Milton. 

Espirito Santo: 

Atílio Vivaqua. 
Henrique de Novais. 
Arl Viana. 
Carlos Lindemberg. 



Eurico Sales. 
Vieira de Rezende. 
Alvaro castelo. 
Asdrubal Soares. 

Rio de Janeiro: 
Alfredo Neves. 
Amaral Peixoto. 
Eduardo Duvivier. 
Carlos Pinto. 
Paulo Fernandes. 
Getúlio Moura. 
Heitor Collet. 
Bastos Tavares. 
Acúrcio Tõrres. 
Miguel couto. 

Minas Gerais: 
Melo Viana. 
Benedito Valadares. 
Juscelino Kubitschek. 
Rodrigues Seabra. 
Pedro Outra. 
Bias Fortes. 
Duque MesquitiJ .. 
Israel Pinheiro. 
João Henrique. 
Cristiano Machado. 
Wellington Brandão. 
José Alkmim. 
Augusto Viegas. 
Gustavo Capanema . 

. Rodrigues Pereira. 
Celso Machado. 
Olinto Foll6eca. 
Lair Tostes. 
Milton Prates. 
Alfrt'do Sá. 

São Paulo: 
Noveli Júnior. 
Antõnio Feliciano. 
Martins Filho. 
Costa Neto. 
José ArmR.ndo. 
Horário Lafer. 
Lopes Ferraz. 
Ataliba Nogueira. 
João Abdala. 
Alves Palma. 
Honório Monteiro. 
Machado Coelho. 

Goiás: 
Pedro Ludovico. 
Dario Cardoso. 
Diógenes Magalhães. 
Caiado GodóJ. . 
Galena Paranhos. 

Mato Grosso: 

Ponce de Arruda. 
Argenúro Fialho. 
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Paraná: 
Flávio Guimarães. 
Roberto Glasser. 
Lauro Lopes. 
João Aguiar. 
Gomi Júnior. 

Santa Catarina: 
Nereu Ramos. 
Ivo d'Aquino. 
Aderbal Silva. 
Orlanao Brasil. 
Roberto Gross-embacher. 
Rogério Vieira. 
Hans Jordan. 

Rio Grande do Sul: 
Ernesto Dorneles. 
Gaston Englert. 
Brochado da Rocha. 
Elói Rocha. 
Teodomiro Fonseca. 
Damaso Rocha. 
Daniel Faraco. 
Antero Leivas. 
Manuel Duarte. 
Sousa Costa. 
Mércio Teixeira. 
Pedro Vergara. 
Herófilo Azambuja. 
Bayard Lima. 

União Democrática Nacional 

Amazonas: 

Severiano Nunes. 
Pará: 

Agostinho Monteiro. 
Epilogo Campos. 

Maranhão: 
Alarico Pacheco. 
Antenor Bogéa. 

Piauí: 

Matias Olímpio. 
José Cíl.ndido. 
Antõuio Correia. 
Adelmar Rocha. 

Ceará: 
Plinio Por.ipeu. 
Fernandes Távora. 
Paulo Sarasate. 
Gentil Barreira. 
Egberto Rodriguas. 
Fernandes Teles. 
José Cie Borba. 
Leão Sampaio. 
Alencar Araripe. 
Edgar de Arruda. 



Rio Grande do Norte: 

Ferreira dP Sousa. 
José Augusto. 
. Aluísio Alves. 

Paraíba: 

Vergniaud Wa:1derley. 
Argemiro Figueiredo. 
JoãíJ Agripino. 
João úrsulo. 
Plínio Lemos. 
Fernand(1 Nóbrega. 
Osmar Aquino. 

Pernambuco: 

Alde Sampaio. 
Gilberto Freire. 

~ 

Alagoas: 

Freitas Cavalcanti. 
Mário Gomes. 
Rui Palmeira. 

Sergipe: 

Valter Franco. 
Leandro MaciP-1. 
Heribaldo Vieira. 

Bahia: 

Aloísio de Carvalho. 
Jurac! Magalhães. 
Otávio Mangf.beira. 
M.3.nuel Novais. 
Clemente Marianl. 
Dantas Júnior. 
Rafael Cincurá. 
Nestor Duarte. 
Aliomar Baleeiro. 
João Mendes. 
Alberico Fraga. 
Rui Santos. 

Espirita Sa\1to: 

Luís Cláudio. 

Distrito Federal: 

Hamilton Nogueira. 
Euclides Figueiredo. 
Jurandir Pires. 

Rio de Janeiro: 
Prado Kelly. 
Romão Júnior. 
José Leomi!. 
Soar-r-s Filho. 

Minas Gerais: 

Monteiro de Castro. 
José Bonifácio. 
Magalh<ies Pinto. 
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Gabriel Passos. 
Milton Campos. 
Lcpes Cançado. 
Licurgo Leite . 

São Paulo: 

Paulo Nogueira. 
Romeu Lourenção. 
Toledo Piza . 
Aureliano Leite. 

Goiás: 

Domingos Velasco. 

Mato Gross-o: 

Vespasiano Martins. 
João Vílruiboas. 
Dolor de Andrade. 
Agrícola de Barros. 

Santa Catarina: 

Tavares d'Amaral. 
Tomás Fontes. 

Rio GrandP. do Sul: 

Flores da Cunha. 
Osório Tuiutl. 

Partido Trabalhista Brasileiro 

Bahia: 

Luís Lago. 

Distrito Federal: 

Rui Almeida. 
Benjamin Farah. 
Gurgel do Ameral. 
Segadas Viana. 
Benicfo Fontenele. 
Baeta Neves. 
Antônio Silva. 
Barreto Pinto. 

Rio C:e Janeiro: 

Abelardo Mata. 

Minas Gerais: 

Leri Santos. 
Ezequiel Mendes. 

São Paulo: 

Guarac{ Silveira. 
Romeu Flori. 
Berto Condé. 
Eusébio Rocha. 

Paraná: 

Melo Braga. 

Rio Grande do Sul: 

Artur Fischer. 



Partid-0 Comunista do Brasil 

Pernambuco: 

Gregório Bezerra. 
Agostinho Oliveira. 
Alcêdo Coutinho. 

Bahia: 
Carlos Marighela. 

Distrito Federal: 

Carlos Prestes. 
João Amazonas. 
Maurício Grabois. 
Batista Neto. " 

Rio de Janeiro: 

Claudino Silva. 
Alcides Sabença. 

São Paulo: 

José Crispim. 
Osvaldo Pacheco. 
Jorge Ámado. 
Caires de Brito. 

R\o Grande do Sul: 

Abílio Fernandes. 

Partido Republicano 

Maranhão: 

Lino Machado. 

Pernambuco: 

Sousa Leão. 

Sergipe: 

Amando Fontc:s. 

Minas Gerais : 

Jací Figueiredo. 
Daniel Carvalho. 

-Bernardes Filho. 
Felipe Balbi. 

São Paulo: 

.61tino Arantes

Paranã: 

Munhoz da Rocha. 

Partido Popular Sindicalista 

Ceará: 

Olavo Oliveira. 
João Adeodato. 

Ballia: 

Teóàlllo .Albuquerque. 
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Partido Republicano Progressista 

Rio Grande do Norte: 

Café Filho. 

São Paulo: 

Campos Vergal. 

Partido Libertador 

Rio Gra!lde do S11!: 

Raul Pila. 

O SR. PRESIDENTE - Achando
se presentes 262 Senhores Represen
tantes, declaro aberta a sessão. 

Passa-se à leitura da ata da sessão 
anterior. 

O SR. HUGO CARNEIRO O.o Su
plente, servindo como 2.0 Secreiário) 
procede à leitura da ata. 

O SR. PRESIDENTE - De acôr
do com o Regimento Interno, dou a 
ata por aprovada, ressalvada qualquer 
retificação escrita. que seja apresen; 
tad.a. 

Passa:..se à leitura do expediente. 

O SR. LAURO LOPES (2.º Secre
tário servinào cerno 1.0 > declara qu~ 
não há expediente a ser lido. 

_O SR. PRESIDENTE - Srs. Re
presentantes: - Antes de passarmos 
à matéria em votação, propriamente 
dita, comunico que foram enviadas à 
Mesa, ainda, as seguintes declara
ções de voto, rd~tivas a emenda su
p,ressiva du& § ~ l.º e 2.0 do i.rti.go 28, 
sôbre a autonomia dos munic!pios 
mencionados, v::itação realizada na ses
são diurna, e dos seguintes teores: 

Declaração de voto 

Fieis aos compromissos que assumi
mos perante o eleitora.do· de defender 
os princípios democráticas constantes 
cj.o programa do Partido Trabalhista. 
Brasileiro e convencidos de que demo
cracia é a forma de govêrno em que 
o poder emana diretamente do povo, 
votamos pela autonomia dos mun!ci
pios, sem quaisquer restrições que pre
judicariam o livre exercício do.; di
rt:itos democrátic~. 

S. S. em 19-8-46. - Gurgel do 
Amaral. - Segadas Viana. -- António 
Silva. - Ezequiel 111endes. - Baeta 
Neves. - Berto Condé. - Euzébto 
Bocha. - Pedroso Júnior. - Ab,·lar
do Mata. - Benícto Fontenele . 
.Romeu Fiori . 
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Declaro que votei pela manutenção 
do sil'ltema.-"Cle n-0mcação dl)S Prefeitos 
das Capitais dos Estados e dos Terri
tórios porque é o qt:e tem vigora.do 
até agora de acórdo com as Consti
tuições R.epublicanas e contra êle nã,o 
se levantaram clamores nem queixas 
fundadas. 

Como regra geral entendo que ,,ó 
devemos refO"rmar as parles da.e; Cons
tituições anteri(Jr<'!i que na prática de
ram maus resulta·dos e não alterar o 
que a experlênds não conden<•U. 

Sala das Sessões, 19 de agôsto de 
1946. - Daniel de Carvalho. 

DECLARAÇÃO DE VOTO 

Votei pela eletividade dos orefeitos 
das Capitais, das estações hidro-mine
rais e se<les de bll-~es militares. Ado
tando a Constituição o princípio geral 
da autonomia municipal não é possível 
restringi-la para os municípiOB mais 
importantes. Entendo que o texto 
aprovado atenta contra o princípio 
geral. · 

Sala das SP~sões, em 19-!l-4G. -
Café Fil/10. 

Docl~ra a banc:Mia do Part1r.lo Co
. munista do Brasil que votou a favor 

da.s emendas supress!vas dos ~ ~ l.º e 
2. 0 do art. 28 do Projeto Revisto. 

Visam f'ssas emendas assegurar 
ampla autonomia aos munic!p'. is, qui;r 
por meiu cte eleição para os Prcieit0s 
das Capitais, quer por meio d3 eleição 
para os Prr-feitos das estâncias hldro
mine:·ais e bases ou portos mili tn re:>. 

E' evidente que. a.dotando o crlté
rio das aludidas emendas, entre as 
quais se encontra 11m::1 de nossa ban-

- cada - a de n.0 2. 832 , o nosso 
Partid0 se coloc». do la.do do povo e 
do prole taria.cJo 11ras!!eiros. 

Em todos· os municlpios do Br<>sil 
o grande anseio é <. eleiçã.o de seus 
Prefeitos. O sbtemr. de nomeaçâ:i de 
Prefoitos por· governa.dores ou pelo 
Presidente da Reopública revel»11-se 
na prática prejudicial aos interê~ses 

dos municípios e d!\ NaçãA:i inteira. 
Livres do contrõle do elr:ltora-d.o, êsses 
Prefeitos nu!'lca se julgaram obriga
dos a prestar contas ao povo. 

MeltlorRmentos rlc ruas, "P.rvlcos de 
águas e esgotos, escolas, hospit'l.is, e 

. demais obras púl>Jlcas ou de 'lSSistên
, eia semure foram adiadas em benefi-
cio a penas das obras suntuárias. 

Além do mais, cidadr:s como santos, 
Recife, o Distrito Fed·eral, São Paulo, 
Natal e outros, onde o povo já adqni
riu elevada consciência politica, f!<:a-

riam sem o direito de eleger 1,5 seus 
Prefeitos. 

Por tudo isso votamos a favor das 
emendas e c:ontra o Projeto. 

O noS!iO ponto de vista é a favor 
d:i. completa autonomia para os nm
nic!pios. 

Sala das Sessões, 19-8-46. - Luís 
Carlos Prestes. - Gregório 1Jezerr11. 
- Batista Neto. - Abilio Fernandes. 
- A/cedo Coutinho. - Alcides Sa-
bença. -- Maurício Orabois. - João 
Amazonas. - Jorge Amado. - Jo~é 

Crispim. - Carlos M arighella. 

o SR. PRESIDENTE - E' ainda 
enviada à Mesa a seguinte 

DECLARAÇÃO DE VOTO 

Embora nenhum destaque houvesse 
requ:~rido relativamente ao art. 31, 
parágrafo único do Projeto Revisto, 
desejo consignar minha esperança de 
que a Comissão de Redação expunja 
dêsse dispositivo a ambigüidade. que, 
a meu ver, e ensombra: - o adjetivo 
"Federal" evidentemente se refere a 
concessões de serviços e não à isenção, 
como poderá parecer pela concordân
cia: conseqüentemente, a Unili.o, por 
lei especial, poderá conceder isençfl.o 
de impostos estaduais e municip:i.is 
em favor de &erviços, desde que êstes 
pertr:nçam à competência federal. O 
histórico do dispositivo leva a esta 
conclusão, única que exclui a redun
dânc:a resultante rie outra inte1igên
cia. 

S. S., 17 de agôsto de 1946. -- Alio
mar Baleeiro. 

O SR. PRESIDENTE - Submete
rei'. em segu~da, à. deliberação da Casa 
o Capitulo II - "Do Pcder Legisla
tivo". 

Reitero aos Srs. Representantes o 
::i pélo para que enviem à Mesa seus 
pedidos de destaque até o término da 
discussão. 

O Capitulo II será submetido à vo
tação, ressalvaáos os destaques. 

O SR. LINO MACHADO - Senhor 
Presidente, peço a palavrc., pela or
dem. 

O SR. PRESIDENTE - Tem a pa
Ia vra o nobre Representante. · 

O SR. LINO MACHADO ! Pela or
dem) - Sr. Presidente, desejo ape
nas um esclarecimento: que V. Ex
celência me informasse até quando 
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serão recebidos requerimentos de des
taque relativos à matéria em debate. 

O .SR. PRESIDENTE - Até o en
cerramento da discussão. Não haven
do mais oradores, imediatamente sub
meterei à votação toda a matéria, 
salvo destaques. 

O SR. LINO MACHADO - Muito 
agradecido a V. Ex.ª. Estou devida
mente escl:l.recido. 

O SR. COSTA NETO (Pela ordem) 
e•) -·· Sr. Piresidente, desejo ditigi!r 
a V. Ex.ª, antes do inicio doo dieba
~ s?bre o C~itulo Il, "Da Org.a
nwaçao Fledierial' . reqUJerimento idên
tico .aio qUJe ·tilV·e Qt>ort..wüdiaide de apre
senta'!" e que ohreve aprovação da 
Casa, referentie ao primei·ro Ca.pitul-0 
do mesmo titulo a que m-e acabo dle 
reportar. 

O reque>rimento está red.Lgioo nos 
seglliinlbes têrmos: 

Requeiro: 
1. º) - requeiro que sej<a.m · aprova

das em globo, de e.côrdo com art 30 
do Regimento, as emendas que fo~am 
incluíoas no Cap~tulo II, do 1. o Ti
tulo do Proje-to ora em diseusSão em 
virtude de parecer favorável d.a' eo
m.l$ão de Constituição, saJ.vo os des
taques; 

2. º) - que sejam aiprovadas em 
globo as emendas pairolalanente a.pro
V'eiitiaid·as, na paTte em que o foram, 
sa.lvo os dias t.aq ues ; 

3. º) - que sejam consid:era.d!rus 
prejudicad!as ou rejcitadas ais emen
das que o for.am pela Comissão de 
ConstitU1ção, <.a.1VO OS d!est.aQU<es; 

4. º) - que sej,a a.provado o C111pi
tulo II do 1. 0 Titulo (Orga.niza.ção 
Fedlfll"al), salvo af3 P.men.das diestaca
dl~ de a.côl"Clio oom o a.rt . 2l!, pa.rá
gra.f o único ri-0 Regimento. 

SaJ.a. dias Se.>SÕeS, 19 de agôs·to de 
1946. Costa Neto - Relator Geral. 

O SR. PRESIDENTE - 'J.1en..11o sô
bre a mesa requerimento que o ilus
tre Deputa.do Coota Neto, re!a;tor ge
ral da Oomdssão, a.caiba de ler. 

Vou subm-etê-lo à apl"eci~ão da 
Casa por pa.rtes. 

"1. 0 - RequeLro que sejam 
a.provada.s. em globo, doe a.cÕirdo 
com o art. 30 dio Riegimenito, as 
em·end.a.s que foram incluioias no 
Oapitulo II do primeiro tLtul-0 

( •) Não foi revisto pelo orador. 

do Projet;o em dWcussã.o em vir
tude dle pa.rooer f:llJVoráivlel da Co
zW-..Gio dia Co?lS'tituiçã-0, salivo o.s 
diest·aques." 

Os Srs. que ruprovam a prl.meó.:ra 
pa.rtie d>0 requerimento, quellriaim le
vantar-se. CPausa.) 

Está e.prove.d a . 
ll: a seguin·te a 2. ª parte: 

"2. 0 - que sejam ~rovaàas, 

ern globo, a.s emendas parcial
ment,e asprovelta.d.a.s na. parte em 
que o toram, salvo oo destaques." 

Os Srs. , que &prOIVe.m a segunda 
paTte do requerimento, quieiimm le
vanta.r-M!. <Pausa.) 

Estâ a.prova.dia.. 
A 3 . • pa.rtio e1S tA as&lm. .red!igída : 

"3 . " - que &ej.a.m conside:radas 
pr.eju.dl.Cadaa ou re}eJ,tad>as as 
orncndaa que o toram na comis
são da. OoruititWçã.o, salvo oo des
ta.quea." 

Oa Senhores que aprovam a tercei
ra parte do requerimento queiram le
vantar-se. <Pausa.) 

EstA a:>rova.da. 
F1nalm1in-te, a 4.ª e última parte 

diz: 
"Que seja aprovado o Capitnlo 

II do Titulo I da Organizaçãó 
Peideral - salvo as emenda.s des
tacadas de aci\rdo com o art. 29, 
pa1i.irrllfo Onlco do Riegimento". 

Deixo do aubme-ter à votação esta 
p.p.rte f1n11l, por se tratar de atribui
ção da Prc:ddêncla, pelo Regimento. 

P1.1.ra llncamlnhar a votação do Ca
pitulo II, dou a palavra ao Sr. Depu
tado Oaté !'llho, durante trinta ml
nutoa. 

O SR. OAFJI: FILHO (*) - Senhor 
Pre.sldente. 1\ meu ver chegamos ao 
pen to crucial dl\ tarefa: a elaboração 
do Capitulo regulador d.a nossa pró
pria oxi11t.6ncia, membros qu<2 somos 
do PodC!r 1..ell'lslatlvo. Na Comissão 
da OonattlU1Q'º o.a correntes politicas 
dividiram-Mi, especialmente na parte 
referente à. !ixnção do praw da le
glslaturo .. ll:men-das diversas foram 
ofer~ld1u1 ao Capitulo, umas fixan
do o periodo legislativo em maior ou 
menor pr1120. Uma delas. firlllada 
pela lfllllorla da Assembléa, detende 

e•) N9.tl foi N!Visto pelo orador. 
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o principio da coincidência dos man
dat-Os. 

O Projeto em votação fixa o prazo 
da legislatura em quatro anos e o 
período presiden.clal em cinco. A que 
no::. conduzirá a coincidência? - per
gunto. Para reoe ber esc1.arecimentos 
e votar o Capítulo. indago: que signi
fica a coincidên<.;Ja defendida em 
emenda assinada pela maioria? Quer 
diur maior ou mC'nor perlod•..i? Se nos 
conduz a fixar a legislatura no perío
do maior que é o do Poder Executivo, 
est.nremos cometendo gra vissimo erro. 

O Sr. Creport Franco - A emenda 
sôbre 11 coincidência é substitutiva 
do art. 57 dô proj.eto. Onde se lê: 
"Caida !egis~atura durará 4 anos", 
leia-se: 

"0 mandato dos deputados terá 
a mesma duração que o do Pre
si-dente da República, fazendo-se 
simultaneamente as respectivas 
eleições". 

Quanto a fixar êste prazo, que po
derá ser dê 2, 3, 4 ou 5 anos, há o 
capitulo do Poder Executivo. Quando 
votarmos o período presidencial, fi
cará então concretizado o prazo. En
tendo que não há falta de técnica. 

o SR. e~ FILHO - Muito obri
ga<lo a V. Ex.ª. Esta Assemb!éia, 
porém, é paUtica, de Partidos, e nela 
prepondera o lnterêsse partidário. 
A emenda da e-0lncl-dêncla - renovo a 
pergunta: nos c<Jn<iuzlrá. ao período 
maior, que é o do Presidente da Re
públ!ca, ou a.o m~nor, que á o legis
lativo? 

O Sr. Creport Franco - Será estu
dado Poste:1orm-ent~. 

Sóbre a questãl) que V. Ex.ª está 
tratando é conhe<il<io o ponto de vista 
dos representantes, filiados à. União 
Democrática Nacional. Sul:>screvemos, 
muitos deputados e senaa.ores. a 
emenda da coincidência dos manda
tos da Cámara dos Deputados e Pre
sidente da República, no pressuposto 
de que ambos seriam de 4 anos, con
forme o brilhante voto do Senhor 
Prado Kelly. 

Não votaríamos, em hipótese algu
ma, num mandato de 5 anos para os 
de-putados. 

O Sr. Rui Santos - A tese da coin
cidência est.aria certa num mandato 
cu~·to nsra Pres~dente e para Depu
tado. A hipótese de maior mandato, 
como o de 5 anos, para Deputado, é 
vergonhuso para nós, Deputados. 

O SR. CA:Flt FILHO - Muito.obri
gadr a V. Ex." e mantenho os mes-

mos temores. Em tese, concordo com 
a coj.rlcid~ncla e por isso mesmo apre
>;er. te! emenda ao Capítulo do Poder 
Legislativo e outra ao do Executivo, 
amb'.ls coincidentes no período de 
mandato, atribuindo ao Poder Legis
lativo um prazo de 3 anos e o mesmo 
renovável por igual peri<>do, apenas 
umn vez. Qüer dizer Legislativo e 
Executivo renovar-~e-iam em igual 
tempo. 

Penso ter traduzi-do, com essa emer,
da. o pensamento da Assembléia, a 
julgar pelo pedido de destaque subscri
to pela maioria, que foi o da coinci
dência dos mandatos. 

O Sr. João Mendes - E' essencial 
ao regime democrático a coincidência 
dos mandatos, mas, também, o período 
curto dos mesm.;.s. 

O SR. CAFE' FILHO - Para a re
novação das fôrças política,s. 

O Sr. Crepori Franco .:.... OS. subs
critores da emenda sôbre a coincidên
cia de mandatos. aibsolutamente não 
visaram a ampliação de seu próprio 
ll'.a·ndato. Visaram imicament:.e um 
princípio superior de moralidade po
lítica. V. Ex.ª sabe, tem testemunha
do pessoalmente, talvez, que o grande 
mal do nosso regime presidencial tem 
sl<io ª·hipertrofia do Poder Executivo. 

O SR. CAFE' FILHO - Por isso, 
minha emenda é coincidente. num pe
ríodo de três anos. 

O Sr. Crepari Franco - Foi apenas 
o que viS8.ram os subscritol'es da emen
da, e não a ampliação do prazo. Nós 
queremos ter o mesmo prazo de man · 
dato que o Presidente da ~pública, 
como princfplo necessário, imprescin
dível para evitar a intromissão do po
der do Presidente no regime que ado
tamos. nas eleições. na composição das 
Câmaras. nas deliberações. 1l:ste o 
nosso intuito superior. 

O SR. CAFE' FILHO Gostei 
if™!nsamente do "nós queremos". 
agora, pergunto a V. Ex.ª: "Nós que
remos" o que? 

O Sr. Crepor.i Franco - A coinci
clência. 

O SR. OAFE' FILHO - Porque o 
Presidente também quer. Se o Presi
dente quer o mandato de cinco anos 
e queremos a coincidência, seremos 
conduzidos ao mandato de cinco anos. 

O Sr. Crepori Franco - Não de
pende do PresJrl.ente. mas sim de nós, 
que vamos votar o prazo. 

O SR. CÀFE' FILHO-· Para escla
r00er, pergunto a V. Ex.ª, que perten-
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ce à bancada m a.lorHária. se os sub.:;
critores da emenda da coincidência de 
mandatos, abandonarão êsse ponto de 
vista se o Presidente da República, 
com sua influência pessoal e política, 
impuzer à assembléia o mandato <le 
cinco anos. 

Pergunto se a Assembléia, entre a 
influência presidencial e a c;ua pró
pria autonomia. capitulará diante do 
desejo do-Presirient"' da República, ou 
limitará o prazo do período prP-siden
cial, fixando-o em 4 anos. 

O Sr. Acúrcio Tôrres - Permite-me 
V. Ex.ª um aparte? 

O SR. CAFE' FILHO - Com todo 
prazer. 

O Sr. Acúrcio Tórres - V. Ex.ª co
mete flagrante lnjustit;a para com o 
Sr. Présidente da República imuito 
bem), quando afirma que S. Ex.ª exer
ce influência sôbre a Assembléia, para 
obter êste ou aquêlc prazo de man
dato. 

O SR.. CAPE' FILHO -- V. Ex.ª não 
entendeu bem minha frase. Ela e.:;tá 
no condicional: se o Presidente da 
República valer-se do sen prestigio po
lítico. . . Condicionei-a a manifesta
ção futura da vonta<le do Presidente. 
Sou membro de unia Assembléia polí
tica e conheço bem quanto vale dentro 
dela a vontade do Chefe do Govêrno. 
Isso é mal do Presidencialismo que, 
sempre existiu. Não é um mal cria
do pelo General Eurico Dutra. 

O Sr. Acúrcio Torres - Permita
me V. Ex.ª outro aparte. 

C SR. CAFE' FILHO - Com pra
zer, com-0 sempre ouço o.s apartes c!e 
V. Ex.". 

O Sr. Acúrcío Tôrreç - Desejo fa
zer um a:pélo a V. Ex.ª. não trate as
sim neste caso. 'lO Sr. Presidente da 
República, nem com a condicional es
tabelecida. O Pi·esiclente da República 
não pede, não exige, ne•n influi junto 
à Assembléia sôbre o prazo de seu 
mandato. A Assembléia que lhe dê o 
mandato que entender, pois o Presi
dente não tem interê~S€ nenhum no 
assunto. 

O Sr. Nestor Duarte - Então, va
mos dar-lhe três anos. 

O Sr. Acúcio Tôrres - S. Ex.ª foi 
eleito por seis anos, entretanto, a As
sembléia que vote por cinco, quatro 
ou três anos. pelo que entender, pois 
o General Eurico Gaspar Outra acei
tará. o ·mandato que soberanamente fôr 
estabelecido pela Assembléia. <Muito 
bem.) 

O SR. CAFE' FILHO Não ima-
gina com que alegria os membros des
ta Casa recolhem o depoimento de 
V. Ex."! 

O Sr. Acúrcio Tôrres - Repito que 
o Presidente da República não influt 
na Jeterminação do seu mandato 

O SR. CAFE' FILHO -- O P-resi
d~nte da República aceít.ará o man
dato que fôr fixado pela Assimbléia, 
n5.o influirá, cm razão do prestigio de 
seu cargo, em razão das amizades, na 
decisão da Asliembléia ... Assim s-cndo, 
S. Ex." se coloca à altura de minha 
admiração e do povo brasileiro. 

O Sr. Carlos Prestes ·- A dúvida. 
de \'. Ex.ª foi, suficientemente respon
dida esta tarde, com o adiamento da 
votação da autonomia do Distrito Fe
deral 

O SR. CAFÉ FILHO ·- Obrigado 
a V. Ex.ª. 

O Sr. Crepori F'ranco ~ O Pre
siderJte aceitará o prazo que fôr vo
to.do r.csta Casa 

O Sr. Acúrcio Tôrres -- O Presi
dente da R.epúblíca nada µede à As
sembléia; apenas quer que todo - o 
Brasil. prestigiado por S. Ex.ª. cumpra 
1igorosamente seu dever. 

O S.R. CAFÉ FILHO -- As decla
rações de V. Exs. tranqüilizam os 
Representantes. Podemos deliberar, 
Srs. Constituintes, porque o Presidente 
da República está à. altura de suit 
investidura, do cargo que a Nação 
lhe conflou e não influirá. de maneira 
alguma, por forma nenhuma, para. 
recolher mandato que não seja a ex
pressão do veto lirvre da Assembléia. 
cumpra a Assembléia por conseguinte 
seu dever. E qual o deve1· da As
sembléia ·1 

O Sr. Lino Machado - O mandato 
do Presidente da República deve ser 
o da tradição republicana, da pró
pria tradiçãt... dPmocrátic<1 - quatro 
anos. 

O SR. CAF!t FILHO - Se 0 man
dato deve ser o da tradição republi
cana, da própria tr<id!ção democrá
tica, como diz muito bem o Depu
tado Lino Machado. não sei porque 
se fixou no projeto o mandato de / 
cinco anos. · 

O Sr. Rui Santos - Não desço à 
questãc> cte saber o desejo do Presi
dente da República; apenas entendo 
que se votarmos a coincidência de 
mandatos, sem, de antemão. saber o 
prazo dessa coincidência, será uma 
votação de má fé. <Muito bem.) 
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o SH. CAFÉ FILHO . - Uma coin
cidencrn ne prazo illl;erto, não sabido, 
e perign~a e desprestigiosa para a As
sembléia. 

O Sr. Lino Machado - A cQin
cidêncü1, por si mesma, é uma de
fesa <10 Pocler Legisl<J Uva. 

O SR. CAFÉ FILHO - Não vejn 
inconvcllit:nte em fixarmos o man
dat.o curt0 pµra a Assembléia, e, den
tro de (;<U'to prazo. comparecermos 
uov::i.mente diante da nação, pa.ra pe
dir a renovação do mandato ou 'o 
seu cancc lamento. 

Qual o inconveniente'! Não compre
endo como se vote rntdida sem se 
saber 0 ciue slgnifka, o que \'ale, que 
prazo el::t fixa. 

O Sr. Lino Machado - Nesr.e ponto, 
permito-me discordar de V. Ex."'. A 
coincicll'nda votada préviamente é 
como quf' a defesa antecipada do Po
der Lio'.•:!~l<• tiva. Sem a coincidência, 
se o Puu.-r Legislativg, ficar com prazo · 
menor do que o Executivo, o que vai 
acontecer é a hipert1ofia dêste, como 
sucedeu na Velha República. 

o SR. CAPÉ FILHO - Se votar
mos a coincidência. aobre colega, sem 
ccnhectr o período atrihuido ao Po
der Executivo. a Assembléia irá para 
o pra~o de cinco anos na fixacão do 
mandato. E isso é preciso evitar. 

O Sr. Toledo Piza - Parece-me 
que há um remédio para ob\1ar a êsse 
inconveniente: a votação do mandato 
do Legislativo depois de votado o do 
Executivo. 

O Sr. Crepori Franco - Isso não é 
possível! 

O Sr. Lino Mc.chado - Far-se-ia 
inversão na ordem da votação. 

O SR. CAFÉ FILHO - Sr. Presi
dente, nã0 me iludo com a situação 
nem me engano com os aconteci
me;.1tos. 

Há um pode.r que está cercado da 
simpatia do povo, da admiração geral, 
representando como que uma espe
rança popular: êsse poder é a Assem-

-, bléia Constituinte. <Muito bem.> 
Há bem poucos dias, em compa

nhia e:: nobres colegas, tive oportu
nidade de visitar o Planalto Central 
e percorri um::. cidade que não con
sidero, porque seria exagero, tf.n mi
lagre brasileiro, mas que é bem um 
milagre goiano: a cidade de Goiânia. 
E vi, Senhor~s. lá no alto sertão do 
Brasil, os Srs. Representantes acom
panhadü.S, em tõda parte, em tôdas 
as esquinas, nos café5, no~ clubes, 

nas ruas, pela estima, pela admira
ção, pela aclamação do povo. 

Não vejo, Sr. Presidente, maior de
monstração de confiança naqueles a 
quem a nação entregou a elabor:;.ção 
da sua Lei Magna. Todos os dias os 
corredores desta Casa vivem cheios 
de comissões de residentes da Tijuca. 
dos subl:rbios, dos bairros, que vêm 
pedir à Assembléia Constituinte uma 
medida, uma palavra, um protesto, 
um grito que atenue seus sofrimentos. 

E' Sr. Presidente. para a. Assem
bléia Constituinte que está voltada a 
espectativa brasileira. E se oferece
cermos aos nossos inimigos, aos sa
botadores de nosso prestigio o motivo 
da fixação de um mandai;o longo, te
remos decretado, por nossas próprias 
mãos, por nosso próprio voto, a des
moralização da Assembléia. 

O Sr. Osmar de Aquino - Acho. 
por isso, que a nossa preocupação ab
sorvente deve ser não trair a confian
ça do povo, votando aqui por interês
ses personalíssimos, por !nterêsses de 
grupos ou facções, medidas reacioná
rias e contrárias às aspirações do povo 
brasi!Piro, como, por exemplo, pror
rogando o nosso próprio mandato, 
além de outros mandatos. -

O SR. CAFÉ FILHO - E estaría
mos traindo essa conflança no dia em 
que fixassemos mandato longo para 
o Presidente da República e prorro
gassemos o nosso próprio mandato, 
extendrmdo-o a cinco ou seis ancs; e 
quem sabe se não teriamas a repeti
ção dos "quinze anos"? 

O Sr. Lino Machado - Uma. por
ta 'aberta para um "curto prazo" ... 
<Riso.) , . 

O SR. CAFÉ: Fll.HO - Uma por
ta aberta para um "curto prazo'', diz 
muito bem V. Exª. Nesse dia teria
mci:: comprometido o n:Jsso prestigio 
popular. Estamos crescendo na opi
nião pública, estamos subindo no oon
ceito pcpular com o exemplo extra-' 
ordinário que estamos dando, por
que somos dos homens públicos os 
únicos no Brasil que trabillhamos, 
em horas suplementares, sem receber 
dos cofres públicos a compensação de 
nosso trabalho. 
botadores ·de nosso prestigio, o motive 

Ora, Sr. Presidente, quando subi
mos por esta forma, quando encar
namos a esperança brasileira a que 
há pouco me referi, não devemos det -
xar nas mãos dos adversários dos po
deres demoç:ráticos as a..'"Dlas com que 
êles nos atingirão mais tarde. 
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Fui membro, meus nobres colegas, 
da Câmara de Hl34, aquela que, capi
tulando diante do Poder Executivo, 
atendendo-lhe em tôdas as medidas, 
pleiteadas votando emendas à Cons
tituição, foi golpeada por êsse mes
mo Poder Executivo. Com a sua pró
pria dissolução. Se a Câmara, na
quela época, se tivesse erguido cora
josamente talvez não houvessemas 
assistido no Brasil o período de di
tadura de quinze anos. Prec:isamos, 
Sr. Presidente. estar atentos ao mo
mento de perturbação que atraves
samos. 

O Sr. Lino Machado - E' preciso 
ac:entuar que houve grande oposição 
naquela Câmara. a que V. Exª. e eu 
pertencemos. Então, protestamos, , 
como agora o fazemos aqui. Logo, 
não cabe a responsabilidade a tõda 
a Câmara. 

o SR. CAFÉ FILHO -- A capitu
l::tção a que me refiro não foi de 
todos, mas da maioria, que deu o voto 
que o Poder Executivo pedia, emen
cialldo a Constituição, que, mais tar
de, serviu para a nossa própria des
truição. · 

O Sr. J,ino Machado - Ainda hoje 
fomos derrotados em uma medida ab
solutamente democrática. 

O Sr. Jorge Amado - V. Exª. fala 
e:m mandatos longos para a Assem
bléia, mas. na realidade, crê V. Exª. 
que o~ Deputados e Senadores que 
vo.;aram contra a autonomia, aban
donando desta maneira &eus eleito
n:s, terão realmente coragem de en
frentá-lcs em novas eleições? Não 
creio. Daí o desejo dos mandatos lon
go;,. 

O Sr. Bernardes Filho - Aseguro a 
V. Exª. que votei c:ontra essa auto-
1wmia e vou ter essa coragem, 

O SR. CAFlt FILHO - Sr. -'resi
ciente, tenho estado no seio do povo. 
!"1'.a!s de um discurso tenho pronun
ciado, de critica, de combate. às vê
zes severo, ao govêrno. Mas ninguém 
pense que há nisso um desejo de de
moliç5o. llff.eu propósito é colaborar, 
é alertar, é chamar a atenção do Exe
cutivo para os pontos errados de sua 
administração. E ainda aqui, Se
nhor Presidente. recolho e tranl'mito 
aos nobres colegas uma impressão: 
vou a tõda parte. penetro !1as cama
das populares para sentir com elas, 
e devo dizer: há uma grande quei
xa contra a &.dministração, há uma 
grande reserva contra o govêrno, mas 
não há manifestação pessoal de má 
vontade, de critica pessoal ao Senhor 

General Eurico Gaspar .Dutra. Todos 
o respeitam. A população brasileira, 

nesta altura, depois de seis meses de 
govêrno, lamenta que o Sr. Presi
dente da República não esteja cer
cado de auxillares que possam ajudáL 
lo a fazer· uma boa administração, 
uma administração democrática. O 
vovo está sei1t!ndo fome e apela, re
clama, mas não faz critica pes!'oal 
ao Sr. President~ da República. 

O Sr. Ataliba Nogueira - A culpa 
não é· do Presidente da República, 
mas da falta de produção, que é uma 
dn.s conseqüências da guerra. 

O SR. CAFÉ FILHO - V. Exª. 
está repetindo o que o povo pensa, 
porque eu disse aqui o que êle está 
pensando. Assim, V. Exª. se situa 
muito bem, como representante do 
povo. 

Ora, Sr. Presidente, numa situação 
dessas. como tratar de mandato lon
go? Não é posivel elaborar uma Con::.
tituição sem atender à realidade bra
sileira. 

O atual Presidente da República é 
um velho general do Exército brasi
leiro, com grande serviços à naçãu. 
Vem de um longo período numa das 
pastas mais difíceis de administrar; 
vem do esfôrço da guerra. em que foi 
o nosso general da vitória, embora 
da vitória nada tivéssemos recolhido. 

Pois bem, Sr. Presidente: ainda aí, 
se quiséssemos examinar o caso di
ante da realidade, diante do homem 
que está na Presidência da Repúbli
ca. deveríamos ser mais cautelosos e 
não impor a êsse Chefe de Estado um 
período longo, porque não sabemos 
se a sua saúcle. depois da fádiga fí
sica de uma administração prolonga
da. será capaz de vencê-lo. (Muita 
bem.~ l 

Sr. Presidente, minha emt>nda aten
de perfeitamenti; à realidade brasi
leira, estou certo. O General Eurico 
Gaspar Dutra íoi eleito pelo povo. é 
o Presidente da República. Fixemos 
na Constituição o mandato de três 
anos. Se a saúde do velho t>!Jldado, 
daqui a três anos, ainda permi'cir que 
S. Ex.ª continue governando o Bra
sil e fazendo um bom govênw. que 
a nação renove êste período por mais 
três anos. Mas impor a um velho 
soldado. depois das lutas de uma pe-

-nosa administração, dilatr.do período 
de govêrno, não parece razoávPl, por
que é um excesso de agracio a quem 
est<. no poder. 

O Sr. Bastos Tavares --- Apesar de 
soldado velho, penso que prefere umi. 
jornada longa. 
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O SR. CAFÉ FILHO - V. Ex.ª pre
fere uma jornada longa para si ou 
para o General Eurico Duira. 

O Sr. Ba;;tos Tavares - V. Ex." 
está fazendo prognósticos sombrios 
quanto à sobrevivência do Presidente 
da Repúblic;a S. Ex.ª, como soldado, 
preferirá tom bn r ua Juta. 

O SR. CAFÉ FILHO - Mas não 
estamos elaborando uma Constitui
ção para o Presidente tombar cam 
ela; ant1's. para que governe c;om 
eh·.. 1 Muih hAm. > 

O Sr. o,11wr de Aquino - V. Ex.ª 
dá Ileença de um aparte? 

O SR. CAF'lt FILHO - Com muito 
prazer. 

O Sr. O.~mar de Aquino ··- O no
bre colega poderia perguntar à Assem
bléia, ou, pelo menos, à maioria: 
a cada passo se recorda aqui a nossa 
tradição constitucional. Porque não é 
csf;a tradição também invocada em re
lação ao mandn to presidencial'? 

O SR. CAFÉ FILHO - V. Ex.ª tem 
razão. A maioria responderá a V. Ex." 

Sr. Presidente, a emenda para a qual 
requeri destaque fixa o prazo da le
gislatura em três ano:>. O período es
tabtlecido para os Srs. Senadores -
perdoem-me S. Ex.ª' se lhes tiro um 
pouco do nrn ndato - é de seis anos. 

O período para os Deputados, Hssim 
como o presidencial, 'é de três anos, 
rcnovávt-1 êste por igual tempo. Há 
quem se oponha á reeleição. com
batendo o principio. Até certo ponto, 
estãu com n lJon duutriJ::l. 

Sr. - Pn~si<len te, crnno esta Consti
tuiçfto é brasilcirn e para governar 
o Brasil, cumprindo-nos atend<:r à rra
lidade bra~iJPirn 1>, t~necia lnv::"Jt{', ao;: 
fatores qu\' (·;<tão inflninclo n:i sua 
elaboração, é prefrrivt'l termo:; Prc·~i

dente da n,..1,úblk:-1 por seis :: no~. 
com período !'í'nov,1 \'d de trê~, c!o que 
rixarmos o nl(lndnto de Eeis nnv; ele 
uma só vez. 

O Sr. Dof,~r ,;e .111cf;·~tde ~-- E' coi~ .. a 
muito dífE· rei i L2. 

O SR. C.\FÉ 1',TLHO - Muito me
lhor é que s(: tenru, um mau !:re~i

dente por três anos de que por ,;eis; 
e um bom pr,.,::1rJentP - ning11''m te
nha dúvida -- ni\o há fôrça politicu, 
fórça àe espécie ri\guma que lhe im
peça reeleger-~e por novo perioào. E 
não haverá dc;';r;~:;a eleitoral, não ha
verá movímentaçiío eleitoral, pc.:·que 
a eleição se fnrá na mesma. data cm 
que se processar a renovação do têrço 

do Scnar'.:. ,• h d::. Câmara dos Depu-
tado::;. · 

Estt\, a minha emenda, para que 
peço os votos da. Assembléia, e.~pecial-

0 Sr. Crepori Franco - A coin· 
cidêr.~ia proposta na emenda de V. 
Ex.ª é muito restrita. A coil1cidência 
constante da nos1:a emenda é mais 
ampla. 

O SR. CAF'f: FILHO - Quul a 
coilicidência de V. Ex.ª? 

O Sr. Jorge Amado - l\. coincidên
cia, em qualquer hipótese, é :n::dída. 
moralizador.i. 

O SR. CAFÉ! FILHO - Meu nobre 
colega, grande mal será se est:' Assem
bléia, que está no rcGpcito público, 
que i:;ubiu no conceito da nação pela 
própria atuação dos seus membros, 
prestigiada pelo povo; grande mal 
será se esta Assembléia fixar pará 
si mesma período longo. Se nos dis
solvessl' mos depois de elaborai- a Cons
tituição e fôssemos concorrer às elei
ções, estftria certo. 

O Sr. Galena Paranhos -- Pundo 
de parte a coincidência, acredita o 
nobre colega que o Presidente ll)ssa 
fr.zer alguma coLsa em três ano:;? 

O SR. CAFÉ FILHO - Renova
remos o;; poderes desse Presillente por 
três ano,;. Será possível que êle qneira 
mais? 

O Sr. Galeno Paranhos - Eni três 
anos ui;;uém pode fazer caba al
guma. 

O SR. CAFÉ FILHO -- As::-.im, S<:
nhor Pre~iclentt>, µen~o que terei con
corrido. com <~ e:menda, para uma. 
wlução, que é da A:;sembléia -- (;Oin
r:idência, 111·1 nd:i to curto, · ficandu de 
pé os principies democr:iticos que já 
!'0ram feridos nesta Casa ... 

O Sr. Barreto J>inlo - Va111ú.o: às 
urna~;! 

o sn. CAFÉ FILHO - . . . (j) I:• :1<10 
hoje vou1mc,s conrra a aut011c1mi<t dos 
municípios. Respeito às decisões da 
Assem!Jlr'ia. Curvo-me cliantf' clelas. 
A constituição será ;iromu!~'.ld:'. em 
nome de Deus ... Pois bem. ~.cntwres; 
nesta hora, qnr Deus._ nos aj!ld!• :1 de
fender a dem0cracia e Hão a cair com 
ela. <Muito ii.~m; muito bem. Palmas. 
O orador é i:umprimentado) . 

<Durante o discurso do Se111ior 
Café Filho, assume a presidencia, 
o Sen~or I-lugo Carneiro. 1.0 Su
plente de Secretário.) 
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O SR. PR&>IDI!:NT.E - Tem a pa
lavra o Senhor Carlos Prestes. 

O SR. CARLOS PRESTES (*) -
Sr. Presidente, Srs. Constituinte::;, 
aqui estou para, cm nome da oancacla 
comunista, continuar a trazer nossa 
modesta mas leal colaboração "'"º tra
balho, em que avançamos, de elalx'
rar a Carta Cein~titucional, reclama<la 
pelos mais altos interêsses do Pº"'º. 

Tratamos. agora, do Capítulo II, do 
Título I - Organização do Poder Le
gislativo. 

Para nós, que propusemos, quando 
do primeiro Capitulo, em emenda ao 
artigo 6.0 do projeto anterior, a sub.::i
tituição dos três poderes harmônicos 
e independentes !)elo poder :supremo 
de uma Assembléia de representantes 
do povo; para nós, que assim pensa
mos, é de grande lml)ortància êste 
segundo Capitulo. que trata justa
mente da organização do Poder Legis
lativo. 

Vimos à tribuna em momento qut 
consideramos dos mais sérios na vida 
nacional, principalmentt quanto à 
consolidação da democracia e a. com
pleta extirpação dos ·restos da dita
dura e do fascismo que, infelizmente, 
ainda estão t.astante infiltrados no 
aparelho estata.I. 

Ainda hoje, deosta tribuna, na sua 
eloquente oraçã-0, o nobre Deputado 
Plinio Barreto nos contou alguma 
coisa da situaçã-0 em São Paulo e dos 
boatos que ali fervilham. 1i:sses boa
tos nã.o fervilham somente em São 
Pàulo, mas aqui mesmo, na Capital. 

Hã. poucoo dias. o nobre Represen
tante Sr. Carlos Pinto se referia tam
bém a eles. Diz-se, pelas esquinas, 

-· que os dias desta Assembléia estão 
contados; que o Sr. Presidente Dutra 
já concordou com a !ntenç&.o do gru
pelho fascista que exige o feehamen
tc do Partido Comuni8ta, parti.do le
sa!, registraao, com representantes 
nesta Casa, intimamente ligado ao 
PoVO e, sem dúvida, aquêle que tem, 
a.té agora, durante êsses meses de 
democracia - mais ou menos .precé.
rta - em nossa Pátria, mobilizado as 
maiores massas, cm grandes \;omlcios, 
nas maiores cidades e, mesmo, no in
terior do Pais. 

São êss~ 05 boatos dos dia.'! que 
correm: o fe<:hamento do Partido Co
munista Já está até decretado; já es-. 
tá.o sendo preparadas as medida.'! para 
cessar as imunidades dos parlamen
tares comun~tas. 

(•) Não foi revisto pelo orador. 

Não levamo,.~ isso muito a sério. Sa
bemos quE: êS1.c's ':ão, sem dúvidas, os 
desejos mais v1vos depois dé 31 cte 
janeiro, porque a.quêle fascista, que 
ainda se acha infiltrado no Govêmv, 
pensou que, com a subida do General 
Dutra, poderia realmente levar a bom 
têrmo suas intenções, as mais negras 
de liquidação completa da Democracia, 
de abolição daquela..~ grandes conquis
tas do nosso µovo, obtidas no ano 
passado -- a anistia para os presos 
políticos, u liberdade de imptensa, o 
aireito de reunião. o de a.o..~ociação, 
particularmente de associação polí
tica, o de organização de todos os 
partidos, <:le tôdas aa correntes poli
ticas. 

Estamos convencidos de que ês&e 
pequtr1u grupo se equivoca. ~ao cre
mos que o Sr. General Outra, apesar 
de todos os êrros já cometidos nesses 
seus poucos meses de Govêrno, não 
aprenda alguma coisa com a própria 
prática da vi.d.a e não v>eja o quanto_ 
são prejudiciais ao Govêrno essas me
dida.$ a.rb.itrárias, essa liquidação dos 
mais sagrados direitos do povo numa 
cl!emocracla. Ataca-se a llberoade de 
imprensa suspendendo-se um jornai 
popular sem motivo, contra os pre
ceitos legais mais comezinhos como, 
ainda hoje, teve ocasião de provar, 
desta tribuna, o ilustre Deputado Se
nhor Prado Ke1ly. 

Que vale isso? E' uma demonstra
ção de fôrça, de reação, <rem dúvida, 
mas jamais faltaré um democrata 
corajoso, capaz de cur!IJ', em parte. 
a ferida feita pelas armas da reação. 

Facha-se a "Tribune Popular", mas 
entre os jornalistas brasileiros há um 
Aparicio ':'orelly. que imediatamente 
abre outro Jornal, caipaz de !al:o.r a 
mesma linguagem que empregava a 
"Tribuna Papular"; de maneira que 
o objetivo d:a reação, de prl.t.i<:a mais 
imediata - calar a voz do .povo t: 
tornar-lhe impossível ouvir a VéNla
de - nãu obtem resulta.do algum. 

Quainto à ileg.al!JcLa.de d.e no.:so Par
tido, que desiej-am êsses senhores, le
vando o Parti<lo Coml\.m1sta. a nó.~ 
comunLst.as, para a ilega.11da.die uma 
segunda. vêz ? 

Já estivemos 23 anos na ilegalidade, 
se!'"hore,;, e o resultllido foi êste: o 
PMtiào, que tinha 4 mil membros, 
aJi,nd-a e-m miado do. ano l}assa<lo, no 
corre-r dêsse6 meses de prap~a.nda, 

em que pôde dlesfa.ze.r um mu."ldo de 
calúnias e J.n1àmlias, aJ.ca.nçou, Jà n!l.6 
~e.9 de 2 Õ;e diezemibro, 600 mil VO-
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tos e hoj•e ~rn 130 m'.l mm1b!'os em 
SU&S f Í Jici'l'OO. 

Não temos o fetichi.smo da leg.ali-
dlaidie. Somoo um pa1•tLdo lig::vdo ao 
povo, defen.~or intransigente da 
Democr~i·a, do.> interêSISeS do povo 
e, se .por :i.soo, fôrmos Jevados, por 
nova cJj.tadlM'a, outira vêz aos porões 
da ilegalidade, lá saberemos con
tialuar a luta pelos nos.soo ideais. 
Temos a cen-teza de que. no.~ di-a;; d·0 
hoje, depois d~ l.J.quíd·ação militar do 
nazis.mo no mundo int•eiro, uma oru:la 
de rea..ção não pod•e ter longa dura
ção; pooerá maniter-.s1e alguns dia.s, 
9em.!lll1il!JS ou mes·es; fin'Clioo, porém, ês
soo dias, .<:1e1manas ou meses, sa.iremo.s. 
àa. He.g;alidOOie com fôrça:.s redobradas. 
tri.pl.Wada.s ou decuplicadas. <Palmas 
da bancada comunista.) 

E~is.a. é, realmen t.ie, a verdade . e 
€\'ilSla verdadie que o.s f ai tos e.sitão mos
trando - principalmente àquêles que 
sa.bem ou querem ver - partLculaT
mente ao Sr. General Dutra, o que 
são ês·&es selli> amigos que querem uti
lillla.r s.eu premígfo, sua posição de 
Presiidente da Rel]}ública, para voltar
mos aos cJjatS negro:; d·a censura à im
prer.~ia., doo .cárceres repletos e ela di
t.a.crura. 

Es<ta.5 pa.Jaivras, senhores. eram in
ddspensáv{::i~ noo dias d!c hoj~. em 
que vimot; t-razer a ool'abor·ação cLo 
Partido C.1:.muni•s•ta. re.presentado por 
sua bancada nesta Casa, ao traball1n 
d.a elaib:1ra.cã.o elo II Ca.pítu1o do Tí
tnlo I da no.o;.9a Consit.HuJçáo. 

T.ra.tia-ae do Poder i..egis.!ativo. 
Nlos.:"a.> :>mfflHh1s foram numerc.'las. 

Tâcta.s, pocliemos dizer, foram couisi
d.ez"!l:Clia~ prejudica.dia.~ pela Comif:sé.o 
C.an.<;.tirt11clonal; ne-nhuma foi aceita. 

Dessas numerO'<'.AS emenda,, siele
ci.on.a.mcs, no entianto, aquela.> qu~ 

ilOS .parooem funda,mienta.i.5 .e Que cons
tit-uem pMt-06 sóbre os quais nãv po
de.remo, ce.cJJe;r, senão ante: a "vontarde 
sobera.n.a d.a. maioria. d'esta Oasa, mas 
que diefond-el"€lll1os até o fim. 

Querem.eis expar nosso ponto de 
vist:a. QueT1em~ d.ize-r, sfunpksmen
tt-, o Qll'e Julgv,:mos melhor pina no.s'o 
pov-0 e pna c-on.solidação d.a d·emo
ora.cia em 110.,•1ca Pãtria. Não me 
~ir<>, aJntd<ll., hoje, à qu.estão - sem 
d'Ú/V1d.a i.Jnport,am.te - d!a forma de 
i;;<1Vêrno, dia. difer~nça. entre presidein
cl.aliEmo e par1a.menta.risrno. Resier
-v-amoo o a.'iLSuai<to paira o Ca.pit:.ulo III, 
PM'QU!e, dielU'Qteda no.sisa emenda srub.s
titiuttva aio artigo 6. •, concordamo.s, 
Jlêsste passo, com a ern~a do no
me Rep~te pelo Rio Grande 

do Sul, Sr. Raul Pila. Esta. porém.· 
Pa&S>a para o Capitu.10 III, porquoe 
depende dia. orgain:!za.c;OO do Podc.r Le
g,JtsLativo, qUJer o ~ttvo ~ullte 
da ~áo pelo ~ar lamento, quer não. 

Qu!IJilto à org.a.nizaç.ão do Pcder 
Leg.Js~wtdvo, a pri:meiina questão. ,para 
a qural pedimoo ait;:enção dos s•r-nho.res 
Reip.l'lesenta.ntes, é a d<o si.%ema uni 
ou bi-cameral. Somos pelo wJt;tm1ia 
uni-oameral. Pensamos q·ue, ~m f<&.Oe 
dos últ'imoo aicontiecianent.os ·ê d.:l 1:>ró
pri-a época. em que V1V'emos não mais 
s•e Justiti!Oa a existênoiia ~ duoai; câ
marais 1eg.iela.tliva6. 

Sõbre o ~o existe já abundan
te ~rg-umentação, trazi.da a êste ple
nário e d~-en-d.lid.a. na Comissão Ocm.5-
tl tuciona.l, pa·rtiicularmen'te P€1<) nobre 
colegia Representinni~e do Esta~fo do 
Rio. Sr. Soores FHho. 

Já, em 1934, ao se tratar da orga
nização do Poder Legislativo, para a 
Constituição daquele ano, o aseunto 
fol bastante debatido. Particularmen
te, o Sr. João Manga beirs, o granel e 
jurista, escreveu pãginas que podere
mo~ chamar de pedagógica!': «ê!Jre a 
matéria. 

S. Ex.ª, aliás já citado nesta Casa, 
por mais de uma vez, pelo nossc. co
lega, Sr. Nestor Duarte. mostra i;ufi
cientemente a nenhuma razão de ser, 
nos dias de hoje, da existência de um 
Senado. a par de uma Câmara de Re
presentantes. 

O Senado tinha. ou poderia ter ra
zões de existir, em tempos idos, em 
regimes ainda p1e-c1pitalistas, ou, pos
terioimerrte, quanao o proletari:i<io não 
participava, realmente. em grandes 
massas, da escolha dos diri.~''ntr-~ da 
Nação. Reprfs·~mta1•a. então. '.\ t'r~a
nização aristocrãtica dt· uma da~se 

superior. Até o pr()(:f:::so àr sua elei
ção era outro. 

Não disponho de tr:npo sufid<'nte, 
porque outros assuntos devem ser tra
tados por mim alndn hoje, r:~:-n 4pro
fundar-me ii respeito das de~1·:mta

gens, da nenhuma nfcessidade d1i Se
nado. Quero referir-me, porém, n ar
gümentos levantados por r.no nd.,s ju
ristas. como João M:mgabeira, Cnrlos 
Maximiliano e outros, que. já t>m 1934. 
vinham mostrando a inconveniência 
do sistema bi-cameral, na organiza
ção legislativa. 

Duas câmaras, com iguais )loderes. 
só servem para demorar. para tornar 
mais difícil, mais trabalhoso. o pro
cesso de elaboração da~ leis. Em época 
como a atual, em v,ue. muitas veze!, as 
leis devem ser votadas com rapidez, 
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, . , a ~1:r"''' opol'lUrw.,, U.•.aa :,egunda 
e ':n~.ra, formada, como é o caso do 
nnsso Projeto, por um pro::~sso elei
toral diferente -·· porque 8. Câmar~1 

dos Deputados é eicita por voto nro
porcional, enqw,nto o Semtdo é ·pelo 
voto majoritário - rlua;; Cã.marw;, 
com or~gen.s assim dlsLin~a:;, são, na
l 1rn:Imcntc, de c0111ç.n~;.ç:;c·..,; :.a.Lnbém 
dLStmta.s. 

As contt"adições entre é.,~e~ dc.;ib or
g.~1.nismDs são, Ireqüentern:e1lte. inevi-

. t,h-~is, s·ervindo aµenas p:~r:i prejudi
:,::.r, demora,., dificultar o processo da 
elaboração cias leis. D ir-se-á, toda
vh:, -- e ai um terceirn ar~timento -
::i_ue o Senado é indi~pen:;ávd num:t 
Federação. 

Numa l:<'ederação, sim, r:rns a ver
d.i.de é que, em nossa terra, a Federa
ção tem muito ainda de artificial. 
: r:.o po~sui ori2ens mrsn:o históricas. 
Não tem razão de ser a Federação tra
zida até o Senado. Não existe)n in
terêsses especiais àos Esta dos, que le
-;ir~m a esta luta entre êlt:s, 

Sôbre o assunto, seria pu3sivel esten
der-mf' lon::;umente, mus e tempo é 
premente, não me permitindo continuar 
::m divagações. Trouxe IJ.té Manga
t~ira. para citar algumas d? s•ws pas
-,;:i.gens mais intere>.sante:;, entre as 
quais escolho ao acaso: 

"Não é possível in::i1;;tir .>óbre o 
assunto. Julgamos que a Federa
ção, a autonomia dos EstaJos, que 
defendemos, não exige esta Câ
mara dos· Estados, me~mo porque, 
aqui mesmo nesta Casa, já sen
timos bem que, nos àia.> de hoje, 
as bancadas cstRdua1:; tendem a 
desaparecer. substituidas peias 
bancaáas dos pii rtidos nacion:J.is". 

:;:;;so é justificativa su~idente para 
mostrar quanto é desnece:;sário ê.c:se 
organismo, que vem tornar mais pe
sado o Poder Legislativo, dificult.itndo, 
sem dúvida, e demo~ando a elaboração 
"'"""' lei.s. Peço, entret.anto, ilcença para 
citar frases de Kelsen, invocada.o; por 
João Mangabeira. cm 1934' 

"0 jurista, já tantas v•:zes ci
tado nesta Ca::ia. afirma: a ídéla 
democrática exige qu~ o 0r.;;1io le
gislativa se componl1a de uma só 
câmara. " 

E pouc~ mais adiante: 
"Enfim, como nu Monarquia 

Constitucional, a cendênda demo
crática levava à supressão da Câ
mara Alta, na República democrá
tica tem de se afirmJ.r a supre
macia da Câmara dos Deputados 

sôbre o Senado. Essa sup.€macia 
anula o Senado." 

O Sr. A liomra Baleeiro - O nobre 
Sen:><H'~ 1-:ra capaz de apontar uma 
clernoc!'a!'!!a que houvesse S'ltrevivido 
cem uma câmara só? 

O ~P... CA:lI,OS PRESTES - Con
fe,,:-o nfw ~e<' muito forte ne8a-es assun
tos ill;,tóncos, mas existe a República 
Pnpula r da Iur~cslavia, que só tem uma 
Cà:n::- ra . 

O Sr. Aliomar Haleeiro -- Isso. nos 
~c.:rJ 10u;_, pres~11 tes. 

O S}°'. CARLOS PRESTES -- Per
feitt1mente. 

O Sr. Aliam.ar Baleeiro Na ex-
periência histórica, tôdas tc'\m afun
da:io. 

O SR. CARLOS PRE6TES - Nào 
cremos que a analogia histórica te
nha grande importância. Possuímos 
nos8a própria tradição, nossa própria 
história, e, na verdade, o Ser.ado e a 
Câmara não se distinguiam uma da 
outra. Servfam, simplesmente, para. 
complicar o processo do trabalho le
gislativo. 

A experiência de 1934, em que o 
Senado teve poderes muito menores 
- sendo reduzido apenas à função 
de colabora-dor da Câmara dos Depu
tados, - foi muito 'pequena, não po
dendo ser aprovada. 

O argumento furndamental, pai!"a 
mostrar quanto é injustificável a exis
tência dessa Câmara eleita por voto 
majoritário, é que ela não representa 
a vontade popular, NE>. democracia, o 
organismo legislativo deve ter em seu 
seio as corTentes políticas represen
tadas na proporção de suas fôrças. 
E' o voto rigorosamente proporcional. 
Enquanto isso, o Senado, eleito por 
voto majoritário, será a representação, 
não dos Estados. mas dos partidos 
mais fortes em c2.da Estado. 

O Sr. Aliomar Baleeiro - Esta per
gunta, que fiz a V. Ex.ª, há oi tenta 
anos passados fazia-a LabouJaye. 
Oitenta anos decorreram, e a pergun
ta permanece de pé. Coincidência, ou 
não. a verdade é que todos os países 
uni-camerais perderam a democra
cia. 

O SR. CIARLOS PRESTES -- Vossa 
Excelência poderia citar um exemplo? 

o Sr. Aliomar Baleeiro - Todos os 
paises, que têm experimentado o re
gime uni-cameral, por esta razão u.:. 
veram de a§Sistir à inutilidade C·!l le
gislativo. 
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O SR. CARLOS PRES'I'ES - V06Sa 
Excelência concordará em que o Se
nado é um corpo, s~m dúvida, menos 
democráitico do que a Câmara dos 
Deputados. E1eit-O pelo vot-0 majoritá
rio, não representa, de fato, as di
versas correntes pollticas. Represen
tação do parti-do político mais forte, 
em cada Estado, sua composição final 
é, 1n~velmente, re!'Ultante de um 
a:1'3r. Quase não s~ pode ~irar ne
nhuma conclusâ-0. para saber o que 
representará o Senado, porque os par
tidos podem ser majoritários nuns Es
tados e minoritários em outros. 

Aqui, em nossa Pátria, isso já se 
verificou. Assim, sabemos que nas 
eleiçóes de 2 de dezembro passado a 
U. D. N.. pru- exemplo, foi vitoriosa 
no Ceará, na Bahia e noutros Estados, 
o P.S.D. em outros. 

Isto traz ao Senado uma composi
ção que não é justa porque fruto sem 
dúvida do acaso da divisão adminis
trativa. Além disso, não há interêsses 
tão díverS<>S entre os Estados que 
exiJem uma Câmara para defender 
especlficamente os Estados. Marcha
mos para unioo cada vez maior: pre
dsarnos mesmo lutar pela unificação 
do noso povo; e, nesta luta, a repre
sentnçã.<i proporcional é a melhor. 
Ne.ste s~mtido temos urna em~nda 

sõbre a proporcionalid~de do siste
ma. eleitoral. 

O Sr. Gustavo Capanema - Vossa 
Excelência está argumentando nmito 
bem contra o sistema de eleição do 
Senado; não porém contra êsse ór
g§.o. 

O SR. CARLOS PRESTES - Mas, 
11e o Senadl) fõr composto pelo m.esmo 
sistema de eleição da Câmara dos 
Deputa.dos nãc haverá então razão 
para a existência dessa segunda Câ
mara. !.. única justl!!cat1va, que tal
vez ainda pudesse ser apresentada 
para salvar o Senado, seria a C.o or
ganismo oon.servadcr. onde estariam 
repreBf:nta.dos Oli partidos majoritá.
riocs. 

Na verdade, o nosso partido, peT
segu!do como hoje mesmo tive oca
sião de dizer, se ainda não é majori
tário em nenhum Estado, já. o tem 
sido em muitas cidades. N<:m foi por 
acaso, que a Assem·bléla Constituinte 
cassou a autonomia de munict-pios 
quase todos comunistas. Assim o 
de Santos, chame.do base militar: 
o de Natal, capital de Esta-cio; o de 
Aracalu, o de Recife, outros ao redor 
de Pernambuco que snã.o transfor
mad.os certamente em estâncias hi
dro-mlnerats, b:tlneárlos ou bases mi-

litar1;s, para que não possam m;:,;~ 
ele-ger seus prefeitos ... 

O Sr. Campos Vergul - Nesse pm1-
to, estou plenamente ele acôrdo oom 
V. Ex.". O Senado é fundamentadv 
na tradição0, no conservaoorismo: n:'o 
repre~enta a. evolução, o progre.~::o 

natm·al do povo. Pode ser da técnic;:., 
constitucional; mas n:i.o é cam\nt10 
que o po·1<J vai nbrinclo t"l'l1 suas cc:r:.
quistas. 

O &R. CcARLOt; PRESTES -- D.e
'v~mos justamente aprov·eitar noi><;:i. 
reunião de 1946 para elaborar C~;·

ta Constitucional à altura da época 
em que vivemos. 

Desta tribuna, muito se tem a_pelado 
pa~a o argumento da tradição. Ainda 
hoJe se disse que, nos Estados Unido~ 
existem municípios neu~ros sem preu~ 
feitos eleitos porque nomeados. Não i;e 

trata, porém, hoje, de municípios neu
tros. Tra..ta-se, sim, de capitais dos Es
tados; e mesmo as dos Estados Unido:;, 
como Nova York, Chicago e outras, 
têm prefeitos eleitos. Se os ccmstltuin
tes americanos de mais de um século 
assim procederam, agiriam da mesma 
forma, agora, se elegessem uma lb
sembléia Constituinte? 

S: difícil responder, porque se tra
ta, sem dúvida, de povo mais realista 
e menos tradicionalista do que &IS 
cla.sses dominantes de nossa pátria, 

O Sr. Gustavo Capanema -- V. E'X" 
argumentou inicialment.e no sentido cJe 
provar que duas Câmaras retardam o 
prooes;;o legislativo. Pvctemos acompa
nhar V. Ex.ª nêste raciocínio e con
cordar com êle. Demos pois, de ba.:ra
to, que duas Câmaras não convêm iw 
processo legislativo e que ~ria mais 
conveniente à eficiência da elabora
ção da lei que só existb:se urna Câ
mara. V. Ex.ª desenvolvendo seu ra
ciocínio procurou demonstra!' que ~ 
eleições pa:ra o Senado em nos:i>il pals 
se fazem pelo processo mll.joritàrto e 
G.Ue, portanto, a Câmara alta reprf.'
senta não propriamente os Estados, 
mas o pairtido ma jori t.ário cios Est:i
dos. 

O SR. CARLOS PRESTES - Em 
cada. Estado. 

O Sr. Gustavo Cn.panema ·-- Conw
nhamos em que o argumento de V. 
Ex.ª ainda nêste ponto seja ar.eitável. 
RP-c:ta, entretanto. a razão capltal para 
a existência do Senado. Não queto 
discutir com V. Ex.ª se o Sena'lo exls
te ou deve existir em outra$ Naçõe~;. 

nem considerar que o !lrgunvmto his
tórico da legislação comparada adi!lln-
te ao exame da questão. Há p1irérn, ~ 
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argum.!nto fundamental em nosr.o sis
tema de govêrno para a existência do 
Senaid-:>: é a Federação. 

O SR. CARLOS PRESTES -- O 
argumento é velhíssimo. A êle Já. se 
referiu o Dr. João Mangabeira. 

O Sr. Gustavo Capanema - A Cíl.
mara dos Deputados é órgão Popular 
e, a&;im stmdo, deve estar em corres
pondência com a população: portan
to, l"epresenta o povo e não os Es
tados. 

O SR. CARLOS PRESTES - Mar
chamos para a União Nacional. 

O Sr. Gustavo Capanema - Torna
se .uecessário, para que a Federação 
subsista, 'lrila fôrça de equiUbrio, e 
esta, Sr. Senador, é o Senado. 

O SR. CARLOS PRESTF.s - Creio 
que o argumento de V. Ex.ª não é dos 
melhores. A Federação não exige o 
Sen3'd.o, porque está vitoriosa com a 
autonomia dos Estados e? dos mun1c1-
pios, com a eleição do Govêrno em 
cada circunscrição pelo povo. É êsse 
o característico fundaµiental da Fe
deração. Desde que ce~nos legislação 
cada -.rez mais unitária, qua.ndo em 
nossa C<>nstituição não permitimos im
postos diferentes para •)S Estados, não 
há razão de ser alguma para o Se
nado. Poderia ser defe~ável ~e a 
Assembléia concorda.c;se Jin qu;; os im
postos de importação, por exemplo, 
f&:>em maiores para São Paulo, a 
fim de proteger sua indústria, e me
nores para o Pará. que não tem in
dústrias. Mas a defesa· da democracia 
e o progresso de nossa pátria exigem 
que o mercado interno seja monopólic 
da. indústria nacional, na medida do 
possível; e as tarifas aduaneiras do 
Pará dC\•em ser as mesmas, em bene
ficio do progresso nacional, que ª" 
de São Paulo. Portanto, não há 
razão ele ser, não há interêsse contra
ditório entre os Estados, que justifi
quem a necessidade de um corpo como 
êste, representativo dos :Estados. 

Na União Soviética existem, sem 
dúvida, duas Câmaras; ,nas uma de
las é das nacionalidades, porque, como 
sabem VV. Ex.ª, a União Soviética 
é um conjunto de mais de 160 nacio
nalidades. com idiomas diferentes, cos
twnes diversos, as quais fo:rmam a 
União das Repúblicas Socialistas So
Viéticas. 

Cada. wna das Repúblicas tem 11egó
cios externos, tem mi11istérto do Ex
terior, mantém-se em relação com os 
Estados vizinhos, e dispõe de Jôrça;
annadas próprias. 

Mas, não é o que desejamos no 
Brasil. O que pretendemos é a unida
de nacional cada, vez mais forte e 
mais sólida; e essa 11rudade avança 
sem dúVida. 

O Sr, Gustavo Capuncm.:L - Nós 
não queremos suprimir a Federação. 

O SR. CARLOS PRESTES A 
Federação está. garantida pel~. auto
nomia dos Estados e :J06 rnunicípio.,;, 
pela eleição do Govêrno de tôdas as 
Circunscrições, desde ,_. men,)r, desde 
o distrito, mesmo dentro do murú
ciplo, - eleição pelo 1i..>vo que vive 
nêste Distrito. Recorre-se ao argu
mento da Federação, para instituir-se 
órgão reacionário, como será o Senado 
em comparação com a Cãms.ra elei'
ta pelo voto popular e proporciona>l. 
Mas, por outro lado, contraria-se a Fe
deração cerceando-se a autonomia dos 
municipios. É contradição muito in
teressante e diz, sem dúvida. bastante 
a respeito das intenções com que se 
defende &se_ ponto de vi&ta. 

E' por isso que somos contra o Se
nado e a)}Oiamos não só A. emenda do 
Sr. Nestor Duarte, n.0 336 ao art. 7.0 , 

como o substitutivo do Sr. Soares Fi
lho sôbre o mesmo assunto. 

No caso de sermos vencidos. pre
ferimos a velha redação do art. 2'2 
da Carta de 1934, em que o Senado 
aparecia como ór.gão de colaboração 
da Câmara, com poderes bastante 
restritos. 

Concordamos ainda com a emf.nda. 
aditiva, que julgamos indispensável, 
a.presentada pelo Sr. RepresentaP..te 
Olavo de Oliveira. a qual permite a 
destituição dos Ministros pelo Parla
mento. 

Somos ainda pela manutenção de 
tôda a Seção VI do primitivo pro
jeto. relativa à Comissão Permanente. 
porque a Julgamos uma necessid2de 
em r-ossa pátria. Preft!rlmos, er.tre
tanto, que essa Comissão tenha com
posição distinta daquela do primitivo 
projeto. 

Apresenta-mos e pedimos destaqi.:e da. 
emenda n.0 2.466. sôbre o assunto. 

Solicitamos, ainda, a atenção do 
plenário para a emenda do Sr. Re
presentan t.P 'R,aui Pila sôbre nomeação 
de Comb.sões de Inquéritos, pois as 
consideramos indispensáveis, bastan
do, porém, um quinto em vez de um 
têrço dos Representantes. 

E' indispensável, ainda, que a le
gislatura tenha duração menor do que 
a que consta do projeto. Nêsse sen
tido apresentamos outra emenda. pe.
ra a qual pedimos destaque, propea-
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do o prazo de dois anos para cada 
legislatura. Pensamos que nesse ter
reno contaremos com o aipoln de to
dos os nobres Representantes que tan
to falam aqui nos Estados Unidos, 
onC.e a legislatura tem êsse período. 
Seria, inclusive, boa maneira de con
seguirmos coincidência de mandatos. 
porque. dando-se à legisiatura aquele 
prazo e senc!IJ o Presidente da Re
pública eleito por quatro anos. ve
lha tradição em nossa terra que: de
fenderemos no Capítulo III, de quatro 
em quatro anos haveria coincidên
cia. 

Propomos também que o mandato 
dos Senadores seja de seis anos. caso 
o Senado persista, com a renovação 
de um têrço dos seus membros de 
dois em dois anos. O mandato curto 
é um dos maiores indicios de ::;egu
rança da democracia. 

Já Frei Caneca, no inicio do sé
culo passado, dizia: - "Em toda ma
gistratura. a grandeza do poü.er deve 
ser compensada pela brevidade de 
sua duração. " 

lsso principalmente nos dias que vi
vemos em que os aicontecimentos 
avanç~m e o ritmo é tão rápido, tão 
acelerado. As Cârr.:aras de grande du
ração passam pelo perigo de se trans
formarem em organismos fósseis fren
te aos acontecimentos. 

Senhores, dentro de dois anos es
taremos representando a vontade po
pular? Não será tudo muito diferente 
da época em que fomos eleitos? 

A verdade é que os acontecimentos 
avançam, o povo adianta-se politica
mente e deseja manifestar-se: e tal
veo: não estejamos à altura de !àcll
mente acompanhar a evolução da opi
nião pública. 

Inslstim<>s, ainda, na emenda nú
mero 2.352 ao art. 48, b. relativa às 
prmbiçõcs, àquilo qut:o julga.mos lndis
pensávEl, como qualidades mínimas de 
um representante do povo, isto é, não 
ser advogado de trustes, monopólios. 

Julgamos, também. que o art. 49, 
·ao qual foi apresentada emend:i pelo 
Sr. Representante Afonso de Carva
lho. deve volta!' ao que era anterior
mente, porque a emehda nada ofe
re<-e de útil. No· momento oponuno, 
defenderemos nosso ponto de v!sta. 
Cremos, mesmo, que a intenção do 
autor, segundo sua justificativa, foi 
diametralmente oposta à conseqüência 
que resultará de sua emenda. 

Afigura-se. nos útil assegurarmos as 
imunidade parlamentares aos Primei
ros Suplentes, como constava da cons-

tituição de 1934 e está prevista no 
nosso atual Regimento Interno. prin
cipalmente quando nos ameaçam com 
outros estados de sitio, conforme fi
gura no atual projeto - ~stado de sí
tio preventivo do qual convinha, pelo 
menos, salvar os Primeiros Suplen
tes, quando a hecatombe de um rea
c'ionário qualquer conseguisse da m&.io
i;-ia desta Casa tal medida. Um novo 
estado de guerra sem nome foi ,, que 
fez a Comissão da Constituição. 

Consideramos perigosa, tamb(m, a 
emenda ::J..0 949 do Sr. Representante 
Aliomar Baleeiro, ao art. 48, pois . a 
palavra "decoro" tem sentiélo muito 
amplo para que possa constar da 
Constituição. Ela servirá para que. 
por qualquer motivo, se diga que o 
representante do povo não respeit.a de
vidamente os bons costumes e, por 
isso, deva perder o mandato. Creio 
que o mandato do representante do 
povo deve ser mais bem assegurado. 

O Sr. Aliomar Baleeiro - A cas
sação do mandato ao deputado que 
faltar com o decõro perante a Câma
ra só será decretada por dois têrços 
de seus pares. 

O SR. CARLOS PRESTES - Mes
mo assim, julgamos perigosa a medi
da. A palavra "decoro" é vaga f: se 
presta a muitos abusos. Para os rea
cionários, a posição dos comunistas é 
comumente indecorosa. Nossa orien
tação decorre de ponto de vista µoliti
co, mas homens de outras classes. que 
apreciam os aicontecimentos por pris
ma diferente. dizem que é indecorosa. 
Para nós, indecorosas são outras ati
tudes, que para a classe dominante não 
o são. 

Fina.lmente, dl2fendendo a rigoro
sa proporcionalidade da repres€nta
ção nacional, propusemos emenda ao 
art. 27, atual 58 e 1>eus parágrafos 
(emendas 2.391 e 2.392>, mandando 
5uprimir os parágrafos e a última 
parte do artigo, relativa à limitaçãc> 
de mais de 250.000 habitantes parà 
o representante. 

Julgamos que a representação de
ve ser rigorosamente proporcional. 
de um representant...: para 150.000 
habítantes. Defenderemos depois 
nossa opinião. E sem os parágrafos, 
porque não se justifica o minimo de 
sete representanti:s na Carta Cons
titucional. Por entender desta fo1·
ma, apresent&..nos um parágrafo úni
co, em que declaramos que os Ter
ritórios - porque não hã nenhum 
Estado com menos di; 150.000 ha
bitantes - mesmo com menos de 
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150.000 habitantes, tenham direito a 
um deputado. 

São estas, Senhores, em poucas 
palavras, as emendas que na vota
ção dêste Capitulo defendi-remos. 
(Muito vem; muito bem. Palmas.! 

(Durante o discurso do Se
nhor Carlos Prestes, assume a 
presidência, o Sr. Berto Con -
dé, 2. 0 Vice-Presidente.) 

O SR. OLAVO DE OLIVEIRA 
(pela ordem> .:.... Sr. P11zsidente, Pe
ço a palavra como representante do 
Partido Social Sindicalista. 

O SR. PRESIDENTE - Está ins
crito para falar o Sr. Represente.n
te Jurandir Pires, em nome da 
União Democrática Nacional. 

O SR. OI.AVO DE OLIVEIRA 
- Sr. Presidente, de acôrdo com o 
resolvi.do relo P.rei;idente efetivo da 
Casa, não é necessária a inscrição, 
bastando que cada Representante de 
Partido peça a palavra. Nestas con
dições, requeiro a V. Ex.ª me con
ceda a palavra para falar posterior
mente ao col:ga que estiver inscrito. 

O SR. JURANDffi PIRES - Se
nhor Presidente, antes de mais nad.'l. 
des:jo apreciar a situaçlio das duas 
C:âmaras con~tantes da no~a Cons
t1tuição. 

O aparte esclarecedor c!o ex-Minis
tro da Educação foi muitlssimo bem 
ajustado durante a discussão que se 
travou. Acontece que, em realidade, 
o Sr, Repr~sentante Gustavo Cwpa
nema · demonstrou a necessidade, 011 
a razão da existência do Seru:do, em 
virtude da Federação com a repre
sentação dos Estados, e, em verdadk'. 
s: assim fôsse, o seu conceito aoso
Iuto deveria ter sentido especifico e 
não, como acontece com o ante-pro
jeto, de superpos:ção, como se fôsse 
engrenagem que s; põe na máquina 
política do pais, retard~n<lo o seu 
funcionamento. 

E' claro que isso vem ela Consti
tuição ti.e 91, onde o Senado já re
presentava essa função revisora da 
Câmara dos Deputados, e a câmara 
tinha a função l':·visora do próprio 
Senado, que dispunha de Iniciativa, 
da mesma maneira que a Cêimara 
Federal. 

Reparem no mal que isso trouxe e 
o exemplo histórico não é favorável 
a essa. situação criada no Brasil, pôs
to que, durante algum tempo, tive
mos inclusive a ditadura do Senado, 
tal como sucede na Rússia, onde o 

Soviet dai; nações, repl1esentando 
precisamente o que era o nosso Se
nado de 91, permite a ditadura dês
se órgão, transferida a um poder 
mais alto, que é o Presidi um. 

Mas a fôrça e a persistência são, 
incontestávclmente, frutos da dura.
ção em politica. Tem mais fôrça 
quem sobreviver. A sobrevivência, em 
política, repl'.'senta a fórça; e a so
brevivência do Senado representa, 
evidentemente, a sua hierarquia po
lítica e a sua dominação nos quadros 
da vida nacional. 

O Sr. Dolor de Andrade - Mas os 
que defendem o S:nado alegam que 
êle representava o poder moderador 
no Império. 

O SR. JURANDIR PIRES - E' 
bem diferente a situação do Senado 
no Império da do Senado na Repú
blica. :E:ste teVI~ como finalidade o 
amálgama das várias circunscrições 
independentes que se uniam federa
damente. Esta federação de Estados 
perdia o equilíbrio, equilibrio conse
guido pelo Senado na representação 
individual. em vez da representação 
popular. que r.;·presentava a Câmara 
Baixa. 

O Sr. Dolor de Andrade ·- Mas 
tinha caráter adquirido de modlf.ra
ção. 

O SR. JURANDIR PIRES - Mas, 
no Império, a Câmara tinha função 
parlamentar e nela :-esidia a repre• 
sentação popular, pôsto que vivía
mos num) regime po.rlamentar. A 
diferença é especificada. Mas não 
compreendo sequer a necessidade de 
se invocar, contra o Senado, que êle
náo representa os Estados, mas a 
maioria nos Estados. Iss por nma 
única razão: porque não se usa ·o 
voto proporcional . 

Nós, com o Deputado Paulo Noguei
ra, apresentamos emendas que dão ao 
Senado a representação das minorias. 
E é extremamente f~!l o mecanismo: 
dando a representação · das minorias 
no Senaido, essa representação se faz 
pelo têrço, como hist-Oricamente era a 
nossa represen~ação das minorias .. 

O voto individual e a existéhcia de 
duas candidaturas, na primeira fase, 
e de um Senador e um suplente ne. 
segunda fase, mantendo-se sempre um 
suplente para os três Senadores. faz
se com que se obtenha a representação 
do têrço sempre, na Câmara Alta. 

O Sr. Dolor de Andrade - Mas a 
repre~entação será sempre uniforme 
para os Estado~. 
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O Sll. JU?U\NDIH. PIRES - Mas, 
com ·' ri·prHr:ntaç:;.o das minorias es
taduais que dispõe <iu têrço do Se
nado .. 

O Sr. Toledo Piza ·- Para haver 
uma VPrrl:idei!·a representação dos Es
tados. 

O SR. JURANDIR PIRES - ... os 
Estados esLarãu lwimaaente represen
ta.dos n:i.quela Casa do Congresso. E 
só assim se podt~ ~ubstituir a repre
sentação cios gov~rnos c:;taduais pela 
repre!:lentar;ãlf da fón;a política dos Es
tados. 

O Sr. Dolor de .4 ndrade - A eleição 
há de ser pelo voto majoritário. 

O SR. JURANDIR PIRES - Claro 
que não prL; pUo µrocesso se assegu
raria a r~prf:sentação das minorias. 
Ao Senado não se lcva1iam tôdas as 
leis e haveria uma hierarquia de leis, 
porqur nào se compreende que para 
<:riar um lugar ele estafeta em São João 
Nepomuceno ou em Sant::i Fdta do Ja
cutinga essa lei tenLa ~ mesma signi
ficação que uma !d l/Ue e.struture po
deres orclenaclcres. Não é possível que 
essa lei venha a me:::ma expressão de 
uma lei orçamentária. 

E' claro que êste lei to de PrcC11ste, 
onde se põem todos os fato5 da vida 
nacional sem a ordem de grandeza re
lativa à sua importância, sem selecio
ná-los pelo seu destino e sua repre
sentação no cenário da vida política do 
vais cria realmente um atraso inútil 
um dt:sperdicio de tempo e de ener~ 
gias que deveriam .;er dedicarlos à 
construção do Brasil de amanhã. 

O Sr. Dolor ãe A 11 lrad.e - Neste 
particular, V. Ex.ª ~t'.n razão. 

O 81.{. JURAND1R PIRES - E é 
inútil, põsto que 1.ôdas essas leis -
e estamos fartos dt: vêr como são vo
tadas no Parlamento, gastando, ape~ 
nas no formalismo convencional de 
seus trâmites, ma tempo que poderia 
ser dedicado a trab:i!ho mais provei
toso - seguem e seguem fetichista
mente diante da tradição do passado 
ou da conceituação independente da 
ordem de gr:tndezi. dos fenômenos po
líticos. 

Feita esta apreciação em relação à 
ne:.cessidade da represe1°"tação propor
cional das minorias no Senado, no 
sentido de representar êle cada Estado 
e nã.o apenas a corrente dominante 
voHaria à apreciação do Que foi dis~ 
cutido aqui da coincidência dos man
!iãtos. A razão da coincidência dos 
mandatos ~ a mesma da. :fôrça do 

Sena:J:, Fclit:·.11. :.": ,, é. representa 'l 
dominação pel::i. sobrev!vêncb, e aque
le que sobrevi xe em politic,l domin:i 
precisamente pórque tem seus interê6-
ses a~:.eguradus na ocasião da luta que 
se processll. 

O Sr. Crepori Franco -- V. Ex.n dá 
licença para um aparte? 

O SR.. JURANDIR PIRES - Poi~ 

não; com ime1tso prazer. · 
O Sr. Crepori Franco - A questão 

da coincidêt)Ci:J. apre-senta ainJa U"11 
aspecto muito intenssante: a simultâ
neidade das eleições. Quem ccmhccr 
as dificuldades de se fazerem eleiçó~:; 

fora do Rio de Janeiro, não pode ab
solutamente olhar com simpatia um 
reg'in1e de uma eleição em cada ano. 
Além disto. há o objetivo superior d.: 
evitar a hipertrofia do Executivo. 

O SR. JUR ANDIR PIRES - V. 
Ex." focaliza o aspecto que me pare
ce menos forte, embora significativo ... 

O Sr. Dolo? de Andrade - Dentr0 
da nossa realidade. 

O SR. JURANDIR PIRES 
... tanto pelas agitações políticas que 
se espaçam, quanto pelo gasto que re
presemam. Entretanto, estamos far
tos de assistir gastar-se inútilmente o 
trabalho humano em filas interminá
v~is, muitas vêzes para economizar-se 
um atendedor num pôsto de Correios 
criam-se filas que dobram ruas e con
somem energia humana - filas de lei
te que, economizanào na entrega do
miciliar. obrigam os que as proc uf:trn 
a perder quatro e cinco horas roubaàa~ 
ao >;erviço. Tão grande é o descaso a que 
chegamos no. Brasil que nem se nota 
que duas eleiçõ.~s ttnham o:·dem de 
grandeza com as despesas realizadas. 

Fundamental para a liberdade po
lítica do Brasil e independência do 
seu povo, é que a Câmara dos re
presentantes 'não fique ligada aos in
terês!).es do governante e mais do que 
isso suba o governante com a Câ
mara que com êle correu os azares 
da peleja cJeitoral, que com êle ;ogou 
no julgamento popular, (mutto beml 
para não dissociar, o que é mais grave 
ainda, o pensamento d0 governante e 
a maioria da Câmara. 

:l!:ste é · um segundo aspecto e dos 
mais graves. Em qualquer entidade 
p!l.rticular, quando se elege a direção, 
elege-se simultâneamente o conselho, 
precisamente com a intenção de que 
a realização precisa ser feita na con
'fiança conjunta, ambos levando o 
mesmo programa e caminhando j:m
tos. 
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O Sr. Dolor de A narade ·- O ar
gumento de V. Ex." é irre::;ponàivel. 

O SR. JURANDIR PIRES - Por 
conseguinte, nesta orientãção, p1.:;~;

samente com êste sentido, tivemos 
ensejo de apresentar emendas com 
destaque, concedido pelo Presidente; 
mas vale salientar que o argumento 
também fôra levantado pelo emimmte 
Deputado Café Filho: não podería
mos votar uma coincidência de man
dato desàc que dela adviesse o man
dato mais longo para a Câmara Fe
deral, pela situação 1noral de sermos 
representantes e ampliar nosso man
dato. 

O Sr. Dolor de Andrade - Esta
mos de acôrdo com V. Ex.ª nesse 
particular. 

O SR. JURANDIR PIRES -- O 
argumento, balanceado na ordem de 
grandeza, faz me lembrar uma tirada 
magistral de Rui Barbosa, quando de
clarava que ao parlamentar era co
mum faltar-lhP. coragem, e est!t co
ragem, que era a maior e mais su
blime, era a de enfrentar até o con
ceito de seus concidadãos, no sentido 
de cumprir o destino que o seu man
dato reservava. Mostrava que. na 
F~·ança, sobrava heroísmo no cada
falso e nas linhas de combate: havia 
ainda tantos generais que subiram d€ 
soldado por atos de bravura, mas o 
que faltava era a coragem cívica de 
e;1frentar as multidões e as assem
bléias. E êsse denodo fêz com que 
rolassem uma por uma as cabeças 
dos elementos mais brilhantes da 
França, desde os girondinos até os da 
montanha: tombaram os próprios as
sassinos das figuras luminares da
quela era. 

O Sr. Dolor de Andrade - Se vo
tarmos a coincidência, teremos em 
primeiro lugar de considerar o Capi
tulo do Pcder Legislativo: quatro 
anos. 

O SR. JURANDIR PIRES - Te
nhamos a coragem de fixar o princi
pio, irrespondível, da defesa do man
dato que nos foi confiado. isto é, de 
defender o povo, que devemos repre
sentar, simultil.nean:ente com o Poder 
Executivo para equilibrar as duas for
ças. 

·O Sr. Dol .r de Andrade - Qual 
foi o tempo do mandato? 

O SR. JURANDIR PIRES - Não 
importa êste assunto. o que dese
java fixar é o principio bá.'lico. Vossa 
Excelência talvez não tivesse ouvido a 
primeira _parte do meu discurso, do 

contrário, veria que gastei segura
mente 20 minutos nesta tese e não 
poderia responder, n1µna simples pa
lavra. a uma pergunta de tal natu
re:::a. A tese ·é de que, em polittca, a 
<>'>brevivência é a fôrça, sendo preciso 
eqc•iltt~<>r as fôrças. Nós, i·epresen
tar.tio G mandato popular, devemos 
..iefender essa fôrça à custa de qual
quer sacrifício, inclusive do juízo que 
de nós possam fazer aqueles que, afoi
tamente, neguém o desprendimento 
de uma Câmara como esta, que dá. 
todo o seu esfôrço para realização 
de uma obra digna do mandato que 
nos conferiram. · 

O Sr. Dolqr de Andrade - Quem 
vai fazer a fixação do mandato? E' 
a tese que sustentamos. 

O Sr. Café Filho - Somos nós 
que vamos fixá-lo expressamente; te
nhamos a devida cautela. 

0 SR. JURANDIR PIRES - Seja. 
como fôr, devemos ter, primeiro, con
fiança em nós, antes de precisarmos 
e!:conder as responsabilidades de nos
sos atos ... 

O Sr. Dolor de Andrade - Quem 
tt>m me.do aqui? 

O SR. JURANDIR PffiES - ... 
p:·ecísamos ter confiança na nossa 
Plópria dignidade. Esta, a primeira 
parte. O tempo está se esgotando e 
c~e:sejaria falar sôbre o ponto funda
mental por que vim à.tribuna. 

O Sr. Crepori Franco - V. Ex. a 
l'Stá defendendo, brilhantemente, a 
tese. 

O Sr. Café Filho - V. Ex." que
rh mandato longo ou e.tato? 

Pergunto ao nobre ora.dor, se é par
tidário do mandato longo ou curto? 

O SR. JURANDIR PIRES - Já 
disse - não uma, mas várias vezes -
cjue sou favorável a qualquer prazo 
de mandato, seja de um ano, seja de 
t!Ue fôr ... 

O Sr. Castelo Branco - :S:ste é o 
princípio. 

O Sr. Café Filho - Mas a êsse prin
cípio deve corresponder um fim. 

O SR. JURANDIR PffiF.S - ... 
mas nada é absoluto no mundo; tudo 
é relativo. E' a relatividade dos fatos 
que interessa mais que os valores ab
sc".utos. (Muito bem). Tuuo no mun
do vale pela relação. Sendo assim, 
posso até perguntar a V. Ex." se a 
terra está parada ou em movimento. 

o Sr. Ccfé Filho - Isso é profun
damente filosófico ... 
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O SR. JURANDIR PIRES Não; 
é simpJissimo. A terra se move ou 
não, conforme S€ escolha os três pon
tos fixos de referência, considerando
os no espaço ou rui própria terra. 
Tudo é relativo, llesde a causa fun
damental, d1>sde o movimento da ter
ra onde vivemos e que cria pro.blemas 
dos mais complexos, levando à foguei
ra eminentes sábios e fazendo outros 
~rderem a vista. 

O Sr. Café Filho - Afinal, qual 
o mandato que V. Ex.ª propõe? 

O SR. JURANDIR PIRES - Te
nho emenda 5ôbre o mandato de 4 
anos e assinei emenda relativa a man
dato de 2 anos. Em tôdas elas, po
rém, tanto na de dois COID() na de 
quatro anos, o que considerava funda
mental. como o fêz o Sr. Deputado 
Paulo Nogueini. tanto numa como 
noutra. era a coincidência dos man
datos. 'Muito bem.> 

o Sr. Cafe Filho - Então, V. Ex
celência estã de acôrdo cono~c. após 
todo êsse debate. 
· O SR. JURANDIR PIRES - Estou 

a~llil·s <:scalonando a:; ordens de gran
deza, mostrando o que é mais alto e o 
que vem descendo. 

O Sr. Dolor de Andrade, - Divergi
mos, mas terminEtmos chegando ao 
mesmo ponto. 

O SR. JURAND·IR PIRES - Peço 
a V. Ex." - jâ. que o assunto foi 
bastante debatido - que me permitam 
entrar na defesa da necessidade ime
diata do regime parlamentar. 

O Sr. Barreto Pinto - Para salvar 
a democracia. 

O SR. JURANDIR PIRES - Em 
primeiro lugar, lembraria o grande fi
lósofo Wyc~ir, qt1e .c!ef~ndia, ta! colll:o 
Huss, a teoria utilltansta da necessi
dade, que depois tanto apolo deu a 
obra de Gerson. . 

O Sr. Doloi de Andrade - E tam
bém de Bentham, na Inglaterra. 

O SR. JURANDIR PIRES - Creio 
mesmo que dêles se desviaram vá.rias 
correntes. algumas lndo pa·ra as dou
trinas anabatistas, outras para as wa1-
denses. De qu!tlquer forma, porém, 
a teoria da necessidade ressurge com 
os enciclopedistas, que se colocavam 
quase que à margem do grande mo
viniento que nos vem de Locke, na In
glaterra, apanhado carinhosamente por 
:Montesquieu e fazendo a abertura do 
caminho P!ira a Assembléia Consti
tuinte francêsa. (Muito bem.) 

Lá apareceu, porém, alguém mi:1is 
objetivo, mais sólido, com mais senso 

cta realidade: Condoroet. :jl;ste cria 
uma teoria constitucional, onde eli
mina aquilo que foi clito a respeito 
do regime parlamentar, isto é, o erro 
de Montesquieu, imaginando que na 
Inglaterra havia independência de po
deres quando, na relidade, êles se 
entrelaçavam, havendo mesmo subor
dinação real ao Legi,slativo. (Muito 
bem.) 

Foi Condorcet quem teve a felici
dade· - e a dura infelicidade - de 
assistir a sua teoria constitucional, 
com todo o mecanismo racional que 
a induzia, aplicada em França e cain
do sob o delírio sanguinário daqueles 
em que o coração se exaltava no en
tusiasmo acinµi. do raciocínio a que de
veriam estar subol'dinados. 

Condorcet tomba, deixando, entre
tanto, o conceito do bom senso, de tal 
forma que alguns anos depais, Augus
to Oomte, quando quis definir ciência 
- não mais a ciência política, como 
dizia Condorcet. mas a ciência em 
geral - ousa esta magistral definição: 
a ciência é o prolongamento do bom 
senso vulgal'. ' 

E' êsse bom senso vulgar que de
veria vir à tona neste instante, em 
que temos entre nós e o povo com
promissos dos mais sérios; e, se al
guns se isolam com uma parede de 
cortiça para não ouvir o alarido da 
população, outros têm os ouvidos 
ate11tos ao bater violento d<ls cora
ções ansiosos diaute da crise efetiva, 
que estamos vivendo. 

O Sr. Dolor de Andrade - Têm 
coragem cívica para r-e<:onhecer i:;so. 

O SR JURANDIR PIRES 
Lembrem-se de que não é com atos 
de violência que se enfrentam as 
crises, quando <.l Brasil concorre com 
gê~eros de primeira necesidade na 
importância de 40 milhões de dolares 
para atender aos famintos da Eu
ropa. 

O Sr. Dolcr ele Andrade - Deve
mos exoortar apenas os excedentés. 

O SR. JURANDm PIRES 
Reparem, senhores, que tarefa in
gente é comp1i<:ar tal sofrimento com 
desfalques dessa natureza, tendo de 
exportar para atender a outras ne
cessidades, inclusive para não per
dermos cert.l)S mercados! 

E' bom compreender êsses fatos, 
antes de nos espraiarmos em lamen
i;a.ções sem significado~ Precisa.mos 
levar uma palavra de conforto ao 
povo, que está. ansioso. Precisamos 
fazer com que tôdas as correntes po
líticas tenham respansabilidade na 
obra de reconstrução nacional. N&te 
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instante, por conseguinte, mais do 
que em qualquer outro de nossa his
tória política, preclsamos compreen
der a necessidade - nem que fõsse 
transitória - de um sistema parla
mentar que unisse todos os homens 
e oorrentes numa vontade só, con
jugando-as em bem da felicidade do 
Brasil. 

Certa vez, numa companhia ame
ricana, encontrei debaixu do vidro da 
mesa de cada funcionário que lá tra
balhava, um conjunto de desenhos. 
Repriesentavam dois burros amarra
dos com uma corda curta entre dois 
molhos de feno. Os burros eseoicea
vam, a principio, porque a corda não 
permitia que êles fõssem para um ou 
para outro dos molhos de feno. De
pois de raciocinarem ma.ls do que s
tamos raciocinando, foram juntos 
comer um dos molhos de feno, indo 
depois para o outro. 
· o epílogo .são os dois burros ás 

gargalha.das, satisfeitos e felizes, por
que realizaram à.quilo que deseja
vam. 

Pois bem; sabido que esta obra de 
conjugação de esforç0.s, de coopera
çãó t~m que ser feita, nada melhor 
do que o regime parlamentar, par11 
efetivá-la, como única solução para 
o problema do Brasil, na crise que 
atravessamos, a fim de cumprir a 
missão histórica que nos foi dele
gada. 

Não adianta entregar a responsa
bilidade dela ao Chefe da Nação e 
a todo moment0 subir a esta tri
buna, para dizer mal dos atos que 
praticou, porque isso só nos traz a 
lamentação, ao choro, ao desânimo 
e à descrença. Precisamos congregar 
êsses esforços e só com o regime par
la.men tar podemos fazê-lo. De fato, 
sómente levandc cada um a assumir 
uma parcela de responsabilidade nos 
de:>tlnos do pais conduziremos a náu 
do Estado a põrto seguro. <Muito 
bem; muito bem. Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE - Tem a 
palavra o Sr. Soares Filho. 

O SR. SOAR·ES FILHO - · ( • ' 
Sr. Presidente, Srs. ~preSeD.tantes, 

a questão referente ao textp ora em 
votação tem antecedentes de. larga 
discussão nesta Casa. Em 1934 a 
Assembléia, zimbrad~ no seu plená
rio de antagonismos politicos, os 
mais firmes e profundos, incllnáva
se, por ocasião da votação do sis
tema de eleição do Presidente da Re-

~ •) - Não foi revisto pelo orador. 

pública e composição da Oá.mara, 
para as fórmulas indiretas. 

As emendas formuladas naquela 
oportunidade, pela bancada situacio
nista do Rio Grande do Sul e apoia
da em grande parte pela8 pequenas 
bancadas, - quase tôdas situadas no 
norte do pais, - pare<:iam ser ven
cedoras no plenário daquela Cons
tituinte. Naquela época entendi que 
devia ser mantida a tradição O"&.si
leiru da eleição direta, e, tive 09or
tunid1Ule de demonstrar que a co
ligação Minas e São Paulo, nos plei
tos presidenciais, não conduziam à 
vitória de candidato seu, porque 
mesmo apoiado por um ou dois Es
tados, outros nao reuniriam o nú
mero de sufrágio necessários à maio
ria absoluta do eleitorado brasilehro 
para eleger o Presidente. Sustentei, 
então, Sr. Presidente, que a prepon
derância dêsses dois Estados na vida 
Política da República até 1930, de
corria de fatores de outra ordem, 
Justos e respeitáveis, porque seus 
homens oúblicos mereceram da opi
nião naêional o apoio necessáo:io à 
ascenção, à curúl presidencial. A 
excelência dêsses candidatos, a 
orientação .J>õl:ft1ca moderada e equi
librada dos air:lge<ntes dos partido.> 
nêsses dois grandes Estados, é que, 
e.cima de tUdo, detennJnaram sua 
preponderância na v:lda política do 
pais, e· não o peso de seus sufrá
gios. 

Da tribuna sustentei, - como os 
que mais o fizeram, - o principie> 
da eleição direta para defender, das 
acusações feitas, os dois Estados que 
teriam mono90lizadc a presidência 
da República. 

O Sr. Ali011iar Baleeiro - Vossa 
Excelência está raciocinando sob a 
premissa falsa de que fôssem verda
deiras, e exprimissem a opinião na
cional, as eleições realizadas no pe
ríodo de 1891 a 1930, quando Vossa 
Excelência bem sabe que não é ve
ridico. O que sempre vimos foi a 
preponderância dos Estados tradu
zindo-se na opressão a todos Oli ou
tros, a ponto de Minas e São Paulo 
determJna-rem a quais os deputados 
do norte que de-veriam entrar na 
chapa e serem reconhecidos. Para 
evitar êsse abuso, da preponderA.n
cia dos Estados fortes sôbre os mais 
fracos, eu, que sou da Bahia - e, 
portanto, insuspeito, porque meu Es
tado ganharia dois ou três deputa.dos 
-- vota.rei com o texto do l)roJeto. 

O SR. SOARES FILHO - O nobre 
Representante pela Bahia merecia. 
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uma resposta cabal ao ponto de vista 
qut acaba de sustentar em seu apar
te. Entretanto, não me é possível 
iazê-lo neste instante porque o a.s
sunto de que estou tl'atando é de outra 
11aturezà. Quero, porém. acentuar qu~ 
pelo estudo que fiz da vida política 
da República, entendi que não foi o 
número de votos de São Paulo e de 
M1.:ias que determinou sua preponde
rância na vida republicana. <Muito._ 
õem.) 

Penso que a orientação política de 
seus dirigentes !'oi fator principal da. 
preponderância de Minas e ele São 
Paulo para ascer.ção de seus homens 
à presidência da República. 

Isto me dá autoridade para dizer 
11ue, no tooa.nte a composição do Po
der Legislativo, defendo, com os ar
gumentos que vou expender, o texto 
do projeto. 

A questão é realmente complexa, 
pois não se trata apenas do critério 
da população, mas de um critério ra
~oàvel de representação do povo bra
sileiro, atendendo a tôdas as circuns
tâncias, a todos os problemas que êsse 
enunciado envolve. <Apoiados; muito 
bem.) 

O Sr. Ferreira de Sousa - Vossa 
Excelência está colocando perfeita
ment: a questão. 

O SR. SOARES FILHO - Entre 
êsses problemas há a considerar a si
tuação de natureza histórica, de 

0

feição 
et:onõmica, o clima, 0 desenvolv!me:ato 
industrial e, acima de tudo, o neces
sário equilíbrio à vida federativa do 
Brasil. < Apoilldos; muito bem.) 

Des1le logo, quero me referir àos 
que argumentam que êsse equilibrin 
se encontra no Senado. 

Sustentei - e sustentaria. se me 
:fiisse possível demorar na tribuna, -
que o Senado não realiza êsse equilí
brio federativo, mau grado a repre
.!lentação igualitária dos Estados, e 
não representa porque ali os Senado
res não votam por Estado, como acre
dito que nílo votem na Câmara dos 
Representantes ou dos Deputados. 
Votam ma.is pela orientação de sua 
eonsci~ncia patriótica e pela deter
mwção de sua orientação politica. 

e Sr. Welhngton Brqndáo - Eis ai 
o apõio completo à nossa tese. 

O Sr. Se{IQ4as Vtana - Logo, a ar-
8\Ullentação de V. Ex.ª é a favor da 
~menda.. 

O SR. SOARES FILHO - Mais 
ainda: o Senado é câmara i·e,1sora, e 
obrigatóriamente revisora na acepção 
técnica da expressão, parque em não 
tem iniciativa nos projetos qUe mais 
interessam aos Estados, isto é, a.quê
les que versam sôbte despêsa ou ma
téria financeira. Não tendo iniciati
va dêsses projetos, funciona exclusi
vamente como câmara revisora. e, nes
sa situação, o Senado não dú. êsse 
equilíbrio perfeito da Federação, vis
to como suas deliberações são no sen
tista de rever. Ao fazer a revisão dos 
projetos da Câmara êles voltam a 
esta. que, por dois terços, poderá man
ter sua deliberação anterior. 

Assim, se um Estado de represen
tação menor com assento na Câmara 
popular tiver ai acentuada àilerença de 
repres~nta.ção, êsse Estado, epesar da 
rnpresentação igual no Sena.do da 
República, não poderá. defender, ra
zoávelmente, seus interêsses. uma vez 
que maioria acentuada das chamadas 
grandes bancadas na Cãmara popular 
poderá rejeitar aquele revisão feita pelo 
Senado da República. (Apoiados; 
muito bem.) 

O Sr. Ferreira de Sousa - Vossa 
Excelência poderá acrescentar que a 
igualdade do Senado desaparece nas 
reuniões conjuntas. 

O Sr. Daniel de Carvalho - . Mas em 
que fica o princípio da represen\ação 
proporcional ? 

O Sr. Fer.-eira de Souza -· Fica 
nos 250. 000 habitantes. 

O Sr. Daniel: àe Carvalho - Quer 
dizdr que os grwd-es EstMlos brasd
le.troo vão ser ca.s.tigadoo .pelo seu pro
gresso. 

O Sr. Gu.araci Silveira - E.1~a.mOG 

Ieg.Js1ando em f-a.c-e doo pa.rt1dcl6 m1 
em. fsx:e d<>s Estai<ioo ? 

O SR. SOARES FILHO - Vou res
pond:er a.o aa>a.rte do r..ôbre' Deput~'O 
Sr. Gua.roc l 81i1veltra.. 

Entendo, - n<> estudo que veaiho 
fazendo da. atuação do t»a.:rlam.Mto 
- que, rea.Jmeinte, na CAal':l6re. papu
laT, Ja.nt·aãs as bancadas <IAS gr&illdes 
ESbadoo oonwa.rtiam o sentlKllO dO pa.
trl.otlmno nl\cion.a.l pa.ra vota- contra 
os mter&ses oos pequ~n(.16. 

O Sr. WelUngtcm Bra.nãõo - A 
história mostira que ais gramõeB ball· 
cad:as não lllbandonaram, nem llilall
ãcmern 06 interê.sses <105 ,pt'lq116110l!I ... 
ta:ckas. Boje, 06 pail't.1õm ,.X~ 
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coru;ti:tu~ um laço de solidru-iedooe 
JlfllCionall. 

(Trocam-se veementes apartes. 
O Sr. Presidente recla1na aten
ção.) 

O SR. SOARES FlLHO - Sou 
o prJimoeiro a receiber com. satisfação 
e conooirdar com os a,pa;rtes ql.lie a.fir
mrurn q1Ue !l<S chrumadias grar,des baJn
caid!as jamais esquecel"am os inte.rês
ses dos pequenos Elstad·o.s. 

O Sr. Wellington Brandão - A 
HiGtórLa nô-Lo prova. 

O Sr. Gabriel Passos - V. Ex.ª 
disse ainda há pouco, que os repre
setantes votavam cbe a.côrdo com sua 
coru;ciência. Se ru;sbn é, não há por 
que a>Leg>az ou temer o desequilíbri-0 
entre banca.das. 

O Sr. Ataliba Nogueira - Onde 
ficam os Partidos 1'.acio:rua:ls ? 

(Trocam-se veementes apartes. 
O Sr. Presidente reclama aten
ção e lembra ao orador que está 
findo o tempo de que. àisP?Lnha.) 

O SR. SOARffiJS FILHO - Faço 
um. a.pêlo a.o cSJVailhel.rlsmo dos no
bres oolegas, pois o Sr. Presidente 
a.caiba d-e ~ a.v15u que já terminou 
o meu ~ema><>. 

o Sr. Ataliba Nogueira - Há três 
meses forDllUlei &te a.rgiumento: os 
Partl.doo niacloo.a'ls são inootma>at1veit! 
com o q1.11e aqui está. 

<Trocam-se outros apartes. O 
Sr. Pr&idente faz soar insisten
temente os ttmpanos. > 

O SR. 80.A:RFS FILHO - Há ou
tros !aitaires que JustilicMD. não ca
ber a propOorÇão, ma.s oota.belecem os 
cbannad'Os dlOds tetos que, 8.0l"edito, 
são n.ecessâ.rios ..:mqua.nito o Brasil 
não atlmgir r. igua;lda.de de propor
ção em todo o território nacional, a 
fim de que não se estabeleçam desa:r-

• mor>«u ent.?e 06 Esta.dos dentro da 
Peder~ão bra.sUell'a. 

Paira terml.n.&, quero dl0er que o 
propósdto que aqui enunciei é tão 
alto, tão c.eTto e tão bnl&ileiro que 
enoontrou grua.rida ju.<1ta.mente n~ 

primeiros grandes pe,t.rtarca.s da R.e
. públdca.. Dom1n.airam êleis a politiioa 
de São Pal!.1.o de taà forma., que Pru
. dente die Mora.Is, wp6s descer da 
cU!!'Ud prasidencJail., ~u grwde 
Qon@resso do Pa:rtido Republica,ne 
paira J.nacrever, como programa dês
se Partido, a. reforma da Constitui
ção d.e 1891. Temos, !\SS!m, o texto 
de um para setenta mil igual para 

todos r-s Estaid<JS ou e.stiaibeJooimecnto 
de um segundo teto pelo quaJ ne
nhuma rea>resenóa.Qãio poderia a.scen
cber d:e wn sétimo dia representação 
clie toei.o o BTas.Ll. FLco com essa 01Pi
ruão e peço se mantenha o texto à.o 
projeto. CMuito bem. Muito bem. 
Palmas prolongadas. ) 

O SR. PRESIDENTE -· Tem a pa
lavra o Sr. l·ino Machado. 

O SR. LINO MACHADO l'') -
Sr. Pi·esidente, devo inicialmente di
zer que é pelo prazer e pela facili
dade que tenho encontrado por par
te da Mesa para chi:gar a esta tribu
na, que venho ventilar alguns assun
tos referentes ao Capitulo que ora 
se acha em dicussão. 

Pela vez primeira desde que a.quí 
chegamos, enr:ontrei essa facilidade 
de me dirigir aos Senhores .Represen
tantes da nação, de tal sorte acen
tuada que foi até V. Exª. quem m•a 
ofereceu, no momento em que eu me 
aproximava de. Mesa. Não devo, as
sim retardar a defesa de a.Iguma.s 
emendas por mim oferecidas ao Pro
jeto de Constituição que ora se des
cute. 

Entre elas, há uma que se refere 
ao parágrafo ünico das Disposiç5es 
Preliminares - Sessão 1: 

"0 Congresso Nacional só po
derá ser convocado extraordinà
riamente pelo Presidente da Repú
blica, por iniciativa conjunta de 
um têrço de cada uma das suas 
Câmaras." 

Ora~ Sr. PresidE:nte, sabemos per
feitamente que Câma:.-a politica por 
excelência é a dos Deputados. Sabe
mos que o Senadl.l, evidentemente, 
pela sua própria composição majori
tária, é uma peça do Poder J,egisla -
tiva que invariàvelmente acompanha 
o Poder e de taJ sorte assim se con
duz que será absolutamente impos
sível conseguir-se convocação do Par
lamento dependendo de um têfço do 
conjunto de Senado e Câmara. Nun
ca, Sr. Presidente, encontraremos no 
Senado da República um têrço de 
Senadores que tenham um gêsto as
sim, orecisamente um gêsto de rebel
dia - convocar o Parlamento . 

Sr. Presidente, poderei apelar, já 
que estamos a fazê-lo aqui insisten
temente, para a· próDria hist(>ria de 
nossos dias da República que se foi; 
pa.ra aguela última: convocação, nas 
v~peras· do golpe de 37, qµando a 

"~. 
('") Não foi revisto pelo orador. 
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Câmara por 109 de seus Deputados 
resolveu convocar os trabalhos do Po-
der Legislativo. . .. 

Naauela oportunidade; o Ministro 
da JÜstiça de agora, então lfder da 
maioria, procurou, por tôdas as ma
neiras. evitar a convocação, propon
do aos Representantes a prorroga
ção dos nossos .trabalhos. que depen
deria i1ão só da Câmara senão tam
bém . .do Senado. M:·.s. Sr. Presiden
te, o que pretendia o Miniscro da Jus
tiça dêsse momento, em 1937, era 
apenas protelar por alguns dias o en
ccnamento dos nossos trabalhos, com 
o objetivo, de, mais tarde, negada a 
prorrogac;üo pelo Senado, dar-se mais 
fâ.ciimente o golpe de 10 de novem
bro. 

O Sr. Café Filho -- Suspenllos os 
trabalhos, foram presos os Deputados. 

O Sít. LINO MACHADO - V. Ex"
àiz muito bem. Mesmo sem que fôs
sem suspensos os trabalhos, já na
quele pel'Íodo, V. Ex.ª fôra obriga
do a refugiar-se numa Embaixada. 

O Sr. Café Filho - Ainda com a 
AStieml.iléia funcionando. 

O Sr. A mando Fontes - Lemb1·a
se V. Exª. de que era hábito, no re
gime destruído pelo golpe de 10 de 
novembru. quando se pl'etendia co
meter arbitrariedades, aguardar-se o 
encerramento dos trabalhos legislati
vos; daí a rn:cessidatle de qualquer 
das Câmaras. por um têrço, como 
V. Ex". defende, ter a faculctadc de 
convocar o Legislatí"vo. 

O SR. LINO MACHADO - A 
emenda que tive: a honra de ~ubscre

ver é um tanto diferente da suges
tão que V. Exª. acaba de fazer. De
sejo que a iniciativa pertença ex
clusivamente à Câmara; não concedo 
mesmo, que a convoca.çãct seja feit::. 
por um tél\!O do Senado. A do no
bre colega é um pouco mais ampla.; 
mas, de qualouer maneira, também 
resolveria o caso: um têrço da Câ
mara com um têrço do Senado. 
.. O Sr. Amando Fontes - Não te
nho emenda nesse sentido; assinel 
a de V. Ex" .. 

O SR. LINO MACHADO - Muito 
obrigado pelo esclarecimento que dá. 
à Casa, retificando minhas palavras 
nesse ponto. 

Sr. Presidente, não se pense que 
desejo, com isto, diminuir as atri
bul.ções do Senado, que já as tem 
amplas, largas, devendo algumas qelas 
ser até desenvolvidos por esta Consti
tuinte. Não, Sr. Presidente: sou, em 
que pese a argumentação de ilustres 

oradores que me antecederam du
rante a Sessão de hoje, favorável ao 
regime bi-cameral. Acho que uma 
Câmara. única é uma Câmara 'absolu. 
ia, quase ditatorial. " 

O Sr. Café Filho - V. Exª. será 
um bom senador pelo Maranhão. 

O SR. LINO MACHADO - Penso 
que devemos te1· o re~imc bi-camerai, 
~ste é urn dos rpotivos; outro é quan
to à Federação. 

Ainda hã pouco, o ilustre Senador 
Sr. Carlos Prestes lembrou a. esta 
Assembléia que a Federação não im
põe o regime bi~cameral. ll:ste. ~.im, 

resi.de na autonomia dos Estados e do~ 
Municípios. 

s. Ex." tem razão, em parte. Real
mente, reside na autonomia dos M1:1-
nicipios e dos Estados. autonomia Já 
hoje aqui ferida criminosamente pela 
maioria desta Casa. A autonomia dol! 
Municípios e das capitais, das estân
cias hidrominerais dos municípios 
fronteiriços, autonomia dos municíp!os 
que desaparecem ... 

O Sr_ Café Filho Da4,uêles que 
têm capacida.de de se governar pol· 
si. 

O SR. LINO MACHADO - .. cr:r
tamente com o objetivo, vamos dizer, 
de atentar contra o próprio regime. 
porque o objetivo único é aq~iêl:c: ·1uc 
dá hipertreifia ao Poder Ex.ocut.: vo. 
Com isto se pretende amplia1' as f;m
ções, já de si tão largas, dn chefl: do 
govêrno. Quantas vêzes s·: í:nagin:im 
ou Wealizam estâncias hidr.1mi!!P.-rA.is 
em municípios longínquos. onde irnnca 
se falou sequer num remoto v<"io de 
água mineral qualquer! 

Não sou de maneira alguma, con
tra o Senado, quando procuro ~.ra1· de 
suas atribuições essa conslgr.a<lii. no 
dispositivo que acabo de ler, que não 
lhe dá o dirE!to de convocar o P0der 
Legislativo. Não sou 9or ~ssa. mxta
Iidade; sou favorável ao regime bi
cameTal; entendo que a Fe>deração 
também deve ter no Senado a própria 
guarda de suas institulções. Julgo que 
a F.}&iE.:-ação flca mais garan'tida. e, 
para nós outros, Representantes dos 
pequenos Estados, há como qut" um 
equilibrio da Federação, pelo menos o · 
equilibrio político de representação elo 
Senado. 

O Sr. Alcedo Coutinho - Nunca 
foi assim. 
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O. SR. LINO MACHiADO - Nunca 
a.ssin1 foi, diz V. Ex.ª. De qualquer 
maneira, porém, se os Senadores do 
Amazonas, de,São Paulo, do Rio Grarc
de do Sul, da Paraíba, se compenetra
rem de seu dever patriótico, todos êles 
terão o mésmo poder perante a Nação. 

1!lsse o úrlico meio de estabelecer 
uma Federação eqUilibraida politica
mente, porque, econômicamente, não 
de.pen.de de nós, ma.s das medidas que 
tomarmos em relação à vi<la dos mu
nicípios, criando o impôsto de resto 
lembrado pelo Sr. Alce.do Coutinho, 
um dos membros brilhantes do Partklo 
Comunista, 1mpósto que será como q_ue 
sangue novo injetado nas veias ao 
munidpio e da vida brasileira, melho
rando as condiçqes econômicas e pro
curando equilibrar a Federação. 

Quanto al.n4a à reipresentação, devo 
d~r que, num sentimento muito sin
cmo muito de meu temperamento, 
opoÚho-me ao dispositivo do projeto 
que, no fundo~ beneficia o Estado de 
que sou representante. Oponho-me, 
porque aqui não re.presento o povo 
do Maranhão tão somente, mas o povo 
brasileiro. 

Nesse propósito, com êsse objetivo, 
sou contrário - absoluta·mente con
trário - ao seguint~ inciso do projeto 
da Consti\uição: 

"Seção II - Da Câmara dos 
Deputa.dos - O número de Depu
ta.dos será fixado por lei em pro
porção que não exceda de 1 para 
150 mil habitantes até 20 Depu
ta.dos, e além dêsse limite, de 1 
para 250 mil ha.bitantes." 

Ora,-é evidente que a representação 
nesta Casa deve ser proporcional. Não 
podemos, de maneira algt:ma, castigar 
os Estados de grande população, pois 
tanto im:po1·ta diminuir-lhes o dir-eito 
assPgurado aos de menor população. 
~se inc!.so, que ampararia, de qual
quer maneira os pequenos Estados, não 
tem o meu apoio, porque não estamos 
!lla.&man.do uma Carta para êste ou 
~.quêle E.stllido, mas, para o Brasil 
inteiro. (Mutto bem.) 

O Sr. Osvaldo Lima - V. Ex.ª não 
tem razão. Há Esta.dos pequeno.s que 
fornecem população para grandes Es
ta.dos; são verdadeiras fáblioas de na
b1tantes para outros Estados, como 
acontece no Ceará., Pernambuco, Pa
·raiba, em geral nos Esta.doo cio Norte, 
cujas populações emigram geralmente 
pare São Paulo. 

O SR. LINO MACHADO - V. 
Ex.ª julga que .não me as.s.tste ~. 
porque os norttsitJas emtgmm - e
giamos - para São Parulo, para o 
Rio Grande, para Minas. Se 6lllJi..
gram pal"a êsses Estia.dlas, ccxntud<> 
têm dle ex.eroer nêles seu d!1ieito dle 
voto e não hA por que lhes dlliicul
ta.r o r.xereiçáo dêsse dliireiito. A V. 
Ex.", portanrto, é que f1altia razã.o. J!: 
passível que o intuit-0 <lo nobre cole
ga se}a dlaf•endier seu Esta.do, que 
tJaanbém não está ~nclUklio entre as 
g·ram.des. Prefiro, porém, d!efenidlel' 
a Federação, na sua mod·al'ida.de de 
justiça. 

O Sr. Alcêdo Coutinho - &'iSCS 
g.ra.n<lie.s &sbados, oomo, por exea14lLo, 
o de São Pa.ulo, já el~ re,pre
s.entantes qUle não são pauldstàs .. 

O SR. LINO MACHADO - Isso 
é verdla<l:e. Ainda hoje, S<Ylllbe que 
há., enta"e nós, .representante die São 
Pau.lo e dos ma.is brLlhrun:tJes, que 
reiooa"diaJm aq ue 1a história do " peiu
lista de Maca.é", porque é filho_ do 
Estia.do do Rio de Janelaio - preclisa
m-ente de Maca.é - que N:1Presenta 
em nosso meio o gra.Ilide Estado d.e 
São ~a.ulo. 

O Sr. Osvaldo Lima - Desejo ape
nais chalmar. a. abenção do nobre ora.
dor para estabelecer diferenças. Se 
V. Ex.ª, que é dJe um Estiado pe
quen-0 as.slm se manUestia., não du
vido que representaint>es ~e Mi.nas Ge
rais ou die São Paiul-0 tenham oplmáo 
idêntiica à de V. Ex.". 

O SR. LINO MACHADO - A 11e.s
peitio dême 8.56'U.Il'to? 

O Sr. Osvaldo Lima - Exatamen-
te. "'.r 

O SR. LINO MAOHADO - Nêsse 
ponto, também me permito d:iscQlX!.u 
de V. Ex.• . dão Paulo e Minas~
bara.m de vota.r os 103 do lmp&t-0 
sôbre a. rendia, m-edióa. que bC'ru!flcla. 
nwi.to ma.!IS -s pequenoo que os g:rlllil.
d.es Estados. Palmito-me, portanto, 
d11scotdar d-e V. Ex. ª nu."'.'la homene
gem aos colega.e; dêsses d-Ois grandes 
Estadas, porqUJe ela é de abso:uta . 
illltegl'al justilça.. 

Sr. Presklenite, estou en.trandú em 
seaJI'la alJhei1a. Médiico que sou, vi&
ja.ndo tibra.vé.s dês.ses aissuntos consti
tucionaiis, que são mais da oom,petêa
cia dos bacharéÍIS, dev-0 f.azê-lo ~
sando aq•uã e ali, ràpidamoente, para 
podler, só pela r>ama, cuid•a.r úe ceda. 
um dêlc.s. 
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M,.s.;im, &em mais delonga, VC\U re
!erl1r-me a outro inciso do pro.teto 
e que mt; par€0e llll'Dla desnecessária 
- V a.mos c:iJí2íer, i1n.tleiirame.nte inacei
táve-1 - nestJa hora. que vivemoo, em 
qUJe procura.mos agir c:Lemoc.ràt.l.Oam.en
te, r:om a.b!o:<0luta s.inc.eridade e intei
ro dt:.;;ia.s.'>Ombro. 

O no-.<so mandato, que rece.bema.s 
dio povo, só o povo dêLe nos podJe p:ri-
va.r. . 

Sou d:aquêles que têm, raid.ica!:nea1-
te, opinião con tirálri-a a qualquer ben
tastiva cLe ca..,;;.<;oa.çã.o de manid1ato. Sou 
claquê1es que s-e enfi.lei'ram encre os 
que reagem a.go;·a. e reagirão a.ma
nhã, a.c<S dte.s.ejo.s dos g()l'Verne.<S ou 
dos tl'i.bw.1;8Ãs, ru> s.entido de cassar 
ddtplomas de deputau:loo.s ou fechar 
Pa!rt!d0s. Sou daquêles que pensia.m 
que os Partidos fazem suas ca.~
nhas, defe111àem &Uia.S ideologi·as, e que 
est.as só se combatem com outras 
i<leologiias. Os cárceres, as a.rbiura
riiediadies, os camµos de corucentraçã.o 
jamai!S aipa.g.am oo idieaJ.s dia.quêles que 
oo sabem diefendoer. 

& mOOi.d·as que rem sido tom~ 
ultima.mente, - e o m<>mento não é 
oportuno para. I'lecordá-las - são me
!.lida.s ~ exceção, que Visam impedir 
a propa1gaooa dê.ste ou daquele Pa-r
tido politilco, e se tornam ccmtrl!lpro
du.oen tes. Todos os que aão a.mJgos 
do govêrno -- e não digo, propna~ 

m"e!lte, do Chefe do Govê.rno, - de
vem colocar-se a.cima des.sa.s leis, va
m-o.> dizer de .se1vagier1a, que 3C vêm 
praticando. a.1nda em plena Iw: do 
díia., em nossa terra. 

Entre a.s pr~n.chas a.:ibitrarias. 
que n~ áievem ser pa.s.trus ean prática, 
aqui está uma, l~rnbra.di<i no pro~to 
da Constituição, § 5. 0 do art. 2. 0 : 

uP.erdetiá. igu'8.lrr,en·te, o ma.11-
àa.to o Deput&ICl.o ou Senador, cujo 
pro.cedimento fôr reputado, púJ 
voto d'e dolos têrço.s de seus mem
bros. hncompativel com o do;.cõro 
da Càmara, a que pertencerem.· 

Sr. Presidente, êste inciso é arma 
perigosa. A.Jnanhá, numa eventuali
dade qualquer, o Poder Executivo, 
dominando inteiramente uma Assem
bléia, esta ou outra, poderá, por mo~ 
tiva fútil, porque êsses motivos sur
gem à medida dos desejos daqueles 
que os idealizam, afastar do Parla
mer.to um dos seus repL"esentantes e 
tal procedimento da Câmara não tem 
abrolutamente, fundamento jurídico 
em nossa legislação. 

Não é possível que o mandato que o 
povo nos outorga seja, assim, de um 

dia para o outro, a qualquer instante, 
cassa<io pelos próprios representantes 
do povo, que aqui se encontrem. Sou, 
pa.rtanto, contrário a êsse dispositivo, 
excresoe&ncia prejudicial à democracia, 
e que nos expõe à crítica do povo 
mesmo. que está acompanhando cs 
trabalhos constitucionais. 

O Sr. José Crispim - Coutra dis
positivos dessa natureza, apresenta
mos emenda sugerlndo que o man
dato dos representantes fôsse de dois 
anos. Durante êsses dois anos, o r>ovo 
podeí!ia verficar a conduta do homem 
que elegera e, depois dêsse exame, 
veria se estava à altw·a de ser seu 
representante, para tratar de elegê-li:> 
novamente. 

o SR. LINO MACHADO - Mesmo 
assim, penso que VV. EEx.ª não re
solveriam a situação. São os man
datos curtos, e vamos afinal entrai!' 
neste outro assunto, que também me 
trouxe à tribuna. 

O Sr. Café Filho - Terei muito 
prazer se V. Ex.ª ficar ao la<lo da 
minha emenda. 

O SR. LINO MACHADO - O man
dato curto é da essência da própria 
demooracia, com a temporartedade 
das funções eletivas. Salmos de uma 
noite .sem fim, de um perfod{) de gQ
gélrno ditatorial de 15 anos; saimos 
de uma ditadura e. conseqüentemente, 
devemos ev1.tar os mandatos h:mgoo. 

O Sr. Café Filho - Diz V. Ex ... 
que saímos de uma ditadura? 

O SR. LINO MACRADO - Quero 
agradecer a V. Ex.ª a lembrança. 
Estamos a sair de uma ditadura. Re
tlfioo: estamo.? tentando satr de uma 
ditadura. 

Quero agora, Sr. Presidente, refe
rir-me à emerida defendida pelo Se
nhor Café Filho. O nobre Deputado 
é partidário do prazo de três a.nos, 
com reeleição, o que imPorta diur 
que S. Ex.ª dã ao Presidente da Re
pública um período de seis anos. 

O Sr. CCi.fé Filho - Eu não dou. 
o povo dará, ou não. 

O SR. LINO MACHADO - Pe1a 
história do pais, pelas suas tradições, 
sabemos peneitamente que lhe repug
na a reeleição. 

o Sr. Café Filho - Vou dizer a 
V. Ex.'', em aparte, o que nã.-0 disse 
no meu diseurso. S-Ou pa.rtldáorio do 
mandato longo, desde que a Assem
bléia adote o parlamentalrismo. iE' 
uma homenagem ao nosso colega, Se
nhor Raul· Pila. Ai, então, concer
taremos êste país. 
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O SR. LINO MACHADO - Seria 
uma solução, que iria ao encontro dia 
vontade do incansáivel batalhador do 
pa.I'lamentarlsmo, nesta Casa, o Se
nhor Raul Pila. De fato, mandatos 
longos só se poderiam admitir. com 
o parlamentarismo. 

O Sr. Raul Pila - Muito bem. 
O SR. LINO MACHADO - Fora 

daí, só mandatos curtcs, de quatro 
anos, conforme se encontra na ~mcn
da do Sr. Gabriel Passos. Hei d~ 
votar aqui pelo mandato de quatro 
anm; para to-dos, p-0rque a falta de 
coincidência é prejudicial. 

O Sr. Paulo Sarasate - P.ergunto 
a V. Ex.ª se dá também para o Se
nado o mandato· de quatro anos? 

O SR. LINO MACHADO - Não há 
emenda neste sentido, de maneira que 
nâ<J a pod,eri.a votar. 

O Sr. Paulo Sarasate - Há, sim. 

O SR. LINO MACHADO - Estou 
a defender a emenda do Sr. Gabriel 
PasS-OS, ou melhor, estou dei::larando 
que votarei por ela. Assinei, é verda
de, e creip que a emenda teve mais 
17{) assinaturas, a do Sr. Castelo 
Branco, a favor da coincidência de 
mandatos. A emenda, aliás, está um 
tanto abstrata, um tanto imprecisa. 

O Sr. Café Filho - V. Ex.ª é ajg-
natário dela? ~ 

O SR. LINO MACHADO - Sou, e 
vou ex:pl1car a V. Ex.ª po.rque. 

O Sr. João Botelho - V. Ex.ª é 
signatário, não pela i.mpredsão, mas 
pela finalidade. 

O SR. LINO MACHADO - Devo 
dize:.:- a V. Ex." que a minha assina
tura não deve semore coincidir com o 
meu voto. Dou-a por gentiieza, como 
faço sempre, 5ob a con..ài~ão de, após 
examinar deti·damente a questão, .vo
tar segundo meu convencimento final. 
A assinatura significa apenas. apoia
mente, para exame. 

O Sr. Osvaldo Lima - l\1:as no pro
cesso penal a testemunha não deve 
divergir do que está escrito. 

O SR. LINO MACHADO - Não se 
ti·ata aqui de processo penal. V. Ex.ª, 
que é velho parlamentar, como eu, e 
velho amigo ela célebre Câmara dissol
vida, há de sal:>er que a assinatura de 
um· projeto, pela praxe do Parlamen
to, não implica n.:i voto a seu favor. 
A assinatura signíf!ca apenas apoia
mente, sujeitando o projeto à análise 
minuciosa da Casa. 

Vou. agora, responder ao Sr. Café 
Filho. Sou contra a sua emenda, pelo 

perigo das reeleições. Danei.o-se três 
anos aos Deputados, com o direito de 
reeleição .:to Chefe do Executivo, já 
estou a ver êsse chefe do Executivo 
com os seis anos que lhe querem dar 
os senhores da maioria desta Casa . 

O Sr. Toledo Piza -- O br. Café 
I"ilho acaba de explicar que só aclmite 
o regime parlamentar. 

O SR. LINO MACHADO -- V. Ex.ª 
sabe que há nm decreto do govêrno 
Linhares pond0 abnixo a Iixação de 
prazo para o candidato a Presidente 
da RepúQlica. O prazo, nós, é que o 
marcamos nesta Constituinte, único 
poder soberano que há no momento 
no Brasil. Se assim é, respeitando as 
tradições brasileiras, devemos olhar 
êsse passado que é de ontem e conosco 
deverá olhá-lo de maneira m1is clara. 
mais precisa, com maior visão, o ge
ner~l que deseja ser o Presidente de 
todos os brasileiros. Se S. Ex.ª e-stá 
realmente inteirado da coalisão, pala
vra mágica do momento: si realmen
te quer pacificar os espíritos. deve agir 
democràticamente, ficando com seus 
quatro anos de govêrno sem preten
der continuar no poder. S. Ex.". co
mo dizia há pouco o Sr. Café Filho. 
deve estar fatigado do consulado sem 
fim, ministro que foi da pasta mais 
trabalhosa da Ditadura. S. Ex.ª deve 
estar. fatigado e até necessitar de re
pouso após os serviços que dizem ter 
prestado ao Brasil e que de fato pres
tou no setor do Ministério da Guerra, 
ccnseguindo prer1arar uma Fôrça Ex
pedicionária Brasileira, que iria levar 
a nossa bandeira at~ os campos de 
batalha da Europa, para nos assegurar 
a demccracia que havemos qe obter, 
queiram ou não queiram os elementns 
ditatoriais da terra brasileira. 

O Sr. Toledo Piza - V. Ex.ª esqu~
ceu o maior serviço que S. E·x.ª pres
tou ao Brasll: o golpe de 29 de Outu
·bro. 

O SR. LINO MACHADO - Acr ~9 
de Outubro já me referi em outra 
oportunidade, para dizer precisamente 
que ainda quero ver no general Dutra. 
não o ministro, vamos dizer fascista 
da ditadura, mas o general do Exército 

_ brasileiro que, naqu€'la data contri
buiu para a vitória da democracia. 

Mas devo deixar a tribuna, porque 
meu tempo está esgotado e quase fin
da a hora da sessão. Entretanto, Se
nhor Presidente, eu me permito ain
da, já que V. Ex." está hoje tão be
nevolente, fazer ligeiro com~ntário a 
um outro dispositivo. Aludo ao § 
2.0 do art. 70, que trata do véto. Cl:)a· 
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mo a atenção dos Si'S. R-€presentantes 
para o caso: 

"Comunicado o véto ao Presi
dente do Senado Federal, êste con
vocará as duas câmaras para, ern 
sessão conjunta, dêle conhecerem 
considerando-se aprovado o pro
jeto que obtiver o voto de dois ter
ços dos representantes presentes." 

O Sr. Café Fi/110 - E' o mesmo que 
transferir ao presidente da República 
a faculdade legislativa. 

O SR. LINO MACHADO - Senhor 
Presidente, posso assegurar a V. Ex." 
que nunca o Poder Legislativo conse
guirá derrubar o veto. Tenho experi
ência da Câmara que se foi. Então -
e naquele tempo era precisa metade 
absoluta da Câm:ua para rejeitar o 
veto - - então houve um instante em 
que o presidPnte da Ri!pública resol
veu vetar as leis preparada:, oela Câ
mara dos Deputajos. 

O Sr. Café Ftiho - Somos e0mpa
nheiros da Câm:ir.i ;i;;s.11'tida, e àevo 
lembrar a V. Ex:' fato i~.uit:o mte:es
sante: o presidente da Repúbli~a man
dou à Câmara, rm 193·1, rnQr.!;age:m 
pedindo a elaboração dl:ma lei. A C:i.
mard atendeu-o. L?e acôrdo i::om a 
mensagem presici.c:1cial; e pre~idente 

vetou a lei pedida por êle mesmo e a 
Câmara a-pro-;ou o veto! ... 

O SR. LINO MACHADO - Pelo 
que me lembro, houve apeuas um ve

. to regeitada :l:'avorável a uma reforma 
·do Sr. Capanema. S. Ex.~ esteve aqui, 
permaneceu meses a ti:> !la Comissão 
de Saúde Pública, a que me cabia, na
quela oportunidade, a honra de pre
sidir. A reforma, finalmente. toi aprn
vada JX:lv Parlamento, sendo encami-
1mada ao presidente da República e 
vetada. Não sei por que motivo. veio 
até esta Casa e o veto foi repelido. 

O Sr. Café Filho - Porque a vo
tação se fazia pele> processo secreto. 
Se o voto fôsse descoberto, a Câma
ra não o teria regeitado. 

O Si-. Ivo D' Aquino - O projeto 
atual da Constituição fala em dois 
têrços dos membros presentes. Talvez 
seja menos que a maioria absoluta, o 
qual representa a metade maiis um de 
todo o Parlamento_ Devo dizer a V. 
Ex." que na Comissão votei pela apre
ciação do veto separadamente pela Câ· 
mara e pelo Senooo. 

O SR. LINO MACHADO - Permi
to-me ponderar a V. Ex.ª que acho 
mais difícil agora, porque se diz por 
dois têrços da Câmara e do Senado. 

O Sr. Ivo D'Aquino - Não seria. 
mais difícel SP, o veto fosse apreciado 
.<:eparadamente. 

O SR. LINO MACHADO - Se o 
St:nacto - sem que haja nisso qualq1ier 
laivo de desconsideração aos repre
sentantes naquela casa, tão cheia de 
outra-s funções - se o Senado, em ge
ral, é un;a Câmara governista, até 
pelo processo por que se elege e se 
assim é, longe de ser ma;s fácil. tor
nou-se mais difícil derrubar o vet0. 

O SR. PRESIDENTE - Advirto ao 
nobre orador de que está findo o 
tempo. 

O SR. LINO MACHADO - Senhor 
Presidente, terminou a oenevolênt:ia de 
V. Ex.ª, vou deixar a tribuna. 
· O Sr. Toledo Piza -- Com o voto 
a edscoberto, é muito difícil negar o 
veto. 

O SR. LINO MACHADO -· Vou 
deixar esta tribuna desanuviado p0r
que ouvi no começo da sessão de ho
je a palavra oficiosa. dig-amos tnfsmo 
oficial, do sublider da maioria o Se
nhor Acurcio Torres. S. Ex."' veemen
te, caloroso, decla!·ou à Assembléia que 
G general Outra não deseja. 1üo quer 
mesmo se preocupar com seu m::wriato, 
nunca tendo pretendido o ma nd<ito de 
6 anos. Se assim é. êsse a·pêlo é c!ingi
do ao prôprio chefe da Naçib, no sen
tido de que siga as tradil;óe.; brasilei
ras e pleiteie, agora. sim, dos s~u.s ami
gos do P. S. D., porque nós o daremO!! 
também, os quatro anos de ma':!dato. 
como respeito às tradições democ-:-áti
i::as do Brasil. 1 Muito bem. Palmas 1 

O SR. PRESIDENTE - Tem :< pa
lavra o Sr. Ola vo de Oliveira . 

O SR. OLAVO DE OLIVEIRA -
Sr. Presidente, sôbre a morfologia e a 
fisiologia do Poder Legislativo na fu
tura Constitu;ção do Brasil. tenho a 
incumbê.1cia de tecer alguns comen
tários em nome do Partido a que per
tenço. o Partido Popular Sindicalista. 
Dêh:s, o pl'imeiro diz respeito ao :>r
tigo 39, p11rágrafo único, <lo projeto 
revisto, concebido nos seguintes têr
mos: 

"0 Congresso Nrtcional só pode
rá ~er convocado extraordinaria
mente pelo Presidente da Repú
blicn ou por iniciativa conjunta de 
um têrço de cada uma das suas 
Câmaras." 

Na Constituição de 1891, a compe
tência da· convocação extraordinária 
do Congresso era deferida i:io Po-
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der Executivo, ao Presidente da Re
pública. Na Coru;tituição de 1934, evo
lulmos. Essa faculdade era deferida, 
quer ao Poder Executivo, quer à Co
missão Permanente do Senado, quer à 
própria Câmara dos Deputados. Na 
de 1937, registrou-se uma involução, 
um retrocesso, dado o caráter dessa 
Carta política, e a convocação extraor
dinária passou, novamente, a ser atri
buição exclusiva do Chefe do Poder 
Executivo. 

O Si·. Toledo Piza -- Essa não era, 
propriamente, uma Constituição; era 
só para inglês ver. Jamais tivemos 
eleições e· Parlamento. 

O SR. OLAVO DE OLIVEIRA -
EmbOra para inglês ver, com ela ti
vemos um retrocesso, com ela houve 
uma involução na história política do 
pais, relativamente a êsse ponto. 

O Sr. Lino Machado - Não acre
dito que V. Ex.ª, brilhante professor 
de direito, queira considerar essa car
tilha uma Constituição. 

O SR. OLA V O DE OLIVEIRA -
Embora do projeto seja cancelada a 
Comissão Permanente, essa compe
tên~ia é dada tão sõmen te a um têrço 
conjunto da Câmara e do Senado. 

Ora. dificiln)ente será reunido um 
têrc;o colljunto da Câmara e do Se
nado, para uma convocação extraordi
nárifl. ào Congresso (Apoiado) . Dir
se-á que o Congresso vai funcionar 
durante nove meses e q':.le as férias 
parlamentares serão sàmcntc de três 
meses. Mas r.o decurso dessas férias 
parlamentares podem os altos inte
rêsses do Brasil exigir uma convoca
ção extraordinária, que não seja do 
agrado do Executivo, mas que deva 
ser feita pelo Legislativo. 

Vejamos como se inclina a Casa, 
como se pronunciam os Srs. Co:11sti
tuintes no tocante a êsse palpitante 
problema. 

O livro de emendas registra cinco 
emendas, subscritas, tódas elas, por 
número considerável de ilustres Re
presení:antes de todos os parti.dos, re
zar.do essas cinco emendas, sem dis
criminação de credos partidários, que 
a convocação do Congresso deve ser 
feita por um têrço da Câmara ou do 
Senado, o que virá fq,cilitar cxtraor
dinàriamente o exercício dessa facul-
dade. · 

Devo. em nome do meu Partido, 
lembrar à Casa que o poder que se 
mutila, que o poder masorquista, é 
um poder suicida; e que o Poder Le
gislativo deve e tem obrigação, peran-

te o pais, de defender suas próprias 
atribuições e não abrir mão <relas 
em beneficio de outro Poder. 

O art. 51 reza: 
"O deputado ou senador não 

perderá o mandato para investir
se no cargo de Ministro de Es
tado." 

Art. 52: 

"No caso do artigo ant<:cedente 
e no de vaga de deputado ou se
nador, será convocado o respectivo 
suplçnte. " 

Parece-me, Sr. Presidente, que é. 
do interêsse precípuo do pais a for
mação de parlamentares, o estímulo à 
carreira dos homens públicos de nossa 
terra, o ingresso nesta Casa. 

Existem diversas emendas que pro
longam o principio contido no ar
tigo 51, dando-lhe elastério, fazendo 
equipolêncJa, equivalência, paralelis
mo da situação ai projetada e outras 
análogas, como, por exemplo, quando 
o deputado ou senador, o parlamen
tar, enfim, é chamado a exercer o 
cargo de Secretário de Estado. 

O Sr. Toledo Piza - Há uma emen·· 
da do Sr. Alfredo Sá nesse sentido. 

O SR .. OLA VO DE OLIVEIRA 
MuitO agradeço o esclarecimento do 
nobre e ilustrado colega . 

Ora, essa emenrta, para cujo apro
veitamento chamo a atenção da Cons
tituinte, tem um duplo efeito: por 
um lado, permite que os Estados apro
veitem a experiência dos homens de 
carreira pública desenvolvida., com 
assento nesta Casa, por outro lado, 
admite que os suplentes, ingressando 
temporariamente no Parlamento, de
senvolvam suas faculdades politicas 
neste grande seminário de sabedoria, 
que é a Càmara ou o Senado da Repú
blica. 

O Sr. Paulo Sarasate - Em favor 
da convocação de Suplentes, no caso 
de licença dos deputados, há um ar
gumento ponderabilissimo. a meu ver, 
que é o de r.ão se desfalcarem os 
partidos que tém apenas um Repre
sentante, no ca;so àêsse Representa.nte, 
por qualquer motivo - doença, por 
exemplo - ser obrigado a requerer 
uma licença. Onde a representação 
dêss~ Pàrtido, se êle é seu repre
sentante único e não pode ser convo
cado o Suplente? Não encontro outra 
solução senão a da convoca.ção do 
suplente permitida. pelõ nosso Regi- · 
mento e que a Comissão Constitu-
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<:ional, por maioria de votos, resolveu 
eliminar smnàriamente, inexplicàvel
mente. 

O SR. OLA VO DE OLIVEIRA -
Agradeço o aparte, que ilustra a tese 
e é mais uma profis;;ão de fé demo
erática de V. Ex.". 

O art. 53 esta.belece: 
"A Câmara dos Deputados e o 

Senado Federál criarão Comissões 
de inquérito sôbre fato deter

minado, sempre que o requerer um 
têrço dos seus membros. 

Parágrafo únlco: - Na organi
zação dessas Comissões observar
se-á. o critério estabelecido no pa
rágrafo único do art. 40." 

Sr. P1·esidente, ao dispositivo do ar
tigo 52 tive a honra de apresentar 
a seguinte emenda: 

"Acrescente-se - Essas Comis
sões recolherão diretamente as 
provas que julgarem necessárias ao 
esclarecimento da verdade, deven
do ser respeitado o dispositivo do 
art. 59, § 7.0 , devendo as autori
dades judiciá.rias ou admin',stra
tivas atender às suas solicitações 
para d,eterminado fim. " 

Sr. Presidente, meu partido deseja
ria a vitória do regime parlal!}.entar 
nesta Casa. Mas, na. impossitftlldade 
de consegui-lo neste momento, defende 
tôdas as medida.s oue venham revi
gorar. fortalecer, dar vida e valor ao 
Poder LegiSlativo. Que significação 
têm, que valem, que atenção mere
cem as Comissões de inquérito, tanto 
ds. Câmara, como do Senado, se não 
tiverem capacidade, se não dispuze
rem da faculdade, do d!reito de !,;O
lher, por si próprias, pelos seus l)ró
prios elementos, as provas a respeito 
do fato de Cuja i.nvestigaçáo estão en
carregadas'? 

Agora mesmo, a imprensa do pais 
noticiou que o Presidente do Conse
lho Administrativo de São Paulo ha
via negado á Assembléia Const.itulnte 
competência para pedir húormações 
àquele órgão. E' verdade que um 
ilustre colega, representante do Es
tado de São Paulo, negou a vera<:lda
de do fato. Pouco importa. O !ato 
positivo serve de argum•mto. E. em 
quase todos os Parlamentos, confor
me . os textos das Constituições, que 
pari passu segui no estudo para elabo
ração de minhas emendas, verifiquei 
que as comissões de inquérito têm, 
ordinàriamente, competência de pro-

duzir a prova para elucidação dos fa
tos que queiram investigar, que quei
ram apreciar, ou cuja procedência 
queiram apurar. 

O Sr. Toledo Piza - Seria inócua, 
O SR. OLAVO DE OLIVEIRA -

Muito grato pelo aiparte de V. Ex.ª. 
Seria inócuo; mais do que isso seria 

ridículo. ' 
"Na organização dessas co.mis.sões 

diz o projeto - Obt;ervar-se-á o 
estabelecido no parágrafo únlc0 do 
art. 40." este critério do art. 4<J di1. 
que, nas comissões da Câmara e do 
Senado, dar-se-á o respeito, tanto 
quanto possível, ao regime proporcio
nal. Tôda a maldade, tõda a felonia 
tôda a insidia e todo o perigo do tex~ 
~o residem nesta expressão: "tanto 
quanto possível. " 

O Sr. Toledo Piza - Justamente. 
O SR. OLAVO DE OLIVEIRA --

0 Senado t,erá corou.mente duas <.;O:'
rentes de representação, mas, assim 
mesmo, há outros matizes políticos lá 
representados. Faço parte de um pe
queno partido - o Pa1tl.do Popular 
Sindicahsta ~ e tienho a grande gló
ria de ser sena.dor pelo meu Estado 
natal, o Ceará. O Partido Trabalhíst.a 
Brasileiro tem representante no .de
nado. Nesta Casa há dois grandes 
partidos - a U.D.N. e o P.S.D. -
e numerosos pequenos partidos. Pri
var êstes, mesmo os que t<;m um único 
representante, de ter um delegado nas 
comissões Permanentes ou nas comis
sões de inquérito, é negar a demo
cracia. E nP.gá-Ia por que? Porque 
virá !::;.talmente a união de vistas, o 
acôrdo entre as duas grandes corren
tes. E quando os acord-05 não se es~ 

t.abelecem, quando giram seus propó
sitos em tórno de princípios, a demo
cracia está conspurca.da, porque ela 
reside na representação. em qualquer 
órgão deliberativo, de todos os mati
zes da opinião pública. E se ~xistem, 

em ambas as Casas do Parlamento, 
diversos partidos ou representantes de 
multiplicidade de pa·rtidos, de !1ma 
variedade de organizações partidárias, 
todos os partidos, qual(!uer que seja 
sua representação, devem ter guarida, 
devem ter aconchêgo, devem ser re
cebidos, devem ser dlstingül.dos com 
um membro em cada comissão .per
manente e em caJC!a c~ de in
quérito. 

O Sr. Oswald.o Lima - Nã<; chega
rismos, assim, ao resultado de muitas 
vêus o partido minorttário ficar em 
maioria? 
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O SR. OLA VO DE OLIVEIRA -
V. Ex.ª esquece que a representação 
é proporcional. 

Se os pequenos partidos Lêim, cada 
qual, seu representante, os grandes 
partidos terão, proPorcionalrnen~e 

maior número de representante, á 
menos,. que essas comissões alarguem 
sua composição. Mas não se restrinja 
o número de representação política. 
de cada partido no seio de cada co
missão permanente ou de inquérito. 
Esta é a verdade, isto é que (; repu
blicano, isto é que é o reclamo da de
mocracia. 

O Sr. Osvaldo Lima - tsse cri
tério de V. Ex." foi adotado na Co
missão Constitucional. 

O SR. OLA VO DE OLIVEIRA -
E com excelentes resulta.dos, porque 
todos os matizes de opinião tiveram 
ali seus representantes. E qual o efei
to? O projeto de Constituição retrata, 
reflete a opinião política do Pais 
através de todos os seus organismos 
partk!árics. E se ali existissem ª'Pe
nas representantes de dois partidos se 
estivessem excluídos os representantes 
dos pequenos partidos, esta Carta 
poderia ser o espêlho da aspiração de 
todos os partidos do Brasil e portan
to, do povo brasileiro? De modo al
gum. A ve!'da<ie democrática está com 
a minha tese. para a qual ouso cha
mar a atenção dos dignos membros 
desta Casa. 

Já disse antes que m.:u partido é 
p_arlamentar:ista. Se a evoluçã.i polí
~1ca do Brasil. se os preconceitos. se 
os interêsses dos grandes Estados não 
pennitc:m ainda a a.doação de uma 
nova Carta Política da estrutura pa:
lamentarista, dentro da qual o Poder 
Legislativo ~em papel preponderante 
e de relêvo, rnan:hamos para essa so
lução ma.gnífica, que encerra, de cer
to, a aspiração do povo brasileiro aos 
poucos, paulatinamente, sem sâltos, 
estabelecendo na futura Constituicão 
que e.stamos votando, me>Clidas que ·nas 
pemutem, num futuro próximo che~ 

gar, zem solução brusca de continui
dade, ao parlamentarismo puro ao 
desejo do povo de nossa terra. ' 

Uma dessas medidas está consubs
'tanciada na emenda que tive a honr1. 
de apresentar com to<io o meu partido 
subscrita pelos Srs. Deodoro de Men
donça, Camoos Verga!, Ca.fé Filho 
José Alves Linha.res e outros. ' 

A emenda é a seguinte: 
"Acrescente-se ao art. 12, nú

mero 4: resolver sôbre a propos-

ta de distribuição total ou par
cial dos Ministros de Estado". 

E' solução intermédia. No parlu.
mentarismo, os Ministros são órgãos 
da confiança da Câmara. São delf.•
gados do modo de sentir da maiorífl. 
da Casa. A sua indicação depende 
tão sómente da maneira de proce
dtr, da atuacão da maioria da Câ
mara. A ríossa medida chega ao 
ponto de atender aos reclamos da 
consciência coletiva. Por ela os Mi
nistro!'l continuam auxiliares', órgãos 
da confiança direta do Presidente tla 
Re-pública, e, em qualquer circun:;
tância, diante de qualquer ·emergéri
cia, de qualquer conjuntura, serão 
êles nomeados pelo alvedrio, pelo li
vre arbítrio, pela exclusiva escolha 
de S. Ex.ª o Presidente da Repúbli
ca. Mas, quando o Ministro, confor
mi,;- nossa história polltka tem re
gistrada inúmeras vézes, procede de 
tal maneira que se choca com a 
maioria do parlamento, quando está 
em conflito com a Câmara, esta tem 
o poder de destitui-lo, para que o 

. Presidente da R'.pública use livre
mente de sua faculdade cu cie SU•l 
competência parn nomear novo ou 
novos Ministros. t Apoiados.> 

Tenho, para mim, que a me.ctif.1a 
é excelente e mereo_:u at~· a atençiio 
do nobre Sena<lor Car.ltis Prestes. 
Peço aos ilustres componeno_s desJ. 
Casa que meditem sôhre o assunto, 
poi:qn~. no meu entender, a Const!
tuição deve ser vota.da por todos nós, 
sem qualquer caráter personalista, 
sem atenção a nenhuma tendência 
ou consideração pessoal, e vista as 
questões tão somente i11 abstracto, 
ou, por uutra, diante dos sup.:riores 
interêsses coletivos, doutrinàriamen
te consultanclo o que fôr melhor pa
ra a nossa terra. e mais convéniente 
para o povo. <Muito bem.) 

O último reparo que quero fazer 
é ao art. 56: 

"'A Câmai·a do~ Deputados 
compõe-3: de representantes do 
povo, eleitos segun<io o sis~ema 

de representação proporcional 
pelos Est::idos, pelo Distrito Fe
deral e pelos Territórios". 

Sr. Presidente, êsse '"proporcio
nal" encerra inúmeras surpresas. 

Quando, na constitucional!zação dQ 
país, foi t:laborada :i lei eleitoral. 
estava eu, então, em exercício de 
atividades políticas na capital da 
República e privava da intimidad<:l 
de S. Ex.ª, o Sr. Ministro Ag::imem-
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non Magalhães, um dos grandes ho
mens da República, a quem estou li
gado por amiZaide estreita. desde . os 
bancos acadêmicos, tendo merecido 
de S. Ex.ª a honra e a confiança de 
re<:eber o projeto da lei ele~toral pa
ra sua leitura •e apresentaçao de su
gestões. 

Muito me bati a respeito dêste 
têrmo - "proporcional" - porque 
achava que, na Jei eleitoral, onde êle 
figura, como na Constituiçã? da Re~ 
pública, dará lugar, como Já deu .. a 
deturpação da verdade democrática 
da l'l:presentação dos partidos. <Mui
to bem.) 

Há uma emenda minha que não 
encontrei nos folhetos, mas que está 
publicada no Diário da. Assembléia. 
mandand0 acrescentar ao tênno 
"proporcional" a palavra "integral', 
porque a proporcionalidade na re
presentação política dos part1~os de 
ell:ição deve ser integral, pois fora 
da proporcionalidMle integral . vere
mos injustiças clamorosas que Já '!O
nhecemos na constituição desta Ca
sa. 

O Sr. Toledo Piza - Na capital 
federal, por exemplo, houve partida 
que teve maior número pelas sobras 
do m11;, pelos eleitos. 

O SR. OLA VO DE OLIVEIRA 
Agra.deço o lliparte ilustrativo de Vossa 
Excelênclfl.. Pode acrescentar Vossa 
Excelência que, no meu Estado, meu 
partklo perdeu milhares de votos que 
foram anulaidos por uma insignificân
cia de votos e deixou de ter um Depu
tado eleit.o pela maioria. 

O Sr. Toledo Piza - Isto veio de
monstrar que as sobras que constituem 
o acessório são maiores que o prin
cipal. 

O SR. OLA VO DE OLIVEIRA -
Pmeita.mente. Parece-me que a Câ
mara deve meditar sôb:.·e o assunto à 
luz da experiência. gUiaida pelos dados 
completos que nos foram exuber:in~e
mente fornecklos, de m~neira slgnif1-
cat1va, clara, irredutível, capaz de 
convencer os próprios cegos no pleito 
único que se processou na vigência d:. 
lei f'leitoral, organiza.da pelo Ministro 
Agamemnon Magalhães. 

Para terminar, quero ainda ocupar
me da disposição consistente do ar
tigo 60, § 4.0 : 

"SubstitUirá o Senador ou su
ceder-lhe-é., nos têrmos do art. 32, 
o seu suplente com êle eleito." 

O dispositivo, como tôda lei, - dir
se-á - regul?, os casos futuros, Va
mos ter, próximamente. com a eleição 
do Prestàente da República, a de mais 
um têrço do Senado. Teremos futuras 
eleições; está certo. Cada partido po
derá apresentar seu candidato à se
natoria e seu suplente. 

Mas, como resolver, como cortar o 
nó gordio, como atentar para a di
ficu1da.de dos dois terços do Senado, 
já eleito, dos quais faço parte? Como 
regular essas SU!l>resas? Existem nu
merosas emendas nesse sentido, al
gumas que, data venia, com absoluto 
respeito e alta cons~deração tios seus 
proponentes, reputo verdadeiros di.5-
pa utérios verbi-gratia as que dizem: 

"Para os membros já eleitos ou 
para os atuais Se.nadares, serão 
os suplentes eleitos pelas Assem
bléias Legislativas dos Estados." 

Sr. PYesklente, i5tc é um absurdo; 
mais do que um absurdo, uma injus
tiça a um povo! 

o Sr. Toledo Piza -- Perfeitamente. 

o Sr. Paulo Nogueira - U!Da imo
ra11daide, 

O SR. OLAVO· DE OLIVEIRA -
Aceito o aparte: uma imoralidade. 
Não hã pequeuo partlido que, através. 
de coalizões, injunções, conexõe:;, cra
zeamento de fontes comuns, atinja, 
logre, consiga representantes no 
Senado? 1i:sses Purtidos vão peroer os 
suplentes? Verbi gratia, o Partido Sin
dicalista do Ceará, pelo qual fui eleito, 
graças à allan~a feita com a U. D. 
N.· Ora, a maioria da Assembléia não 
pode absolutamente eleger um Repre
sentante. meu correliglonãrlo, para. 
meu suplente. E' ou não injusto? Q 
suplente deve agir na mesma Unha de 
pensamento do proprietário da cadei
ra. O senador não representa idéias 
próprias; é um delega.do do povo, re
presentante de um partido; esposa, 
defende as idéias do seu part1do. 

A emenda para a qual peço destaque 
concede a suplência ao próprio partido. 
Como? Dando-a ao Deputa.dó mais 
kloso e não disse ao mais votado por
que êste Pode não ter a idade exigida 
pela Constituição para exercer o man
dato; mas é uma injustiça que C'l.iba 
'ao mais lidoso, porque êste está as
segura,do na conente política a que 
cabe a representação no Senado, e a 
irá defender, seguir, acompanhar na 
outra Casa, dando lugar ao suplente. 
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São estas, Sr. Presidente, Senhores 
Constituintes, as considerações que me 
propus defender perant-e a Casa, em 
tôrno do momentoso tema do Poder 
Legislativo; e muito me alegrarei,/ 
muita. satisfação terei se, porventura, 
fôrem acolhidas llsongeitamente pelos · 
nobres Representantes do povo, com 
assento na Assembléia ConsU.tUinte do 
Brasil. <Muito bem. Palmas.) 

; 

O SR. PRESIDENTE Está 
finda a hora da sessão; vou levan
tá-la, designando para a de amanhã, 
às 14 horas, a seguinte 

ORDEM DO DIA 

<Continuação da votação dÔS Oa
pitulo.s II e TII do Projeto da Cons
tituição) . 

Deixaram de comparecer 61 
Senhores Representantes: 

Partido Social Democrático 

Amazonas: 
Alvaro Maia. 
LeoJ;X>ldo Peres. 
Cosme Ferreira. 

Pará: 
Carlos Nogueira. 

Maranhão: 
Clodomir Cardoso. 
Odilon Soares. 

Ceará: 
Frota Gentil. 
Almeida Monte. 

Rio Grande do Norte: 
Valfredo Gurgel. 

Pe.i::nambuco: 
costa Pôr to. 
Ferreira Lima. 

Alagoas: 
Lauro Montenegro. 
Afonso de Carvalho. 

Sergipe: 
Graco Cardoso. 

Bahia: 
Regis Pach€'CO. 

. Negreiros Falcão. 

Di.Strito Federal: 
Jonas Correia. 
Jceé Romero. 

Rio de Janeiro: 
Pereira Pinto. 
Bríg!do Tinoco. 

Minas Gerais: 
LeVindo Coelho. 
Joaquim Libânio. 

São Paulo: · 
Gofredo Teles. 
César Costa. 
Sílvio de Campos. 
Sampaio Vidal. 

Goiás: 
João d'Abreu. 
Guilherme Xavier. 

Mato Grosso: 
Martinian<? Araújo. 

Paraná: 
Fernando Flores. 
Munhoz de Melo. 
Aramis Ata ide. 

Santa Catarfna: 
Otaclli.:i Costa. 

Rio Grande do Sul: 
Getúlio Varg11.s. 
Adroaldo Costa. 
Bittencourt Azambuja. 
Glicério Alves. 
Nicolau Vergueiro. 

União Democrática Nacional 

Pia ui: 
Coelho Rodrigues. 

Ceará: 
Bení Carvai.ho. 

Para.lba: 
Adalbe-1'.to Ribeiro. 
~nãni Sátiro. 

Pernambuco: 
Lima Cavalcanti. 
João Cleofas. 

Báhia: 
Luis Viana. 

Distrito Federal: 
Hermes Lima . 

~-0 Paulo: 
Mário Masagão. 
Plínio Barreto. 



Goiás: 

Jales Mae~o. 

Paraná: 
Erasto Gaertner. 

"'·~ . 
Partido Trabalhista Brasileiro 

·Distrito Federal: 
V a.rgas Neto . 

São Paulo: 
Marcondes Filho. 
Hugo Bmghi. 
Pedroso Júnior. 

. 
Partido Republicano 

Sergipe: 
Durval Cruz., 
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. Minas Gerais: 
Mário Brant. 
Artur Bernardes. 

Partido Popular Stndfcalista 

iPará: 

Deodoro Mendonça. 
Ceará: 

Alves Linhares. 

Parti"1io Democrata Cristão 

Pernambuco: 
Arruda Câmara. 

São Paulo: 

Manue'i Vitor. 
Levanta-se a sessão às 2~ ho

ras e 30 mínu.tos. 

FIM 00 XXl VOLUME 
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