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339, 340. "-24-, 426. 427,. ,(,34, 437.
439, ~40, 4f2. 446. 447.

Pedro Dutra NIcáclo Neto - 268.
PE:;dro LudovIco TeIxeIra. - ~80.

Plínio Barreto - lI, 15, 32, 97, 9~,

102. 103, 241. 243, 310, 311, 312,
349, 350, 352, 357, 360. 378.

PUnio Le·mos - 6-3, 64, 67. 115, 247,
24~.

R

Raul Pila 166, 167.
Romeu de Campos Vergal - 8, 138,

157, 160, 161.. 211, 214. 215, 216.
221.2.26.287.319.325.392.

Rui da: Cruz Almeida - 72, 7:l, 74.
156, ;200, 201. 233, 262, 420. 447.

Rui 'Santos - 60, 127, 140, 141. 243.
349. 352, 370, 393, 3~5, 396, 447

S

Samuel Vita.l Duarte - 356. .
Silvestre Pérlcles de G6is Monteiro

- 404, {06, 409, 426, 430, 442.
Sflvlo Bastos Ta.vares - '('3, 44, H,

351.

T

Tarcllo Vieira de Melo - 124, 176.
182, 184-, 188) 319.

Teodomiro Pôrto da FonsE:.ca - 9.

W

Welllngton Brandão - 9. 13. 3a. 13.,
211. 213.218, 255, %83.
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J.ISTA NOMINAL nos COXSTITl.'INTES, EM 13 DE SETEMBRO DE 1846

REPRESENTAQ.i\O POR PARTIDOS E POR ESTADOS

CearA: Moreira da Rocha ....... .-

Frota Gentil ..................
Almeida Monte ............. lo E. Sallto:

Osvaldo Studart
RaUl Barbosa .111 ...........

R. G. Norte: Georglno AVt>llno
Diocléclo Duarte .. . .. ., ......
José Varda .. ., ......... .....
VaIfredo Gurgel
Mota Neto ........................

Paralba: Jandui Carnel,ro .... " . " .. D. Federal:

Sa.muel Duarte . "." ....... R . J_elro;

JoSé JofUl •• lO ..............

PerJlamb.co: NovaIs Filho ....... ,' -....
liltelvlno LIRa ...... - .......

PARTIDO SOCI."-L DEMOCRATICO Agamemnon Magaihães
Jarbas Maranhão
Gerciuo de Pontes .
Oscar Carneiro .
OSvaldo Lima .
Costa POrto· .
Ulisses Lins .
Ferreira Lima .
Pessoa Gu~rra .

Teix.eira df:: Vasconcelú~

Góis Monteiro .
Snvestr~ Pêrlcles
Medeiros Neto .
La.uro Montt'!n~gro .
José Maria. ,.
AntOnio Matr:L .
Âfonso de Carvalho .

Leite Neto .
Graco Cardoso .

Pinto AleIxo .
Lauro de Freitas .
Aloisio de Castro
Rt:gls Pacheco ... ~ ....
Negreiros Falcão
VieIra de Melo .
Altamirando Requlã.o ..
Eunãpio de Queiroz .
Fr6is da Mota .
Aristides Milton .

AUlio Vlr.·áqua .
H€'nriqu~ de Novais .. ,
Ari Viana .
Carlos l...indemberg .
Eurico Sales .... , .
Vieira. de Rezende. . .
Alvaro Ca.stelo .
Asdrubal Soares .

Jonas Correi<i. .

Perei.a Pinto .
Al!redo Neves .
Ama.rrd Peixoto .
Edua.rdo Duvivier

Balda:

serlflpe:

Magalhães Barata
Alvaro Adolfo .
Duarte de Olívelra '"
Lameira Bíttencourt '"
Carlos Nogue!ra ....•.•
Nelson Parijós •.......
João .Bot~lho .
:Rocha. Ribas .

Clodomir Cardoso .
Crepory Franco •••."•.••
Vito'l'Ino Freire .
Odilon Soares .. , .
Luis ~arvalho .
ZOflê Nelva ••.•.•••..•.
Afon30 Matos .....•...•

Renault Leite .
Areia Leão .
Sigefredo Pacheco

Castelo Branco .
Hugo Carnefro .. , .

Alvaro lI,{ain .
Valdemar Pedrosa
Leopoldo Peres .
Pereira da sn va •.....
Cosme Ferreira .

Pla.f:

Marallh4o:

Pará:

Aere:
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l1Nu'O DEMOCRÁTICA. NACIONAL

Poranlt: Flávio Guimarães
Robt.rto Glasser ......•
Fernando Flores .
Munhoz de l\1el~ .
Lauro Lopes .
Joã.o Aguiar .
Aramis Atafde .
Goml ,Júnior .

S. CatarJnll1l Nereu Ramos .
Ivo d'Aqluno .
Aderbal Silva .
Otacflío Costa .
Orlando Bl"asll .
nobe.rto Grossemb.idter
Rogério Vieira .
Bans Jordan .

R. G. Sul: Getúlio. Vargas .
Ernesto DarneJes .
Gastan Englert .
Adroaldo Cos ta .
Brochado da. Rocha .
El61 Rocba ..........••
Teodomlro Fonseca. .
Damaso Roclla .
Daniel :B'araco ......•.
Anttro Leivas .
Manuel Duarte .
Sousa. Costa. ','
Bittencourt A?arnbuja .
Gl1cério Alves .
Nlcolau Vcrgueiro
Mércio Teixeira .' .•..•••
Pedro Vergara .
Her6fUo AzambuJa.
Bayar-d Lima ........•.

Matlas 01fmpto .
José Cândido .
AntÔnio Correia. .
Adelmar- Rocha .
Coelho Rodrigues .

PUnia Pompeu .
Fernandes Távora
Paulo Sarasata .
Gentil Ba.rrcín .
Benl Car~alho .......•.
Egberto Rodrlg-ues ....
Fernande8 Teles
José doe !3orba .

........
Severiano Nunes
Epf!ogo r.ampos
Alarico Pacheco
.A.ntenor Bogê\a

Pla.l:

Ceoar6:

Mara.:ldlo:

Carlos Ploto .
Paulo Fernandes .
GetilHo Moura .....•..
Heitor Collt.t .
Bastos Tavares .
Acürcio TOrres .
Brígido Tinoco .
MIguel Couto .

J';I. Geral.: Levindo Coelho .
Melo Viana .
Benedito Valadares
Ju~ellno Kubitschclt ..
Rodrigues Seabr:.t .
Pedro Dutra .
Bias Fortes .
Duque Estrada ..•.....
Israel Pinheiro .
João H~nrique .
Cristiano Machado .
Wellington Brandão .
Joaquim Libânio .•....
José Alkimin .
Augusto Viegas .
Gustavo Capanema .
Rodrigues Pereira •....
Celso Machado ..•.....
011nto Fonseca .
Lahyr Tostes .
Mflton Prates ......••..
Alfredo Sá •...........

SAo Paulo: Gotredo Teles .
Novel! Jünlor ..•.•.•..
AntOnio Fel1clano
César Costa. .........•..
Marti1\8 Filho .....•...
Costa. Neto .
Sfivio de Campo:~ .
José Armando .
Horácio I.aier .....•.•
Atallba Nogul:.ira.
João Abdala. '" .
Sa.mpaIo Vida.l .
Alves Palma. ~ ..•..
Honório Monteiro .
Machado COeI flO
Batista Pereira .

Golá": Pedro Ludovico .
Dario Cardoso .
Di6genes Magalhã~s .
Joã:o d'Abreu .
Caiado GodOl .
Galeno Paranh o~ .
Guilherme Xavier

)I. Gro••o: Ponce de Arruda .
Arg·e.m!ro Fialho •...•••
:Martiniano Ara'Ojo ....
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PARTIDO COMUNlS~A no BRASIL

PARTIDO TIL:\.BALHISTA.
BRA.SILEmO

Pernambuco: Greg61'Io Bezerra' .•.••
Agostinho 011 ve!ril. ..•.
A1eedo Coutlnhu

......Carlos Marlghela

Rugo Borghl .
Quaracl Silvejra .
Pedroso .rl1n!~r •.....••
Romeu Flori .......•..
Bt..t'to Cond~ .
Eus~blo RocII~t ....•..•

Melo Braga. .

• ~ 'lo

A.rtur Fisch~t'

Ler! Santos .
Ezequiel Mendes .
Marcondes Filho .

Leopoldo Neves .......•

Luís Lago .

RuJ AlmeIda .
Benjamin Farah .
Vargas Neto .
Gurgel do Amaral •.•••
~gadas Viana .
Benfcio Fontenele ...•.
Baeta Neve:!! .....•••..
AntOnio Silva .
Barreto Pinto ....•....

Abelardo M:ata.

Bahia,

R.G.Solr

R. Janeiro:

ADlazODns:

510 Faulo:

M. Geraflu

Bahia:

D. Federlal:

D. Federal: Carlos Prestes .......•
Jolio Amazona!! .
~aurtelo Grabois .....•
Batista Neto , .

sao Paulo: Mário Masa~'ão .
Paulo Nogueira .
Rom~u Louren~Jio .
PUnia Barreto .
Toledo PIza .
AUreliano Leite .

Golú.: .Tales Machado .

M. Gro.IillO: Vespaslano Martins .
30ão Vnashoas .
Dolor de Andrade ....•
Agrrcola de Barros ••.

Pal'nnã: Erasto Gaertner .....•..

S. CntarJDlu Tavares d'Amaral
Tomás Fontes ........•

R. G. Sul: Flores da Cunha

X. GernlJu MonteIro de Castro ....
José BonifácIo ......••
Magalhães PInto .•..•.
Gabriel Passos .•......
Mllton Campos .
Lopes Cançado •..•...•
Licurgo Leite •...•..•.

s. s••to Lute ClAdlo •••••••••••~
Rui Sar.tos .
Alb4:.rico Fraga .

D. Federal: Hamilton Nogueira
EuclIdes FIgueiredo .
Jurandir Pires .

R. J'naélrcu Prado Kel1y ..•.•.....
Romão Jt1nior ..•.....•
:José Leomll .
Soares Filho .

Lell.o Sampaio .
Alencar Arar! pe , .
Edgar de Arruda. .

R. G. Norte: Ferreira de Sousa .
Jo&é Augusto .
AluIsio Alv/:.s .

Parafba: Adalberto Ribeiro .
Vergniaud Wanderley •
Arg-emiro FIgueiredo') ..
João AgrIpino '.
Joâo úrsula, •..........
PUnio Lemo8 .
Ernanl Sátiro ....•....
Fernando NÓbrega. .
Osmar AQulno .

PerJlslIlbllco: Lima Cavalcanti .
Alde Sampaio •....•...
Joã.o eleofas .
GUberto Freire ..•.....

Alacou: F·reita.s Cavalcanti .. - •.
:MárIo Gonte:> .
Ru! Palmtira ....•....

Ser&1pe: Valter Franco .
Leandro Maciel .

Bahia: Alotsio de Cal'valho .
Juracl Magalhã.es .
Herlba,ldo VJeirll .
Otávio :Manga.beira. . .
Manuel Novats .
Luls VIa.na .
Clemente Marlani .
Da.ntas Jtlniot" .
Rafael Clncurá .
Nestor Duarte .
A1iomar BaleeIro) .
João Mendes .
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\PAnTIDO "'REPUBLICA.NO

MnranhAo: Llno Machado: ...••..
Pernambuco: Sousa Leão .

Se'l'gllte: Durval Cruz ..........•
Amando Fontes .

M. GerRl8t J'acl Figueiredo .
Daniel de Carvalho .
Bernardes Filho .
Mário Brant '......•.. .
Fellpe Balbi .....••...
Artur Bernardea .•....

São Puulu: ..\1tlno Arantes .......•

Paranii: I~unho~ da Rf)ch::'l. .•..•

PARTIDO DEMOCRATA. CRIST.~O

PARTIDO SOCIAL PROGRES~ISTA

Raul Pila ,.R. G. Sld:

PA.RTIDO LDERTADOR

PernaDlhaco: Arruda CAmara .

81:0 Paulo: Manuel Vitor . .

ESQUERQA DEMOCRATIC...

D. Federal: Hermes Lima .

Golá-: Domingos Velasco

Deodoro de M:~nd:m<;tl. .
• !

Olavo Oliveira .
Stênlo Gomes .
.roã.o Adeodato .

n. G. Norte: Ca.fé Filho •...........

Da••• : 'l'e6dulo Albuquerl1u,~ ..

SAo Paulo! Ca.mpos Vergal .

CearA:

Pará:

Claudino SIlva .....•.
Jos~ Crisplm .
Osvaldo Pach~co .
Jorge Amado ,.
Calres df:: B"1to ...•...

AMlio FernandesR. G. Sul:

R. Janeiro:

Silo PAulo:





Comissão da Constituição

PRESIDENTE

Dr. Nf:.reu d-e 011'\'elr. Ramo•.

VICE-PRESlDENTE

Dr. José Eduardo Prac5.o Kel1y.

RELATOR OmRAL

Benedito da. Colta Nato.

REPRESENTANTE DOI PARTIDOS

~rtldo 8"lal D...ou6tlco

Agamemnor. 86ralo de GadO! Maga-
lhães.

José Carl08 de At"Uba Nogueira.
Ivo d'Aqulno Fon..ca.
Clodomlr Cardolo.
Eduardo Duvtvler.
Adroaldo Mesquita da Costa.
Carlos Clrao J'Onlar.
81lvestre PêrlclOll d~ G01I MontoIro.,
Benedito Costa N&.to.
JoaQ.ulm Ma,8'a.lhl.,1 Co.r4010 Barata..
·Gustavo Capa.noma.
Artur de SOUI,., OOIlt.a..
Atlllo Vlv4.Qua..
Benedito Vo.lo.darn Rlbolro.
Valdemar Pedro.....
Mauricio On,caho 0 ...r4010.
AcOrclo Franolloo TOrrol.
Flávio GulmlLra.llI.
Nereu de 01lvolr. Ramal.

Unido Demoeritlca Nlleionllh

Mário Masagl1.o.
Allomar d·e Andrade Balet:lro.
José Ferr-elra. de Sousa.
Milton Soares Campos.
Argemiro de Figueiredo.
Edgar de Cavalcanti Arruda.
Hermes Lima.
José AntOnio Flores da Cunha.
J;osó Eduardo Prado Kelly.
José Monteiro Soares FIlho.

Partido Trabalhista Bra.l1elrol

Paulo Baeta. Nevt.'s.
Guarac1 Silveira.

PartIdo COlll1Ulbta do Bra.111

Knton Caires Brito.

Partido Republieanoz

Artur da Silva Bernardes.

Partido L!bertador.

Rau! Pila.

Partido Democrata Crlat40 I

Padre Alfredo Arruda. Ca.mara.

Partido RepubUcaJaG Pr-asre..batal

João Café FJlho.

Partido Popula't' Sbullcallllta I

Deodoro de Mendonça.





Mesa da Assembléia

PRESIDENTE

Fernando de.' Melo VIllua.

1.° VICE-PRESIDENTE

OtávIo MangabeIra!.

2.° VICE-PRESIDENTE

Berta Condé.

1.° SECRETÁRIO

Gt.orglno Avelino.

2.° SECRETÁRIO·

Lauro Sodrê Lop~s.

3.0 SECRETAR!O

.
Lauro Bezerra. Monten.egro.

4.° SECRETÁRIO

Rui de Cruz Almeida...:.

SUPLENTES

1.0 Hugo Ribeiro Carneiro.
2.° Carlos Marighela.
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146." Sessão, em 27 de Agôsto de 1946
Presidência dos senhores Georgt1W Aveli1w, 1.0 Secretário e Melo Vi41U%~

Presidtmte

As 14 horas, comparecem 06 se
nhores:

PaTtEdo Social Democrático

Acre:
castelo Branco.
Hugo Cal'De1ro.

Amazonas:
Alvaro Maia.
Valdema.r Pedro.sa.

Pará:
Nélson Parl,1ós.

Maranhão:
-od11on Soares.

P1au1:
Areia Leão.

ceará:
Osvaldo studart.

Rio Grande do NGrte:
-Goorgtno A vel1no.
Valfndo Gurgel.

Paraíba:
·3anduf Carneiro.
Jesé J afili.

Pernambuco:
Et.e1v1no Lins.
Agamemnon Magalhães.
Oercino Pontes.
Osvaldo Lima.
Ferreira L1m&.
Pessoa Guerra.

Alagoas:
'TeJxe1ra de Vasconcelos.
Lauro Montenesro.

8elgipe: .
Graco Oardoso. O

, Bahia:

PintO Ale1xo.
Regis Pacheco.
Altamirando Requião.
Fr6es da Mata.

Rio de J ane1ro:
Pereira Pinto.
Alfredo Neves.
Csrloo Pinto.
Heitor Collet.
Bastos 1ravares.
Acúrc10 Tôrres.
Miguel Couto.

Minas ~ais:

Levindo Coelho.
Melo Viana.
Bias Fortes.
Israel Pinheiro.
Wel11ngton BJ'andio.
Rodrigues Pereira.
Celso Machado.
Alfredo Sá.

São Paulo:
AntOIlio :Feliciano.
Lopes Ferraz.
Atallba Nogueira.
Alves Palma.
Honórlo Monteiro.

Goiás:
Pedro Ludovico.
Dario Cardoso.

·João d'Abreu.
Caiado God61.
GuiLlterme Xavier.

Mato Grosso:
Martiniano Amt1Jo.

Paraná:
Lauro Lopes.
Gomi Júnior.

Santa Ostarina:
Nereu Ramos.

• I

i'



Aderbal Silva.
Otacillo CCR)ta.
Orlando Brasil.

Rio Grande do Sul:
Daniel Faraco.
Manoel Duarte.
Bittencourt Azam'bu,1a.
Nicolau Vergueiro.
Herofllo AZambuja.

União Democró;tioo Nacional
Amazonas:

Severiano Nunes.
Pará:

Agostinho Monteiro.
Epfiogo Campos.

Maranhão:
Alarico Pacheco.

Piaui:
Matias Ollmpio.
José candido.
AntOnio Corrêa.
Adelmar Rocha.

Cear6-:
Egberto Rodrigues.

Rio Grande do Norte:
José Augusto.
Aluisio Alves.

Paraiba:
Vergniaud Wanderley.
Argemil'o FIgueiredo.
.João Agripino.
Ernani Sátiro.
Fen1ando Nobrega.

Pernambuco:
Alde Sampaio.
João Cleofas.
Gllberio .Freire .

Alagoas:
Mário Gomes.

Bahia:
.Juraci Magalhães.
Manuel Novaes.
Dantas Júnior.
Allomar Baleeiro.
Alberico Fraga.
Rui Santos.

~fr1to Santo:
Lufs Clá.udio.

Distrito Federal:
.lurandir PireS.

-~-

RIo de Janeiro:
PIrado KeUy.
Soares Filho.

Minas Gerais:
MonteIro de Castro.
José Bonifá.cl0.
Gabriel Passos.
Lopes Cançado.
Licurgo Leite.

Slo Paulo:
Plin10 Barreto.

Mato 01'0880:
.Agrfcola de Barros.

Paraná:
Erasto Gaertner.

Santa. Catarina:
Tavares d'.Ama1"al.

Partido Tra..br;LldstG Brasileiro

Distrito Federal:
Rui Almeida.
Begads.s Viana.
. MiDM Gerais:

Ezequiel Mendes.
São Paulo:

Guaracl Silveira.
Pedroso Júnior.

Partido Comunista do BrcunOZ"

Bahia:
Carlos Marlghéla.

Distrito Federal:
Maurlc10 Grabols.
Batista Neto.

Rio de Janeiro:
01&udIno Silva.
Alcides Sabença.

81.0 Pau1~:

José CrlspJm.
Jorge Amado•

Rio Grande do Sul:
AbWo Imnandes.

Pa.rtüID .RepubUcaM'

MaranhAo:
Ltno Machado.

Bergipe:

Amando Pontes•
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Minas Gerais:
Jac1 Figueiredo.
Felipe Batb1.
Artur Bernardes.

São Paulo:
AlUno Arantes.

Paraná:

Munhoz da Rocha.

PartidO Social Progressista
ceará:

Stên10 Gomes.
Rio Grande do Norte:

Ca.fé Filho.

São Paulo:
Campos Verga!.

Partida Democ'Tata Cristão

Pernambuco:
Arruda Câmara.

Partido Libertador

Rio Grande do Sul:

Raul Pila.

O SR. PRESIDENTE - Achando
se presentes 126 senhores Represen
tantes, declaro a.berta 8 sessão.

Passa-se à. leitura. da ata da sessão
anterior.

O SR. LAURO MONTENEGRO (3.0

Secretário, servindo como 2. ti) pro
cede à. Ieitura. da ata.

I

O SR. PRESIDENTE - Em ms
cussáo a ata.

O SR. JURANDm PIRES - Se
nhor Pres!dente, peço a palavra.. sô
me a ata.

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

O SR. JURANDIR pmES (SólJre
4 ata) - Sr. Pres!dente, contam a
b1stór1a de um cavalheiro que. pas
sando pela rua do Ouvidor, impediu
que out:"~ ba.tesse uma carteira. Pren
deu aquêle que assim agia e os jor
nais do dia seguinte deram larga pu
bUcldade ao tato. Passado algum tem
po, êsse cavalheiro apareceu em evi
dência, e. certa vez, alguem, procuran...
do lembra.r-se de seu nome, dIsse: Aht
Já sei, tol um que esteve envolvido no

r furto de uma carteira.!
Evidentemente, por causa dessas

coincidências e dessas relembranc;as,

eu desejaria também avivar a mem6
na da Casa. para não ficar na situa
ção do infeliz cavalheiro a que me
referi.

A primeira carta Que tive ensejo de
escrever à Liga Eleitoral Católica está.
assim redj~ida achando-se publicada
no Diário LegisZativo de 16 de maio.

~xmo . Sr. Hl1debrando Leal 
M. D. Presidente da .Junta do
Distrito Federal da. Liga Eleitoral
Ca.tólica:

Chegou-me às mãos. entr~gue
pelo meu companheiro de chapa
Dr. Maurf~io de La~erda, *'m pa
pel da Açao Católica B~as\leíra,
por V. Ex,a assinado. um cneio,
sem enderêço, que aquêle amigo
declarou referir-se a uma consul
ta. sôbre os pontos de vista da
atuação futura dos candidatos da
União Democrática Nacional na
Assembléla Constltuinte. para a
obtenção dos votos da Liga. Elei
toral Católlca .

Confesso a minha surprêsa pela
forma, embClra a não tivesse no
conteúdo posto que há segura
mente dois roeRes aquêle Presi
dente da União DemocrátlCa Na
cional já me he.vl& pôsto ao cor
rente das intenções neste sentido
da. Liga Ele! toral Católica.

Acontece. entretanto. que, do
ponto de vista partidário, difícil.
senão impossível, seria. uma mani
festação qualquer fora da já ex
presRa programação da (J, D. N.
e do pensamento explícito de Se...
nhor Major Brigadeiro Zdu::Ll'do
Gomes em tõrno dos problemas
fundamentais que traçarão as

normas diretoras de nossa ação po
litica.

Quando l;I, Liga Eleitoral Cató
lica articulou, por lntermédJo de
V. Ex.''', a representação, ua cha
pa. do partido de um Senador e de
um Deputado. contou com o evi
dente apoio de minha parte. mar
cado, inclusive, por .uma manifes
ta. satisfação.

Acho, entretanto, bizarro, senão
deselegante, que responda a Liga
Eleitoral CR.tólica à recepção fes.
tiva dos seus candidatos com uma
atuação bamboleante, Jomo se
apresenta ao grande púhlico.

Evidentemente. todo o ;.êso do
seu prestígio e todo o significado
de sua fÔrça eleitoral pareciam
pender para os seus próprlo'! in
dicados o que seria. lógico, sem
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perturbar a situação relativa dos
demais companheiros de chapa.
Ver-se-iam, êsses, assim, diante
do documento pedido, em faca dês
te dilema ingrato: repeli-lo, fu
gindo às aparências marcantes de
um desencorajamento cívico. ou
aceitá-lo, aproveitando-se de uma
diferenciação eleitoral, à :::usta de
uma pré\1a escravização doutriná
ria.

Por mais que () sentimento me
impedisse para o campn dL. uma
definição desta. ordem, nUD(~a po
deria, sem negar o princípio fUI1
damental da lealdade partidária,
assinar documento desta signifi
cação, em troca de qualqut::i" bene
fício que pudesse melhorar a po
sição relativa da minha candida
tura.

Não há quem ignore a minh::t
condição de cat6Uco, màs não há
quem ignore tão pouco a ~ ·,erên
cia: das minhas e titudes c :J res
peito que devo ao meu pas,Jado.

Ninguém com mais reoSponsab~
!idade do que a Liga Eleitoral Ca
tólica, para ter lli"lla atitude clara
e limplda, fora das f1utuaçõ\~s po
llticas para a conquista de posi
ções parlamentares, numa varie
dade de colorido, e atraves de um
processo desagregador dos parti
dos, que, tão abertamente, a rece
beram.

Estou certo de que o documen
to apresentado tem o cí:.ráter im
punderável de uma intenção dife
rente da que aparentemE::ntc se
desenha, e por isso, é que me
apresso em dirigir-me a V :Ex.&
- cuja altura de pensamt'nto o
coloca, sem favor, como um expo
ente, dos mais notáveis. da A('ão
Cat61~~a - no sentido de retirar
esta consulta e, principalmente. o
documento infeliz que a mesma
acompanha. já redigido e no qual
se exige dos futuros repres~ntan

tes do povo a devolução assínada
com firma reconhecida. .

Com elevada e.stima e alta con
sideração.

Sôbre o caso, teceu-se intriga em
relação à disciplina partidá.rie. Nes
sa ocasião, fiz afirmativa em carta de
agradecimp..nto também lida desta tri
buna e publicada no "Diário da A13
aembléiau

, de 16 de maio do corrente
ano. E!-la:

" . .. Tendo, porém, recebido
uma carta da Liga Eleitoral Ca
tólica, apresso-me em fazê-lo, e

aproveito a oportunidade para
frisar, a fim de e1Jftar quo.lq~er

juízo sibilino. que será. supér/1.uo,
senão desnecessário, reafirmar
que a aceito. como sempre, 08
compromissos do meu Pa.rtido.
principalmente quando lorem 63
sumidOs pela sua direção nacio
nal".

Com isso, desej{) apresentar ainda
agora minha profissão de fé PBrtidA
ria, o que farei sempre, pôsto que,
quando uma questão se fechar no meu
partido e as condições morais nio me
permitirem caminhar nesse sentido.
antes da indisciplina, caber-me-á,
como a qualquer homem liwe, reU-,
rar-me do partido.

Antes, porém, de qualquer manifes
tação desta ordem - e o caso não é
dessa natureza - devo afi.rmar que.
se m'eu -pa.rtldo fechasse a questão.
moeu voto estaria declarado, sem que
isso em nada me diminuisse.

Devo, outrossim, .esclarbCer que, en
quanto meu partido não tomar deli
beração contrár1e à minha conduta
nesse sentido, estarei livre para proce
der com lnteil'a liberdade e de acôrdo
com os ãitames de minha consc1ên
eia. (Muita bem; muito bem. Pal
mas.)

O SR. CARLOS M.ARJGHELA .-
.8.-r. Presidente, peço a palavra, sObre
a ata.

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

O SR. CARr,OS MARIGHELA 
(Sôbr.e a ata) (.) - Sr. Presidente.
ontem, quando discursava, na ·hora. do
e%pediente, o ilustre Deputado pela
Bahia Sr. João Mendes assim se refe-
riu ao divórcio: lO

"A f amUia brasileira repudia o
divórcio por seus propósitos de
virtude. O legislador brasileiro
deve repudiar o divórcio, além do
mais por uma questão de respon
sabilldade" .

Eu desejaria apresentar provas in
teiramente contrárlas às consldera
·ções do ilustre Representante.

O divórcio só poderia ser repudia
do pek> l&g1slador brasileiro na base
de fatos concretos, e deixam de ser I

fatos concretos os apresentados pelos
nobres 'Representantes quP se vêm de
dicando ao assunto.

(.) Nio foi reVisto pelo orador.
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Aquilo qu-e trago ao conhecimento
da Casa contribui, parece··me. de ma
neira decisiva para que a matéria
..seja melhor considerada, a fim de
que, no momento de nos manifestar
mos quanto a esta parte, no proJeto
em v()tação, venhamos a ter, como
Representantes do povo, possibilidade
de julgar oom segurança.

Tenho em mãos, Sr. Presidente,
telegrama recebido de São Paulo, o
qual constitui prova convincente de
que não se poQe impedir o divórcio no'
Brasil: pelo menos, não se deverá
consentir figure em nossa Carta
Constitucional dispositivo estabelecen
do o casamento indissolúvel.

O telegrama é edificante e está di
rigido ao Sr. Senador Luís Carlos
Prestes. nestes têrmoo:

U Perdõe ousadia; os leprosos do
Brasil têm, divórcio, sentida aspi
ração; condôa-se dêles. - Neusa
Terezinha Barreto".

Desejaria chamar a atenção do no
bre Sr. D8putado João Mendes e dos
demais Srs. Representantes para
fato de tama.nha importâ."lcia, como
o que acabo de referir: são cônjuges
que r'êeonhecendo haver contraído o
mal de H!3.nsen não podem manter os
laços do casamento. E' um dos ca
sos em que se torna necessário o di
vórcio. a separação, e é demonstração
claríssima c evidente de que, realmen
te, não SI'! pode estabelecer o casa
mento inclissolúvel. (Muito bem; mui
to bem.)

.... SR. ALFREDO SA - Sr. Presi
dente, peço a palavra, sõbre a ata.

O SR. PRESIDENTE - Tem a pa
lavra o nobre Rep::esentante.

O SR. ALFREDO SA (Sôbre a ata)
(*) - Sr. Presidente, venho reque
rer a V. Ex.a que conste da ata da
sC$são de hoje que, se estiVesse presen
te à reunião extraordinária de ontem,
à qual não compareci por motivo de
moléstia. teria votado contra a. emen
da do Sr. Deputado Silvestre Péricles
por isso que ela inclui, em n~w di
reito. velharia jurídica em desuso des-

" de o tempo e'ias Ordenações c.o Reino.
(Muito bem.)

O SR. FLORES DA CUNHA 
Sr. Presidente, peço a palavra, sObre
a ata.

(.) - Não foi revisto pelo orador.

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

O SR. FLORES DA CUNHA 
(Sôbre a ata) (. I - Sr. Presidente,
fui forçado a retirar-me do recinto da
Assembléia dlJrante a sessão noturna
de ontem. Por isso, não estive pre
sente quando da votação da emenda
do Sr. Deputado Silvestre Pérlcles. Se
aquí estivesse. teria Yutado a favor da
mesma, por motivos de ordem moral.
(Muito bem; mu.ito bem.)

O SR. DARIO CARDOSO - se
nhor Presidente, peço &. palavra, sõbre
a ata.

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

O SR. DARIO CARDOSO (SóbTe
a ata) - Sr. Presidente, entre as di
versas emendas que tive oportunidade
de oferecer ao projeto constitucional,
figura a de TI.o 463, ao art. 116 do
primitivo projeto, relativa à remoção
de juízes. .

Com essa emenda visava eu estender
a todos os Estados do Brasil o prin
cípio vigente ne Estad(\ de São Paulo,
consistente em sujeitar à indic!ição
dos tribunais tôdas as remoções de
JUÍZes de direito.

A emenda, como muitas outras, não
logrou chegar ao conhecImento do ple
nário, visto como teve seu destaque in
deferido pelo nosso preclaro Presidente.

Nada me é licito alegar contra o in
deferimento, pois S. Ex.''", usou de fa
culdade que lhe confere o Regimento.
e contra o seu ato nenhum recurso
cabe.

O que, porém, me traz à tribuna,
para requerer uma retificação da ata
d _ nOSS03 trabalhos do dia 24 dêste
mês. são os têrmos em que foi vasado
o despacho denegatório no requeri
mente. assinado por mim e demais
componentes de minha bancada. E'
que o Sr. Presidente Melo Viana in
deferiu o destaque da seguinte forma:

"Indeferido. E' lamp.ntãvel a ini
ciativa ... " etc.

Ora, Sr. Presidente, nada vejo de
lamentável na iniciativa. de um Cons~
tltuinte que -lisa justamente afastar
da ação de um poder político, como
é o Executivo, a remoção dos membros
do Poder Judiciário.

,Não fôra eu conhecedor como sou,
de longa data dos peregrinos dotes de
inteUgência. e coração que exomam a
personalidade do Presidente Melo Via
na, julgando-o por êsses motivos, in
capaz de ferir os melindres de um Re-

(. ~ Nio tal revisto Dela orador.
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presentante da Nação e, mais do que
isso, os de uma bancada, por certo
não me animaria a ocupar a tribuna,
para reclamar contro. a expressão "la-
mentável". .

Conhecedor do cavalheirismo do nos
so ilustre Presidente, acredito que
aquela expressão, constante do despa
cho, haja resultado de um êrro de
revisão. Entretanto, fruto ou não de
eqUÍvoco, consta do Diário da Assem
bléia a palavra "lamentável", com a
qual eu e minha bancaàa não podemos
concoroar.

Desejamos não figure nos "A~ais"
desta. Casa semelh.a.nte vocábulo, mes
n..o porque, no meu entender, nenhuma
atitude de qua.lquer dos membros da
Assembléia, que todos vêm procuran
do, com patriotismo, contribuir para
que o Brasil tenha. uma Constitulção
à altura de suas necessida.des. poderá
ser classüicadL de "lamentável".

Assim", tomei a palavra para reque
rer seja retUicada a expressão e re
tirada dos ., Anais" a palavra em fóco.
(Muito bem; muito bem.)

O SR. PR.ESIDENTE - Na ata da
sessão do dia 13 de agôsto corrente,
deixou de figurar o nome do Sr. Re
presentante Rocha Ribas, do Estado
do Pará, pej,o Partido Social Demo
crático.

Nio havendo mais quem peça a
palavra sóbre a ata, encerro a sua
discussão e vou submetê-la a votos.
(Pausa. )

Está a provada.
Pussa-se à le~1:,ura do expediente.
O S?.. LAURO LOPES (2.° Secre-

tário. servinão como 1.0) pro~ede à
letiura do SEguinte

EXPEDIB:NTE

Tclc;ramc:

Do Sindicato dos Salões de Barbei
ros e 'e Co.~clcireiros do Rio de Ja
neiro.

Congratulando-se com a Assembléia.
Constituinte pela a-provação da emen
da constitucional que reduziu o prazo
para naturalizaçáo de portuguêses.
<Inteirada. )

REQUERIMENTO

Considerando:
1.°) que somente no Estado de São

Paulo há cêrca de dez mil escreven
tes, fiéis, copistas e demais auxilia
res de cartór10 que:, como os demais
do pais, desejam ardentemente a ofi
c1aUzação àos cartórios, a fim de que
serventuários e escreventes se trans-

formem em funcionários públicos, Pas
sando as custas dos cartórios a serem
recebidas em selos;

2.°) que os cargos de serventuá
rios e escreventes devem ser car~os

de carreira, sendo as primeiras no
meações, para ingresso na carreira,
feitas somente mediante concurso de
prova::; e títulos, devendo ser abo
lido o nepotismo das livres nomea
ções;

3.°) que, oficializados os cartórios
e tornados os seus serventuários e
escreventes -em funcionários públicos,
gozariam êstes de tôdas as 'regalias
do fUli.clonallsmo, ou sejam: ordena
dos fixados por leí, férias, licenças,
aposentadoria remunerada e acesso
na carreira, além da estabilidade nos
cargos:

Requeiro a V. Ex.a , objetivando
justo, oportuno e meritório beneficio
da classe dos serventuárics e, :náxime,
dos escreventes, fiéis e copista.s de
cartório, que determine seja pubUcado
no "Diário da Assembléia" a cópia
do oficio incluso, que a Associação
dos Advogados de São Paulo enviou
ao Sr. Presidente da Repúbl1ca, plei
~ando a medida expressa nos con
siderandos supra.

Sala das Sessões. em 27 de agôsto
de 1946. - Campos Vergalo

(Ao Sr. 1.G Secretário.)

REQUERIMENTO

Requeiro a transcrição, nos nossos
anais, do notável discurso do prOfes
sor Má.rio de Andrade Ramos, profe
rido por ocasião de se inaugurar, nes
te Palácio Tiradentes, a placa. de
bronze, comemoratiVa da visita feita
ao poder legislativo pelo então car
deal Pacelli, hoje Sua SE.:.ntldade o
Papa Pio XII, gloriosamente rei
nante .

. ~. peça literária, que merece figu
rar perpetuamente entre os papéis
mais respeitáveis da Assembléia Cons
tituinte, como inquestionável testemu.
nho de fé tão firme quanto esclare
cida.

Sala das S2ssões, em 27 de agOsto
de 1946. - Ataliba Nogueira.

(Ao Sr. 1.° Secretário.)

REQUERIl\IENTO

Requeiro que, na ata, seja consig
nado ur.n voto de agradecbnento e de

"especial homenagem do povo brasJ
letra representado pela Assembléia.
Nacional Constituinte, ao ilustre e
bravo General João Bat~5ta MaBcare
nhas de Morais, comandante-em-éhefe
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das Fôrças Expedicionãrias Brasilei
ras que, gloriosamente, estiveram na
Europa em defesa da democracia.

O digno militar acaba de ser trans
ferido. a pedido. para a Reserva, de~

pois de cinqüenta anos de vida núli
tar. vida que é uma verdade-ira se
qüência de atitudes nobres e desin
teressadas, como acaba de citar o ge
neral Ministro da GuelTa.

Requeiro, mais. que se oficie ao Mi
nIstério da Guerra e ao General Mas
carenhas de Morais, dando-se conhe
cimento do que fór aprovado pela
Assembléia.

Sala das Sessões, em 27 de agõsto
de 1946. _. Barreto Pinto.

- A imprimir.

REQUERIMENTO

Requeiro que conste da ata dos nos
sos trabalhos um voto de profundo
pesar pelo falecimento, em São Paulo,
do Dr. José Bueno de Oliveira Aze"
vedo, membro do Conselho da Caixa
Econômica Federal e adiantai!o fa..
zendelro em Piraju, na alta Soroca
bana.

Sala das Sessões, em 27 de agõsto
de 1946. - Ataliba Nogueira.

- A imprimir.

REQUERIMENTO N,o 371, DE 1946

Requer se dê conhecimento ao
Ministro da Justiça das violênctas
e arbitrariedades com.etidas pelo
Govêrno do Território do Iguaçu.

RE~üERlMENTO

Requeh·o que, por intermédio da
Mesa. se dê conhecímento ao Se
n..l1or Ministro da Justiça, das violên
CIas e arbitrariedil.des cometidas pelo
Govêrno do Temtório do Iguaçu con··
tra as pupulações que se solidarizaram
com a campanha pela supressão do
Territóri0, reivindicando o retõmo
para ? _Estado do Paraná, das clr
cunscnçoes que lhe pertenciam.

Sala. das Sessões, em 20 de agôsto
de 1946. - Munnoz da Rocha.

O SR. PRESIDENTE - São en
viadas à Mesa as seguintes

DECL.\RAÇÃO DE VOTO

Deelaro que teria votado pela. apro
vação da emenda sob n. o do Depu
tado Silvestre Pél'icles de Góes Mon
teiro .se estives.se presente qu ",ndo foi
submetida. à votação.

Sala da.s Sessões, 27 de agõ,sto de
1946. - TeOdomiro Fonseca.

DECLARAÇÃO DE VOTO

Votei contra a emenda do ilustre
Deputado Góes Monteiro, porque o
confisco, nas têrmos em que ela. o
estatuiu, é medida perigosíssima.
Há remédios legais. mais justos e
m'ais humanos e, sem perda, mais
eficientes. Além do que, as formas
mais irritantes do enriquecimento ilí
cito, ou escapaII1, em rigor e infeliz
mente, às sanções da leí. ou são oblf
quas ou indiretas. Melhor seria "co
dificar a Moral" - como queria o
velho Voltaire ...

Sala das Sessões, 27 de agôsto de
1946. - Wellington Brandão.

DECLARAÇÃO DE VOTO

Não estando presente à sessão no
turna, de ontem. venho declarar à
Mesa que votaria a favor da. emenda
do Deputado Silvestre Péric}es, sÔbre
o confisco de bens dos a,dminisi:rado
res desonestos .

Sala. das Sessões, 27 de agõsto de
1946. - Agrícola de Barros.

O SR. PRESIDENTE - Está finda
a. leitura do expediente.

O SR. JOSÉ AUGUSTO - Sr.
Presidente, peço a pa.lavra, para apre
sentar um requerimento.

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

O SR. JOSÉ AUGUSTO (Pela. OT
dem) - Sr. PresIdente, desejo, ape
nas, enviar à Mesa, requerimento Q'l
sentido de ser inserto no Diá.rio ~
Assembléia Constituin.te, artigo publi
cado. noje. no "Diário de Notícias",
sóbre a personalidade do Sr. Deputa
do Octavio Mangabeira, ilustre Vi
ce-Presidente desta Casa. (Muito
bem.)

REQ'tl'ERIMENTO

Requeremos que a Mesa, ouvida a.
Ca.sa, determine a. transcrição, na. ata.
de nossos tra.balhoo, do artigo publi
cado hoje no I4Diádo de Notícias",
sob o titulo "Um líder" e a respeito
da personalidade do Sr. OCtavio
Ma.n.gSJbeira, Vice-Presidente da. As
sembléia NacianaJ Constituinte.

Sala. das sessões, 27 de agOsto de
1946. - José Augusto. - Luis Vkz-.
na. - A imprimir.
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o SR. ATALIBA NOGUEIRA
Sr _ Presidente, peço a palavra pela
ordem.

O SR. PRESIDENTE - Tem a
pala.vra o nobre Representante.

O SR. ATALIBA NOGUEIRA {Pe
Za. ordem.) (~') - Sr. Presidente, trf!s
objetivos me levam a dirigir-me a V.
Ex.a .

O primeiro é passar às mãos do no
bre President.e da Assembléia um
abaixo-assinado das Senhoras de San
tos, no meu Estado, em número de
3.108, com os nomes por extenso e
respectivos endereços, no qual sclicl
tam da Assembléia Nacional Consti
tuinte que, sem dubiedade, vote contra
o divórcio. (Muito bem.)

Em segundo lugar, apresentar a V.
Ex.a, Sr. Presidente, requerimento no
sentido de que conste dos nossos
"Anais" a íntf:gra do discurso do Pro
fessor Mário de Andradp, Ramos, pro
ferido nesta Casa por ocasião da inau
guração da placa de bronze, comemo
rativa da visita do então Oardial Pac
celi, hoje Sua Santidade o Papa, à
Câmara dos Deputados, faz mais de
10 anos.

O discurso em aprêço, ouvido aliás,
por grande maioria dos Srs. Repre
sentantes, constitui peça verdadeira
mente notável, dados os conceitos tmi
tidos pelo ilustre Professor Márb de
Andrade Ramos, outrora brilhante par
lamenta~.

Não se trata, pois, apenas ::le ho
menagem à figura do grande Pontifice
da Igreja Católica, mas, também, do
registro de palavras que devem ser
memoranda a quantos passem os olhos
pelos nossos "Anais", pois que a~silla

Iam o &.lto ~onceito que aquela visita
representa para o povo brasileiro.

Em terceiro lugar, Sr. Presidente,
passo às mãos de V. Ex.~ requerimen
to solicitahdo seja inserto em ata vú~

to de profundo pezar pelo falecimento,
em São Paulo, do Sr. J.osé Buen'j de
Oliveira Azevedo, membro do Conse
lho Administrativo da Caixa Econô
mica Federal do Estado de São Pau
lo. e adiantado fazendeiro do Municí
pio de Piraju, na Alta Sorocabana.

O saudoso extinto contava 59 nnas,
pois nascera na capital paulista em
28 de setembro de 1886. Formara-se
pela Faculdade de Direito de São Pau
lo em 1009 e pela Faculdade de Filo
sofia de São Bento em 1911.

(*) Não foi revisto 'Oelo orador.

Possuidor de grande intetllgência e
de cultura lnvulgar, era notável ora
dor.

Foi presidente do Diretório MunicI
pal do Partido Social Democrático, em
Piraju, onde teve saliente atuação po
litica.

-Filho do finado Conde Vicente
de Azevedo e da Condessa do mesmo
Titulo, pertencia a tradicionais famí
lias paulistas. Descendia também dos
Viscondes de Castro Lima e dos Ba
rôes de Sarapuí.

Foi casado em primeiras núpcias com
dona Maria Amália Vicente de Aze
vedo, de cujo matrimônio houve os se
guintes filhos: Dr. Bueno de Azeved()
Filho, casado com dona Judite de Ta.
quari Bueno de Azevedo; Dr. Pe
dro Vi.cente Bueno de Azevedo, casado
com dona Augusta Soares de Camar
go Vicente de Azevedo; dona' Maria
Amália. de Azevedo Santoni, casada.
com o Sr. Luis Santoni, e sennorita.
Candinha Bueno de Azevedo, solteira.

Do seu segundo casamentú, com do
na Maria Odete Prestes Barra Bueno
de Azevedo, teve: Lauro, Cândido, Cló
vis, Maria Olímpia e Angelina Clau
dina Maria, menores.

Deixou cinco netoQ.
Eram seus irmãos: Dona Maria An

gelina de Azevedo Franceschini, ca
sada com o maestro Fúria Frances
chini; dona Maria Carmelita V:cente
de Azevedo Barbosa de Oliveira, casa
da com o Dr. José Luis Barbosa de
Oliveira; professor Francisco de Bales
Vicente de Azevedo, ora nos Estados
Unidos, casado com dona MercEdés
Vicente de Azevedo; dona Maria Tere
za Vicente de Azevedo, solteira; de
sembargador Vicente. de Paula. Vicente
de Azevedo, casado com dona. Lilia de
Barros Vtcente de Azevedo; Dr. Paulo
Vicente de Azevedo, casado com dona.
Nair Duarte Vicente de Azevedo, e
Dr. Antônio Vicente de Azevedo, ca
sado com c~ona Georgina Galvão de
Azevedo.

Pelos seus dotes de espírito e de
-coração conquistou, desd~ os bancos
acadêmicos, a estima e admiração
de extenso círculo de amigos dedi
cados.

Tomou parte ativa na revolução
constitucionalista je 1932, com seus
filhos. e teve a patente de capitão.

Pertencia as associações agrícolas
do Estado, tendo sido diretor da
"Associação dos Lavradores de Café".

Foi um dos fundadores do "Clube
Piratininga", de cuja primeira di
retoria participou. como secretário.
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Era membro correspondente do "Ins
tituto HerAldico-Gl::nealóglco".

Ocupou cargos de grande respOlUlS.
bllidade. como, por exemplo o de
representante da Lavoura na Comt.'5~

são de Restrição de Combustíveis
Lfquidos.

Propugnou pelo progresso e desen
volvimento da zona da Alta Soroca.-.
bana, devendo-se-lhe, em grande
parte, importantes melhoramentos e
a criação da Escola Normal de Pi
raju. Na feliz expressão de Sud Men
nucci, f oi j. um dos belos paladinos da
educaçác, em nOSsa terra".

Como diretor da Caixa Econõnüca
Federal, favol'eceu a Estrada dp. Ferro
Sorocabana com a concessão tie vul
toso empréstimo. com o qual poude
fazer face a novos serviços e melho
ramentos.

Ao enterro, que saiu da. alameda
Barão de Limeira, Cl o 238, para o Ce
mitério da Irmandade do Santíssimo
Sacramento, compareceram o capitão
João Lopes da Silva, representando o
sr. Interventor Federal; represen
tante do SI'. Ministro da Fazenda;
Engenheiro Cássio da Costa V1digal,
secretário da Vtaçáo e Obras Públi
CB:j; Dr. Almeida Sales, represen
tando o Sr. Secretário d.s JusUça;
Dr. José FnuíCISCO Malta, represen
tando o Sr. Secretário da AgricuItlJ
ra; Coronel Cristiano Kliengerlhoe
fero representando o Sr. Secretário
da Segurança Públiea; Dr. Augusto
de Sousa Queirós, representando o
Sr. !?refeito da Capital; Dr. Gui
lherme Percival de Olive1ra, repre
sentando o Sr. PresIdente do Conse
lho Administrativo do Estado; Dou
tor Honório de SUas, Diretor Geral
do Departamento Estadual de Infor
mações: Conselheiro Luis Pereira de
Campos Verg"..Ieíro: Engenhe1ro José
de Carvalho Sobrinho, Prefeito de
santo André; Dr. Lícurgo de Castro

Santos, Prefeito de Assis; Engenheiro
Valdemar Lefêvre, DIretor do Insti..
tuto Geográfico e Geológico: Dout.cr
Lclis Vieira, Diretor do oeparta
mento do Arquivo do Estado; Enge
nheiro Alfplo Leme de Oliveira, Di
retor do Instituto Astronômico e
Geofísico: Professor Afonso de Tau
DaY, Presidente do Conselho Estadual
de Bibllotécas e Museus; Deputado
Aureliano Leite; Sr Narciso P:leronf,
representandQ o Partido SOCÜ'l De
mocrático; Deputado Sílvio de Cam
pos e o Dr. Cesar Lacerda. de Ver~

cueiro; Sr. João de AtaUba No-
gueira, representando o Deputado

Ataliba Nogueira; Dr. Eduardo Pe
legrini, Presidente da II asSociação
Paulista de Imprensa"; Engenheiro
Roberto Simonsen. Presidente da
"Federação das Indústrias do Estkdo
de São Paulo"; Or. Nélson LuJa do
Rêgo e Professor Francisco d'Auria,
Secretários de Estado no Governo
passado" comiss6es do "Instituto His
tórico e Geográf!co de São Peulo", do
Instituto Rural Brasileira", da U Asso
ciação dos Lavradores de Café" e do
"Circulo Operário do Ipiranga" além
de grande número de religiosos, de
sembargadores, professõres e elemen
tos dos maís destacados da sociedade
paulistana.

A Caixa Econômica Federal ofere
ceu para fazer às suas expensas os
funerais do seu arttigo e ilustre di
retor.

Entre as manifestações de pezar
recebidas pela família, notaram-se as
dos Sr3. General Eurico Gaspar
Dutra, Presidente da República; Dom
José Carlos de AC'uirre, bispo de 80
rocaba: Senador Nereu R,amos;
Deputado Novelí Júnior; Dr. Ga-
briel Monteiro da Silva, Secretãrio
da Presidência da República; Conse
lheiros Marrey Júnior e Cristiano
Altenfelder Silva; Professor Jorge
Americano, magnifico reitor da Uni
versidade de São Paulo.

T:.-ata-se, como se vê, Sr. PresldEm
te, de cidadáo que. por suas nobres
qualidades, merece tôdas as nossas
homen~.2:ens; de um espíritIJ empol
gante pelas virtudes pessoais, graças
ao den.:>dn com· que sempre se dedi
cou à causa pública. (Muito bem:
muito bem. O orador e abraçado) .

O SR. PLíNIO BARRETO - Se
nhor Presidente; peço 8. palavra, pela
ord.em.

O SR. PR.ESIDENTE - Tem a pa~
lavra o nobre Riepresentante,

O SE. PLíNIO BARRETO (*) 
Sr. Presidente. é ainda a velha. h1s~

tória da suspensão da "Tribuna Po~

pular" que me traz à tribuna. -São,
&gora, moradores do bairro da Vila
Brasil Machado, no Distrito de Ipiran
ga, na Capital do meu Estado, que
se dirigem a mim, solicitando minha.
intervenção a fim de levar ao oonhe
cimento da Assembléia o moVimento
de protesto que ali se fêz contra êsse
abuso de autoridade pública.. Não me
adInl·ro tanto o ato de violência prati
cado pelo Govêrno, conqua.nto estriba.
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do numa lei que já nã.o corresPOooe
à situação democrática do pais.

O Govêrno poderia ter ettado, o
que não seria de extranhar em Govêr
no algum; mas o que me espanta é
que, após êsse grande movimento da.
opinião pública contra o ato praticado
pelo Sr. Ministro da J llstiça, S. Ex.a.
ainda persista em mantê-lo. O 00
vêr.no deve ser sensível aos aconteci
mentos populares. Não poderá dirlgir
o ,país sem lhes dar a devirla atenção,
e sem atender aos reclamos do povo.

a Sr. Café Filho - Mwto bem.
O 8R. PLtNIO BARRETO - assi

nalo êsse fato, não com íntuito oposi
cionista. mas com o d·esejo de que
o Govêrno mud.e o rumo que tomou,
nesses assuntos... .

O Sr. Jorge Amado - Muito bem.
O SR, PLíNIO BARRETO - ...e

que volte a tratar a imprensa com a
consideração que mereee, assegurando
lhe a mais ampla liherdade de ação.
(Muito bem; muito bem'>

O SR. PRESIDENTE - Tem a pa
la,'wa o Senhor Manuel Novaes, pri
meiro orador inscriw.

O SR. M..-'\NUEL NOVAIS-Senhor
Presidente, Srs. Representantes, na
sessão de ontem, apresentei à consi
deração da Casa, uma indicação suge
rindo ao Govêrno da República. a.
abertura de um crédito de Cr$ .
234.000.000,00 para a conclusão, no
prazo de dois anos, das ligações fer
roviárias entre o norte e o sul do
Brasil e a articulação d~s de:z:nais s18
temas do norte do País.

Esta sugestão decorre de dois fatos
1I'l'etorquiveis: primeiro, da absoluta
necessidade da conclusão das ligações
entre o norte e o sul do Brasil, liga
'Ções iniciadas ao tempo do Império,
prosseguidas na República e, até hoje,
não concluídas; segundo, do fato tam
bém irretorquível da inex1s~ncia de
recursos para a con tinuação dessas
o,bras.

Ora, Sr. Presidente, não estamos
mai~ na quadra dos fatos consumados.
As obras, cujo prosseguimento e con
clusão pleiteio, justificam~.se plena
mente e consubstanciam o aIlseio das
populações do centro, nordeste e norte
do Brasil.

Jâ se disse, e com tôd.a propriedade,
que o Brasil é um pais continental
com comunicações de arqU!pélag().
Todos conhecemos o plano ferroviário
nacional traçado em 1934, quanào Mi-

nistro da Viação o Sr. José Américo
de Almeida, plano êsse etn vIgor, e
que trata das articulações de todos OS
sistemas ferroviários do Brasil.

Não me deterei no exame dos sis
temas do sul, visto como, enl v~dade,

de Montes Claros a Jaguarão, podemos
afirmar, êsses sistemas estão unitlca
dos; mas, a partir de Montes Claros
ao extremo narte vem.os uma série de
rêdes ferroviárias inteiramente desar'
ticuladas entre 51, tais como: a Vitó
ria-Minas, a Bahia-Minas, a Leste
Brasileiro, a Estrada de Ferro Sudoes
te da Bahia, a Ilhéus-Conquista, a
Great Western, a Central da Paraíba,
a Central do Rio Grande do Norte, a
E. F. de Mossoró, a Rêde Cearense, a
Estrada de Ferro de Sobral, a de Amar
ração e tantas outras. A eVidência
de tantas ferrovias isoladas umas das
outras, atesta de sobejo, ,o acêrto da.
definição de que o Brasil, no que tan
ge às suas comunicações ferroviárias,
é il"ealmente wn arquipélago.

O Sr. Adelmar Rocha - Vossa Ex
celência pode citar, também a Petro-
lina-Terezma. '

O Sr. Ca.rlos MaTigheltz. - As con
siderações agora feitas têlll absoluta
procedência; enquanto se reconhece
que, no Brasíl, os problemas dos
transportes devem Ser resolvidos, in
compreensivelmente na Bahia, a liga
ção da Estrada de Ferro de Nazaré
com a Viação Férrea Federal Leste
BrasHeiro. sofre, de um s6 golpe a
demissã.o de inúmeros funcionárioS. a.
maioria dêles com mais de quatro
anos de serviços lnintettUPtos, os
quais de um momento para outro são
jogados à rua a título de economia..
quando, na verda(~e, nós e tôda aquela
região da Bahi' somos prejudicadoS
em centenas de milhares de cruzeiros,
'pelo fato cíe não Se considerar êss.e
problema de real importância.

O SR. MANUEL NOVAIS - O ar
gumento apresentado por Vossa ~

celência procede, porquanto ontem re
cebi dos funcionários d'a Divisão do
Departamento de Estrada de Ferro
com. sede em Cruz das Almas, telegTa
ma protestando contra a. dispen~a de
·todo o pessoal em serviço, porqUe o
Govêrno Federal autoriZOU a paral1
zação das obras de ligação da. Leste
Bra&1e1ro com. a Sudoeste da Bahia.
cUjo texto é o seguinte:

cc Serventuê.rios ligação Estrada.
Ferro Nazaré V1a.ção Férrea Fe-
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Milhas

258.465
51.800
47.610
42.961
36.426
33.282
28.882
27.315
22.374
21.163
19.288

deral Leste BrasIleiro, solicitamos
Vossêncla protestar nosso nome
Assembléia, medida absurda pa
Irallzação êstes serviços conse
qüente demissão todos nela tra
balham. Já é conhecimento baia
DOS interêsse demonstrado Vos
sênc1a pedindo Estado Bahia me
lhores meios transportes vários
requerimentos lidos tribuna As
sembléia. Esta a razão confiamos
ilustre baiano sollcitando demai:3
membros Assembléia apõio repa
ração medidas arrastaram pobres
chefes famílias numerosas, situa
ção aflitiva atingem diretamente
destinos querida Bahia. - Evan
dro Gonçalves. - José dos San
tos Oliveira. - Otávio Ribeiro. 
Ezequias Nogueira. - Apoiados
todos colegas residência".

Ora, Sr. Presidente, afigura-se
me, um contrAo-senso que, numa
época em que tanto se fala em
dificuldades financeiras, flagrante
mente cOIllprovadas, o Govêmo re
solva fazer economia às custas, e com
o sacrifício, de problema tão relevante,
quando justo seria reservar para a so
lução do problema ferroviário nacio
nal, pelo menos um por cento da re
ceita da República. O crédito especial
que pleiteio de Cr$ 234.000.000,00, vi
gorará por dois anos e corresponde
ao destaque, no atual orçamento fe
deral, de cêrca de cento e poucos mi
lhões de cruzeiros, para execução do
plano ferroviário, no setor Norte do
Pais. E não é sem razão, meus senho
res, que pleiteio a conclusão dessas
obra.s.

O Sr. Café Filho -, se V. Ex.a me
permite darei uma contribuição infor
Dl8Itiva: as verbas consignadas no or
çamento para a. E. F. Central do Rio
Grande do None não têm sido aplica
das em vários exercícios.

O BR. MANUEL NOVAIS - O no
bre colega com o fato apon.tado vem
fortalecer minha argumentação.

Chegarei a. êsse ponto, ocasião em
quP. discriminarei, uma a uma, as ver
bas reservadas para tõdas as estradas
de ferro mencionadas em meu indi
cado e o quanto aplicado até agora.

Sr. Presidente: O problema é por
demais complexo; envolve, sem dúvi
da, o interêsse de inúmeros Estados.
No caso vertente, abrang'e desde Mi
nas Gerais ao extremo norte do país,
ou seja o Pará.

Devemos, nesta hora de reconstru
ção nacIonal, preocupar-nos, sobretudo
de preparar o futuro do Brasil e não

poderemos fazê-lo negando os recursos
indispensáveis ao desenvolvimento de
um grande programa ferroviário que
virá resolver definitivamente o ~oa
mento da produção do interior dos Es~
tados.

O Sr. Wellington Brandão - Mui
to bem.

O SR. MANUEL NOVAIS - Não
poderemos, é certo, com medidas pro
telatórias, efetuar a melhoria das con..
dições a·tuaJs do Brasil, e elevá-lo ao
nível das nações civilizadas. As pró
prias estatísticas, demonstram que o
progresso de cada nação resulta. exa
tamente de seu sistema. de transpor
tes. Senão vejamos: a posição ferro
viária do Brasil entre as potências
mundiais: (Cifras em milhas terres
tres, equivalente a milha a 1.609 me
tros) :

Estados Unidos ........•....
Rú.ss.ia '" ..
Canadá ..........•..........
índias Inglesas ...•.........
Alemanha .
.F'ra'nça li' .. .. .. .. .. .

Argentina ....•........•.....
Austrália .
Brasil .
Inglaterra. e Irlanda do Norte
México .. .. ..
Japão (inclusive correa e For-

mosa) .. 16.6'10
Itãlia . . . • . . . . . . •••• . . •• • •• 14.310
PolOnia • • . • • • • •• • • • • • •• . • • 13.402

Donde se conclui que o Brasil, entre
as grandes nações. está colocado em
décimo primeiro lugar, e, entre as na
ções amer1canas - observem bem os
Srs. Representantes - está colocado
em 4.° lugar, abaixo das Estados Uni..
dos, do Domínio do Canadá e Repú
blica Argentina, e quase equiparado à
República. do México.
~e é o triste panorama do Brnsll

em matéria ferroviária.
Essa. pobreza de ferrovias, mais res

salta o préstimo das ligações entre
norte e sul. A articulação de tôdas as
rêeles ferroviárias do Norte entre si e
ao sistema do Sul, constitui objetivo
polit1co, esquecido por m u 1 t. o s dos
nossos governos republu:anos, Q.ue con
centraram as atividades construtoras
de ferrovias do centro para o sul do
Brasil.

O Sr. Dantas Junior - Para que a
Casa veja o de5ICaso com que o govêmo
encara o p~oblema, basta notar que
Francisco Sá f 01 um dos melhores 1\41-



-14-

nistros do Brasil. No govêmo Nilo
Peçanba, começou êle a estrada de
P1ra.pora a Belém do Pará. Imagine
V. Ex.a se ela tivesse sid~ construida
naquela ocasião da guerra, o serviço
que teria prestado ao transporte de
tropas, evitando os torpedeamentos
que o pais soofreu!

O BR. MANUEL NOVAIB
V. Ex.· tem razAo.

Devo acrescentar ao argumento qUe
o nobre colega aeaba de formular, que
esSA Estrada, passando pelo vale do
Paraca.tu em direção a Belém do Pari
foi orçada pelo Sr. Paulo de FroDtin
em cêrca de 260 mil contos em 1911 e
1912. 6poca. em que se considerou ab
surdo ema>.regar bnporta.ncia de tal
vulto numa lerrovia ligando o norte
ao sul. Se essa estrada, porém, hou
vesse sido de fato constru.ida. teria
,rpoupado, como disse multo bem o
Dobre colega, milhares de vidas brasi
leiras nos torpedeamentos, levados a
efeito em nosso litoral. A lamentável
h!st6r1a do projeto PaUlo de Prontln
nio pode repetir-se agora nas ligaçoes
norte-sul. sob as mesmas alegaç6es.

O Sr. Jurandir Pires - Essas vidas
se:r1am poupadas com o plano de Uga
ção ferroviária a que V. Ex.- se refere.
Já não falo da grandeza dêsse plano
de llgação Pirapora-BeIém d.o Parã,
mas do ramal de MontE:s Claros, e 11
gação com Palmeiras dos tndtos. Isso
seria o bastante para pou.pA..ias.

. O SR. Mü.TOEL NOVAIS 
De pleDO acOrdo eom V• Ex.".

Agora, Srs. Repl'esentantes, vejamos
a distribuição das ferrovias brasl1e.irZf.s,'
de acOrdv com a nova divisão geogrA
fica nacional, s1Jll)erfície e populações.
A situação ~ a seguinte:

Região Norte

População - superfícIe - Extensão
ferroviária em tráfego

1.637.800 habitantes - 3.556.831 k2
- 743 quilômetros.

Regilio N ardeste

10.930.900 hab'l;antes - 976.546 k2
- 4.518 quilômetros.

Região Leste

1'l .169.200 ht"bitantes - 1.m.049
quilômetros quam-adQs - 14.482 qui··
lametros.

Região Sul

14.193.400 habitantes - 827.423
qUilômetTos quadrados - 14. ()18 qui
lômetros.

Região Centro Oeste

1. 368. 700 habitantes -- 1.918.340
quilômetros quadrados - 1.316 qui
lômetros.

O qu.e dá ao Brasil, um tota.l de
35. 137 quilômetros doe estrada de fer
ro, para uma população de 45 mi
lhões de habitantes e B.511.19SK2 con
forme o Boletim n.o 9 do Depa.rta
mento Nacional de Estat1stic'a.

A diferença entre os Estados da
Bahia. e Ama.zonas, inclu1ndo-se os
Territórios do Acre, Amapá., Guaporé.
Rio Branco e Perna.ndo de Noronha,
com população corresPondente 8.
17.4'55. 600 ha.bitantes, a. su·perffcle de
5.084.308 k2 e a 7.8&7 quilOmetros
de fe'I'rovias, é tanto mais berra.nte
se oompara'<ias estas cifras e<ml a.
quilometragem ferr.ovilui.a de outras
unidades federativas.

Alinhemos estas cifras. Minas Ge
rais, com uma população de
7.4'58.400 e com a s~perfícle de
591.'135 k2, possui 8.365 quilômetros
de estradas de ferro. São Paulo,
com 7. 890 •200 habitantes e a su
perfre1e de 247.239 k2, possui 7.517
quiJômetJros doe estrada de ferro. O
Rio Grande do Sul, com 3.651.100
habitantes, e superficie de 285.289
quilômetros quadredos, possui 3.659
quilÔmet1"<.IS ~ estrada. de ferro. O
Estado do Rio, com. 2.030.200 habi
tantes, 4'2.404 k2 de superfície, POS
sul ?-.674 quilômetros de estJrada de
ferro.

A Bahia, com 4.292.900 habita.ntes
e 529.3'19 k2 de superfície, possui
2.299 quUómetros de estradas de
ferro.

O 81". Jura:ruiir ptres - E' ri
dículo.

O SR. MANUEL NOVAIS
Vêm VV. EE.- que é tratamento p0
sitivamente desigual e pouco condi
zente com o nosso esplrlto federa
tivo.

O Sr. Carlos Marfghela - Pode
[ia acrescentar ao seu brllh8l.llte d1S
curso que essa situa.ção na Bahia é
o resultado do descaso com que
se tem tra tado do problema dos
transportes, emoora de fUlldamental
importAncia. para o Esta.d<>. Ainda
no outro dia, assinalávamos deasa
tribuna, que os trilhos destina:d:os à
Estrad,a doe Ferro Leste BrasUeirl), se
encontram, até hojoe, nos cais da
Bahia, enferrujando. O mesmo acon-
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tece com outras. tantas medidas que
poderiam soer tomadas no sentido de
m:elhorar a situação ferroviária, e
qUi!, até hoje, nãO foram encara.das.
Até o X-4, passe a que tinham d1
-reito os ferroviários para viagens
quan-do em serviço, passe que dava
direito ao abatimento de 75%, como
se sabe, foi abolido.

O SR. MANUEL NOVAIS
E' verdadeira a alegação de Vossa
Excelênda acêrca dos trilhos, os
quais, em grande parte, não se
acham mais no C.a1B do Põrto da
Bahia e, sim, em Sá.-o Félix. Sáo,
aproximadamente. 145 quilÔmetros de
trilhos adquiridcs pelo{) Departamento
Nacional de Estradas de Ferro, para
assen:amento no trecho de Brumado
a ca<:uIé, na Bahia e que ali perma
n-eeem pela incapacidade ma.ter1a.1 da.
Leste BrasileiTo para transportá-los
aos pontos de avançamento.

O Sr. Jurandir Pires - Comp-ra
dos na América do Norte, usados.

O Sr. João Mendes Falou o
nobre orador em São :Félix. Peço
permissão para referir-me a muni
cípio vizinho Conceição do Al
meida - de ond.-e acabo de receber
telegrama, que vou l~r, a fim de
fica17 integrado no discurso do ilus
tre colega:

11 Apelo Vossenda patrocinar
junto' Assembléia. causa êste mu
nicípio. .Com m8'Cilda. govêrno
extinguindo serviÇO ligaçá<l fer
roviária Cruz da,s Almas a Santo
Antônio Jesus, que atravessando
extremo a extremo todo municí
pio viria trazer os maiores be
r.-efícios pa'ra exportação produ
tos agrícolas esta zona. Conhe
cf'-dor V'osso espírito patriótico.
conto vosso apoio junto membros
Assembléia Nacional, a fim seja
ri!stabel.ecido 'serviço que se acha
adiantadíssÍl110 e em defesà de
milhóes cruzeiros empregados .
Outra razão merece atenção Vos
sência é a situação düicil opeTá
rios pais famílias acham-s.e em
necessidade a fim alimentar suas
numerosas proles. Esperando se':."
atendido êste meu apêlo que faço
em nome dos católicos dêste mu
nicípio. Aguardo vossa :!,Jronun
dação. CDS. Padre Edésio
Tôrres - Vigário Freguesia Con
ceição do Almeida".

o SR. l\~NUEL NOVAIS - asse
telegrama constará de meu discurso
como valioso depoimento de V. Ex.".

Continuando o raciocínio acêrca da
distribuição das estradas de ferro
nas várias regiÕi!s brasileiras, quero
acentuar que a ligação norte-sul do
pais, de Montes Claros a, S. Luis do
Maranhão, com a articulação dos vá
rios sistemas em que se dividem as
ferrovias do norte, interessa a doze
estados, com a população de 24.914.000
habitantes e uma superfície de
5.676.04-3 quilômetros quadrados.

Agora, pergunto à Assembléia: te
nho oU nã<> razão ao pleitear que o
Govêrno Federal dote o Depart .... men
to de Estradas de Ferro de tais re
cursos? Porque não é, como muita
gente supõe, favor destinado à Babia,
mas medi& eminentemente nacional.
(Muito bem)

O Sr. Plínio Barreto .- O ínterês
se é verdadeiramente nacional. (Apo
iados)

O SR. MANUEL NOVAIS - Re
laciona-se com mais de 50% da po
pulação brasileira e a cêrca de 70%'
do seu território.

O Sr. Plínio Barreto - V. Ex.a
tem tôda a razão.

O Sr. Jurandir Pires - Só tenho
uma dúviúda, sObre a eficiência do
Departamento Nacional dt: Estradas
de Ferro. Tendo êsse órgão nascido
de certo modo eficiente, foi-se dege
nerando, até receber' as verbas que
recebeu êstes últimos anos, quase
nada realizando.

O Sr. Ataliba Nogueira - Está
mostrando êste fato como seria mais
útil à União ter somente, como atri
buição sua, traçar os planos de via
ção. Poderia. talvez, emprestar ou
dar o dinheiro, comprar os trllilos,
mas nun~a instituir êste regime bu
rocrá.tico centralizado no Rio de Ja
neiro. Por isto nada se tem feito. A
União po'dia ter dado à Bahia essa co
laboração.

O SR. MANUEL NOVAIS - Re
pito, Sr-. Presidente, o problema não
é baiano. mas nacional. O m&.l não
está. apenas :la burocracia, mas na
maneira de efetuar-se ::J. distribuição
das verbas de obras, na elaboração
do orçamento, e na aplicação do Có
digo de Contabilidade, e que forçam
a execução parcelada àos programas
de obras no Brasil ...

O Sr. Jurandir Pires - Perfeita
mente; muito bem!

O SR. MANUEL NOVAIS - ...
como se vem fazendo aqui, ali e aco
lá, sem ·jamais se c:mcluirem.
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o Sr. Atalíba Nogueira - Os es
tados interessados executariam, com
auxilio da União, o plano desta..

O SR. MANUEL NOVAIS - Me- .
lhor seria que se entregasse ao De
partamento Nacional de Estradas de
Ferro, que se vem desempenhando
cabalmente ...

O Sr. Jurandir Pires - lt a cen
tralização .

O SR. MANUEL NOVAIS - .,.
de suas funções, o dinheiro necessá
rio para execução do plano ferroviá
rio.

O Sr. Ataliba Nogueira - O orador
permitirá que complete meu pensa
mento. Estamos diante de fatos con
cretos. O nobre colega, como todos
que pensam do mesmo modo, deve
dizer: é ,impossível centralizar o Bra
sil no Rio de Janeiro. Esta federa
llzação, como já acoimaram - e que
<:hamo de unitarismo - é que mata
as iniciativas nacionais. Não seria.
Justo houvesse planos traçados pela
Nação e exooutados pelos e$ta.dos?
V. Ex.a. não quer ooncordar oomigo
mas indisfarçàvelmente, estamos ante
fatos positivos, concretos: a União
não resolve milhares de assuntos;
pouco ou quase nada faz.

O SR. MANUEL NOVAIS - Dis
cordo totalmente de V. Ex.a. • O mal
não está em que a sede dos serviços
do Depü.rtamento seja no Rio de Ja
neiro ...

O Sr. Jurandir Pires - Aoc~m

trário.
-o SR. MANUEL NOVAIS . .. e

que o Govêrno Fed.:ral auxilie os es
ta.dos, para que êstl:::s apliquem o di
llheiro no plano fen·oviário. O remé
dio seria que o Oovêrno Federal, em
vêz dc:: aplicar o d1nheiro em reali
zações suntuarias ou adiáveis, forne
cesse ao Departamento Nacional de
Estradas de Ferro as quantias neces
sárias à execução dos planos de obras,
escolhidas entre estas as mais urgen
tes e essenciais à vitalidade econômi
ca e à defesa do País.

O Sr. Carlos Marighela - O di
nheiro que poderia ser empregado na
construção de estraClas de ferre' e de
rodagem é apUcado exatamente na
abertura de avenidas e construções
suntuosas. ~ta é a realidade.

O Sr Lino Machndo - A esta. al
tura, lembro ao orador que a Estra
-da de Ferro Tocant,ins, que cortará,
um dia, o sertão maranhense, foi cri-

minosamente abandonada no comêço
do Estado Novo. (Muito bem.)

O Sr. Carlos Marighela - Maior
crime não pode haver do que o suce
dido na Bahia, onde foI suspensa a
construção de uma estrada de ferro
de grande importância,

O Sr. [Ano Maehado - No meu
Estado, cêrca de 20 quilômetros, de
estradas ficaram inteiramente aban
donados.

O SR. MANUEL NOVAIS - A
matéria é muito extensa, ...

O Sr. Jurandir Pires - V. Ex.a a
expõe brilhantemente. (ApotadoS).

O SR. MANUEI., NOVAIS - Bon
dade dos nobres colegas.

E como o tempo se está esgotando,
peço a V. Ex.II., Sr. Presidente, me
inscreva para o expediente da sessão
de amanhã, pois preciso eXl)Ôr mais
alguns casos sôbre o protlema.

Sr. Presidente: - O tronco meri
diano n.o 2, ou seja, a grande lon
gitudinal Norte-Sul, constante do
plano ferroviário nacional, ligará, de
futuro, a capital da República a São
Lu1S do Maranhão.

Ouvi, com encantamento cívico, 'a
declaração do eminênte Ministro Ma
cedo Soares, quando, ao falar na Co
missão Parlamentar de Inquérito, de
clarou reconhecer a necessidade de

. concluir-se, no prazo de dois anos, a
grande ferrovia, ligando o Norte ao
Sul do Brasil.

Essa estrada, senhores Represen
tantes, tera a extencáo de 3.604 Km..
assim distl'ibuidos: Rio-Monte~ Cla
ros 1.115 Kms.

Montes Claros, cujas obras foram
ina.uguradas, em 1926, se não me fa
lha a memória, quando Ministro da
Viação o Dr. Francisco Sá, na Pre
sidência do Sr. Artur Bernardes.

O Sr. Jurandir Pires - Tive nessa
estrada. o meu bat:~mo de fôgó. con
traindo doença mal'.gna.

O SR. MANUEL NOVAIS - Mais
ou menos nessa altura era inaugura
da na Bahia a estr9.da de Contendas
cujas obras de terraplanagem pro
seguiram até Brumado~ mas sustadas
em 1929 c só retomadas em 1943,
quando todo o dinheiro do Govêrna
já haviLl sido perdido.

O Sr. Jurandir Pires - Dou o meu
testemunho: quando estive dirigindo
a construção de Jequitaí a Montes
Claros, encontrei em tôda a extensão
trabalhos feltos em 1908.
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o SR. MANUEL NOVAIS - E'
deveras precioso o testemunho de
V. Ex.a,

Mais além, o trecho Montes Clarlis
a Contendas, 596 quilÔmetros.

àos quais excetuando-se os tre-
chos:

Jauaúba - Monte Azul 87
Monte Azul - Brumado .,.... 245
Ita~ba - Mundo Novo o •••• ,.. 90
PaulioSlta - Teresina . o.,. o • • • 550

Total 972

todos os demais estão em tráfego o

Anote-se ainda que, destes 972 Irmo,
os trechos Jauaúba-Brumado e Ita'Í~)a

Mundo Novo, num total de 422 km.
têm 80% de leito e obras d 'arte p~'on

tos para assentamento de trilhos.
O Sr. Dantas Júnior - Não se es

queça V. Ex. a. de acentuar que a Es
trada de Petrolina a Teresina está
parada há muito tempo.

O SR. MANUEL NOVAIS - Irei
até lã.

O Sr. Jurandir Pires - Posso dar
outro testemunho. Em 1919, tive en
sejo de projetar 800 quilômetros nes
sa Estrada e acompanhs.r a COnSlll'Ú
çáo da Unha até a garganta das Pi
pocas que abre para o Vale do Ca
nindé, parada ,ainda hoje na est~ ada
do Estado do Piauí em Vila Paulis
ta.

O 8R. MANUEL NO...,AIS - Se
nhor Presidente, Srs. Representan
tes: amanhã COl1 tinuc.rei a. análise do
problema, acrescentando mais J.Ig~ms

elementos elucidativos para justifiéar
a apllcação pelo Govêmo Federal dos
234 milhões de cruzeiros que pleitêei
ontem e que festejado comentarist.a
radiofônico f'ntendeu ser dessas coi
sas absurdas para um país desfalca
dfssimo em suas finanças.

Ou nos resolvemos - em nossa fun
ção de Representantes, maXimé ago
ra, que passaremos de Assembléia
Constituinte para. Cãmara Ordinária,
-R enfrentar seriamente os problemas
(muito bem), ferroviários, rod·)viá
rios, de portmi, de comunicações ge
rais e da produção ou, eutão, nós,

Contendas - Paraguaçu .....
Paraguaçu - Bomfim , . o ••••

Bomfi:n - J oazeiro . . .
Petrolína - Paulista . . .
Paulista - Teresina . . .-
'reresma - S. Luís . o •••••••

Total .

Km.
216
339
131
204
550
453

3.604

Deputados brasileiros cavaremos com
as nossas próprias mãos. a ruina do
país. (Muito bem; muito bem. PaZ...
mas. O orador é cumprimentado.)

(Durante o discurso do Sf:1I1uw
Manuel Novais, assume a presi..
clênci4, o Senhor Melo Viana, Pre
side'fl.te) •

O 8R. PRESIDENTE - Está finda.
a .hora do espediente.

Passa-se a.
ORDEM DO DIA

Comparp.cem mais 177 Senhores
Representantes:

Partido Social Democrático

Amozônas:
Pereira da Silva.
Cosme Ferreira.

Pará:
Magalhães Barata.
Alvaro Adolfo.
Duarte de Oliveira.
Lameira Bittencourt.
Carlos Nogueira.
João Botelho.
Rocha Ribas.

Maranhão:
Clodomir Cardoso.
Crepori Franco.
Vitorino Freire.
Luis Carvalho.
José Neiva.
Afonso Matos.

Piauí:
Renault Leite.
Sigefredo Pacheco.

Ceará:
Moreira da Rocha.
Frota Gentil.
Almeida Monte.
RauI Barbosa.

R!o Grande do N'orte:
Dioclécio Duarte.
José Varela.
Mota Neto.

Paraíba:
Samuel Duarte.

Pernambuco:
Novais Filho.
Jarbas Maranhão.

.". Oscar Carneiro.
Costa pôrto.
Ulisses Lins.
Barbosa Uma.



Alagoas:
Góis Monteiro.
Silvestre Péricles.
h/led-elros Neto.
José Maria.
Antônio Mafra.
AfonoSo de Carvalho.

Sergipe:
Leite Neto.

Bahia:
Lauro de Freitas.
Aloisio de Castro.
Vieira de Melo.
Eunápio de Queiroz.
Aristides Mílton.

Espírito Santo:
Atilio Vivaqua.
Henrique de Novais.
Ari Viana.
Carlos Lindemberg.
Eurico Sales.
Vieira de Rezende.
AIvaro Castelo.
Asdrubal Soares.

Distrito Feder",l:
Jonas Correia.
José Romero.

Rio de Janeiro:
Amaral Peixoto.
Eduardo Duvivier.
Paulo Fernandes.
Getúlio Moura.
Brígido Tinoco.

Minas Gerais:
Rodrigues Seabra.
João Henrique.
Cristiano Machado.
Joaquim Libânio.
Gustavo CRpanEma.
Olinto Fonseca.
Lair Tostes. .

São Paulo:
Oo!redo Teles.
NoveU Júnior.
César Costa.
Costa Neto.
José Armando.
Horácio La!er .
J010 Abdala.
Sampaio Vidal.
Machado Coelho.

Goiás:
Diogenes Magalhães.
Galeno Paranhos.

Mato Grosso:
Ponce de Arruda.
A.rg.emiro Flalho.
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Paraná:
FIávio Guimarães.
Roberto Glasser.
Fernando Flores.
João Aguiar.
Aramis Athaíde.

Santa Catarina:
Ivo d'Aqulno.
Roberto Grossembacher.
.Rogério Vieira.
Hans Jordan.

Ria Grande do Sul:
Getúlio Vargas.
Ernesto Dorneles.
Gaston Englert.
Adroaldo Costa.
Brochado da Rocha.
Elói Rocha.
Teodomiro Fonseca.
Damaso Rocha.
Antero Leivas.
Sousa Costa.
Glicério Alv-es.
Mércio Teixeira.
Pedro Vergara.
Bayard Lima.

União Democrática Nacional
Maranhão:

Antenor Bogéia.
Ceará:

Plínio Pompeu.
Paulo Sarasate.
Gentil Barreira.
Fernandes Teles.
José de Borba.
Leão S{I.mpaio.
Alencar Araripe.
. Rio Grande dI') Norte:

Ferréira de Sousa.
Paraíba:

João úrsul0.
Plinio Lemos.
Osmar Aquino.

Pernambuco:
Lima Cavalcanti.

Alagoas:
Freitas CavalcantI.
Rui P9Jmeira.

Sergipe:
Valter Franco.
Leandro Maciel.
Heribaldo Vieira.
Bahi~:

Aloisio de Carvalho.
ptáyio Mangabeira.



Luis Viana.
Clemente Mariani.
Rafael Cincurá.
Nestor Duarte.
João Mendes.

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

Rio de Janeiro:
Romão Júnior.
José LeomU.

Minas Gerais:
M.agalhães Pinto.
Milton Campos.

São Paulo:
Mário Masagão.
Paulo Nogueira.
Romeu Lourenção.
To1edo Piza. .
Aureliano Leite.

Goiás:
Domingos Velasco.
Jales Machado.
. Mato Grosso:
Vespaslano Martins.
João Vllasboas.
Dolor de Andrade.

Santa Catarina:
Tomás Fontes.

Rio Grande do Sul:
.Plores da Cunha.
Osório Tuiuti.

Partido Trabalhista Brasileiro
Bahia:

. Luis Laeo:
Distrito Federal:

Benjamin Farah.
Vargas Neto.
Gurgel do Amaral.
Benicio Fontene1e.
Baeta Neves.
Antônio Silva.
Barreto Pinto.

Rio de Janeiro:
Abelardo Mata.

M1nas Gerais:
Leri Santos.

São Paulo:
Ms.rcondes Filho.
Romeu Fiori.
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Berta Condé.
Eusébio Rocha.

Paraná:
Melo Braga.

Rio Grande do Sul:

Artur Fischer.

Partido Comunista do Brasil
Pernambuco:

Gregório Bezerra.
Agostinho Oliveira..
A1cêdo Coutinho.

Distrito Federal:

Carlos Prestes.
João Amazonas.

São paulo:
Osvaldo Pacheco.
Caires de Brito.

Partido Republicano

Pernambuco:
Sousa Leão.

Sergipe:
Durval Cruz.

Minas Gerais:
Daniel Carvalho.
Bernardes Filho.

Partido Social Progressista

Pará:
Deodoro de 'Mendonça•

Ceará:
Olavo OUveira.
João Adeodato.

Bahia:
Teódulo Albuquerque.
O .SR. BARRETO PINTO

Sr. Presidente, peço a palavra, pela
ordem.

O SR. P&ES:ItDENTZ - Tem a
pa1aJvIra. o nobre Representante.

O- SR. BARRtETO PINTO
(. ) (Pela orcüm) -' Ped111a & Vos..
sa Excelência, Sr. Presidente. cem..
swta.sse a casa BÔbre se, 8.J:It,ea' de
prosseguirmos em nossos tra.'ba.1boe
re1&t1vos a elaboraçAo da Carta 00Ds..
titucional, ooncorQaria em que vo..
tássemos o ftQuerimento que Uve.
hi pouco, oportun1dtlde de de1Drr
sôbre a Mesa.

C·) Não foi revisto" pelo orador.
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E' homenagem, que cons1doel'o jus
ta, ao Generall João Batista Masca
renhas de MoràJ.s, COmBlIldante em
chefe das Fôrças ExpecMclonárias do
Brasil, e que, ontem, depois de cin
qüenta a.nos de notáwis se~os
prestados à pátria, deixou o Exér
cito.

Tomo, pois, a l.i:berdooe, não sei se
fora ou dentro do R;eg1mento, de
pedir esta hoonena.gem. ao bra.vo
brasileiro que desfll"Sld'Ou a nossa.
bandeira e a trouxe mais forte e
gloriosa. (Muito bem; muito bem.
Palmas.)

O SR. PRJESID'EN'm: - A ho
menagem soUclta.d:a pelo nobre Re
presentante é, no meu conceito 
e acred1to que no de todos 05 bra
sileiros - justíssima..

Oomo, porém, já foram mareados
os nossos trabailhos de hoje, essa
hom-en~m será prestada amamhã,
ns. hora. do expediente, quando duel
a palawa aS. Ex.a, em primeko
lup..r, para justLf1ea.r o requertmento
apresentado.

O SR. BARRETO PINTO
Muito obrigado a V. Ex.a.

O 5R. PRESIDENTE - senhores
:Representantes, an'Íie.S de prosseguir
na votação dos destaques aceitos, co
munico haver deixado de atender aos
seguintes:

REQUERIMEN'lO

Requeiro d€\')taque para a Emen
da. n.O 599, que se refere ao arligo
15{) do projeto primitivo e não ao
art. 149, como foi publi.c8ldo, no vo
lume correspondente a êsses artigos
pág. 172.

E' fácil de vêr que se trata do
art. 150, por isso que o art. 149,
não çontém lnclso algum.

A emenda mauóa substituir o n:/l
mero 1, d{) art. 150 pelo seguinte:

u OS bras11e1ros natos ou natu
r8l11zados, de um ou de outro
sexo, mesmo analfabetos".

Sala. das sessões, 15 de ag6sto de
1946. - Osvaldo Lima.

(Volume re1&t1vo aos arts. 12'1.
X-159 § 30) pág. 1?2.

N.o 599

No 8II"t. 149, subet1tua-se o n.O I
pelo seguinte:

"Os bra6i1eiros na.tos ou na.tu
raUzados, de um ou de outro
sexo, JDeQllO &na1fabetos".

Não se expUca se exclua do corpo
de eleitores os anaI!1'a.'betos.

Na. Fra.nça, como na ttáUa, êles
são admitidos a votar. No BrasU,
êles são os melhores arttfioes da
con.strução econômic,a.

Do seu tr~balho, do seu devota..
men,to. do seu estoicismo, mourejam.dO
nas fábricas e nas lavouras, é que
vem a riqueza nacional.

Sem a sua coparticipação nos plei
tos, não podemos dizer que temos
uma verdadeira democracia, por isso
que é a minoria que escolhe os re
presentantes do povo.

Tenham.os coragem de estruturar
um sistema democrático puro, conce
den<lo o voto ao analfa.beto.

Sala das Sessões, 12 de junho de
1946. - Osvaldo Lima. Indefe
rido, porque a exigência da aJfabe
tiZ8.A;ão se impõe.

REQUERIMENTO

Requeiro ao Exmo. Sr. PresLdente
da A5sembléia destaque da emenda.
sob n.O 863, de minha autoria, ao
artigo 159 § 36 do Projeto primitivo,
assim redigida:

({Quando não se trate de infração
penal, procedimento irregular de I de
positário ou obrigação alimentar, não
haverá prisão por multas, dividas ou
custas" .

Sala das Sessões, em 23 de agôsto
de 1946. - Antenar Bogéa.

Preju(Ücada. O art. 141, § 3.° resoZ
veu o caso da emenda.

REQUERIMENTO

Requeremos destaque, na forma re
gimental, para a emenda n.O 957, de
autoria ão Sr. Olavo Oliveira, refe..
rente ao Titulo IV, capitulo II, do
Projeto Revisto e publicada à Pá...
gina 15 do impresso alusivo à.s emen
das apresentadas na décima primeira.
sessão, a qual não consta d!) impres
so com as emendas ao art. 159, § 26
do Projeto primitivo.

Saia das Sessões, 22 de agõsto de
1946. - Olavo Oliveira. - Stenfo
Gomes. - Theudulo Albuquerque
Jo/ú) Nogueira Adeodato. - José de
Borba. - Café Filho.

N. () 957

Ao art. 26 - Acrescente-se: A fI
ança. constará de simples têl'mo de
promessa de comparecimento peran..
te a Policia para os atos do inquérito
e a .Justiça para a instrução do pro
ces:;o e o seu julgamento, sob pena
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do quebramento da mesma. no caso
do não comparecimento do gcusado,
sendo o seu processo inteiramente
gratuito para operários, comerciários
e pessoa.'5 reconhecidamente pobrf::s.

Indeferido. A matéria é de direito
criminal (art. 5. o, letra a.)

DESTAQUE - ART. 141, § 25

Requeremos à Mesa destaque para
a. emenda n. 1.105, ];)ublicada no
avulso, página 245 - art. 159, § 30
do projeto primitivo - e que corres
ponde ao art. 141 - § 25 - do pro
jeto revisto:

"E' assegurada aos acusados plena
defesa, com todos os meios e recur
sos essenciais a ela, desde a . nota.
de culpa, que, assinada pela autori
dade competente, com os nomes do
acusa<lor e das testemunhas, será, em
vinte e quatro horas entregue ao pre
SO".

Nossa emenda é modificativa E. as
'Sim. redigida:
"E' assegurada aos acusados plena
defesa,' com todos 05 meios de provas
e recursos, admitidos em lei, na ins
trução criminal, que será contraditó
r14, ficando a. a.utoridade competen
te obrigada à entrega da nota de
culpa ao preso. no prazo de vinte e
quatro hora.s, contado do ato .da pri
são".

Na justificação, que oferecemos,
juntamente com esta emenda, fize
mos sentir a necessidade de estabe
lecer-se o principio contraditório, na
instrução criminal.

Sala das Sessõ~s, 26 de agOsto de
1946. - DoZor de Andrade.

Prejudicada por estar finda a 7-'vta
ção do Capitulo.

REQUERIMENTO

Requeremos destaque, na forma re
gimental, para a EmenLla n.o 1.101,
de autoria do Sr. Olavo Oliveira, re
ferente a<J Titulo IV, capitulo !l, do
Projeto revisto e publicado à página
207 do impresso alusivo ao art.. 159 e
seguintes do Projete, primit11!o.

Sala das Sessões, 22 de agõsto de
1946. - Olavo Oliveira. - Stenio Go
mes. - Theodulo Albuquerque.
João Nogueira. Adeodato. - José d~

Borba. - Café Filho.

N.o 1.101

Ao art. 159,. § 8. o - Acrescent.e
se - Em nenhum caso poderei reco
lher-se ediçf20 de li1JTOS e periódicos,

ou decretar-se a suspensão de sua
Circulação, senão em virtude de s~n

tença judicial, nos térmos e pela /or
ma que a lei prescrever.

Indeferido por ser matéria de le1
ordinária como está já na lei de im.
prensa.

REQUERIMENTO

Requeremos destaque para R emen
da n.o 3.032:

Substituir o art. 132, itens Ir II e
In e seu parágrafo único do Projeto
:a tual <Capítulo I - Titulo IV) pelo
seguinte, que passara. a ser o pará
grafo único do art. 131 da ProJe~o
atual:

Parágrafo único: "Não podem alis
tar-se eleitores os que estejam, tem
porária ou definitivamente, privado'3
dos direitos políticos".

(Correspondente no Projeto ante
rior: Art. 150, item I, II e In e pa
rágrafo único).

1.0 sign-atário: Deputado Gregório
Bezerra.

Sala das Sessões, 23 de agôsto de
1946. - Carlos Prestes - Indeferido,
identicamente, à emenda 599.

REQUERIMENTO

Requeremos destaque, na forma re
gimental, para a emenda n.o 3.055,
referente ao título IV, capítulo lI,
do Projeto revisto, apresentada na
décima quinta sessão, a qual não
consta do impresso com as emendas
ao art. 159, do Projeto primitivo.

Sala das Sessões, 23 de agõsto de
1946. - Olavo de Oliveira - Indefe
rido, porque muitos funcionários não
têm vencimentos,' e pagar-lhes seria
um ónU8 enorme para o Tesouro, po
dendo os Estados estipular, por ser
matéria de processo. A Ord.em dos
Advogados seria muito prejudicada.
- Stenic Gomes. - João Adeodato.

N.O 3.055

Ao art. 159 - Acrescente-se como
parágrafo, e com a devida numeração.

Parágrafo -' A gratuidade da ;us
tiça, r..a forma que a lei determinar.

REQUERIMENTO

Requeremos destaque para a emen
da n.o 3.088:

Redigir assim: "S: inviolável a li
berdade de consciência e de crença,
garantido o livre exercício dos cultos
religiosos. As associa.ç6es reUgiosas
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adquirem personalidade jurídica na
forma da lei civil".

(Art. 141, § 7.° - capitulo II
Título IV - do Projeto a tual, que
corresponde ao art. 159, § 9.°. do Pro
jeta anterior.)

1.0 signatário: Deputado Carlos Ma
rlghela.

Sala das Sessões, 23 de agõsto de
1946. - Carlos Prestes - Indeferido,
porque o pro1'eto (art. 141, § 7.°) im
pede o culto de religi6es contrárias à
ordem pública e b01'tS costumes.

REQUERIMENTO

Requeremos destaque para a emen
da aditiva n.O 3.117:

Acrescentar ao Titulo IV, onde con
Vier:

"Todo o cidadátO tem direito de re·
sistir às violações de suas liberdades
e direitos, assegurados na Constitui
ção e nas leis ordinárias."

1.0 signatário: Deputado José Cris
pim.

Sala das Sessões, 23 de agõsto de
1946. - Carlos Prestes - IndeferitüJ.

REQUERIMEN'l'O

Requeremos destaque para a emen
da n.O 3.118:

Redigir assim: 11 A todos é licito
unir-se ou desfUar, sem armas, não
podendo a policia comparecer senão
pa.ra. manter a ordem e garantir êsse
direito. "

(Art. 141, § 11, Capitulo II - Tí
tulo IV - do Projeto atual, que cor
responde aI) art. 159, § 15, do Pro
jeto anterior.)

1.0 signatá.rio: Deputado José Cris
pim.

Sala das Sessões, 23 d;:> agõsto de
1946. - Carlos Prestes - Indeferido,
porque o desfile impede à policia ga
rantir terceiros, que pudessem ser ata
cados, e na reunião ou comido a po
lícia pode Jazê-lo.

REQUERIMENTO

Requeremos destaque para a emen
da n.O 3.120:

Redigir assim: "E' lh'l"e a ma.n.í:fes..
tação de pensamento, sem dependên
cia de censura; cada um respond-erá
pelos a.busos que cometer nos casos
e pela forma que a lei determinsr. E'
assegurado ple>1"1a.malte o dL.-eito de
:resposta" .

(Art. 141, § 5.° - Ca.pítulo II 
Título IV - do Projeto atual, que
correspon<!e ao art. 159, § S.o. do l:'ro
jeto anterior).

1. o signatário: Deputado José 0ris
pim.
, Sala das Sessões, em 23 de agôsto
de 1946. - Carlos Prestes. - Inde
feridu porque consagra o principio
do anollilnato e enfraquece a açao da
autoridade, infringindo princ1pios ba
silares, para que peças contra a mo
ral e similares não se exibam.

Requeremos destaque, na forma re
gimental, para a Emend.... TI. ° 3. 142, de
au~oria do Sr. Argemiro Fialbo, rete
rente ao Capitulo II (Titul<J IV) do
Projeto revisto e publicada à pá.gina
240 do impresso alusivo ao art. 159 § 27
e seguintes.

Sala das Sessões, em 15 de agOsto
de 1946. - Argemiro Fialho. - Inde
ferido _. Por ser uma garantia aos di
reitos individuais .

Requeiro. na forma do Regimento,
destaque PQ:.a a emenda n. o 3.155, re
la.tiva ao art: 162 do primitivo Pro
jeto e não reprodUZido no Projeto re
visto, com a redação que lhe deu a
6. a subcomissão e que é a seguinte:

O regime democrático e os direitos
e garantias individuais, que nêle se
integram e lh~ são essenciais, serão
protegidos contra qualquer propaganda.
ou prOCeS5() tendente a suprimi-los, ou
a instaurar regime incompatível com
a sua existência.

Sala das Sessões, em 23 de agôsto
de 1946. - Eduardo Duvivier. - Pre
judIcada pelos §~ 5. o e 13 do art. 141
e pelo art. 144.

Requeiro, na forma do Regimento,
destaque para o § 45 do art. 159 do

.Projeto pIiIIl1tlvo, cuja d:s1><-'Sição não
se reproduziu no Projeto revisto.

Art. lé9. § 45 - O juiz negs.rá
apU.c~ão às leis que, inlpJiC!~ ou ex
pllcitam~nte, contrariem a Constitui
ção ou os principios nela con.sag:'adoo.

Sa.la das Sessões. em 23 de agô&to
de 1946. - Eduardo Dut1ivfer. - Pre
judicScda .porque é caso rlo recurso ex
traordlnárlo e está. na função do ju
diciário, art. 101, 0.° ;i.

O SR. PRESIDENTE - Vamos
prosseguir na votação da matéria
constante da Ordem do Dia.

Tenho sObre a Mesa requerimento
de destaque da emenda 3. 158 do Pro
jeto primitivo, referente ao art. 159,
destaque êsse solicitado pelo ilu.<rt.re
Deputado Olemente Marlani, na.s se
guintes tênn08:
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Requeremos que, da em~l1da núme~

ro 3.158 ao Proj.eto primitivo. pu
blicado à pág, 23 do impresso alusIvo
aos arts. 159 e s-eguintes e de auto
tia do Deputado Clemente Mariani se
jam destacadas as palavras necessá
rias para dar ao § 13.0 do art. 141
do Projeto Revisto (Cap. II do Tí
tulo IV) a seguintf. redação:

"E' vedada a organização, o re
gistro ou o fundonamento de
qualquer partido político ou as
sociação. cujo programa ou ação
contrarie o regime democrático
que se baseia na. pluralidade de
partidos e na garantia dos direi
tos fundamentais do homem."

Sala das Sessões, 23 de agõsto de
1946. - r;lemente Mariani. - Hon6

rio Monteiro. - Costa Neto. - l-lereu
Ramos. - Mario M asagão

A emenda diz:
~j Ao art. 162:

Suprima-se, acrescendo ao arti
go 1M o seguinte parágrafo, logo
em seguida ao atual § 16 dú Pro-
jeto: .

" § . .. A lei esta.belecerâ as con
dições par<:l o registro e funcio
namento dos partidos políticos.

Não será concedido, ou, se o
houver sido, será. cassado o regis
t!"o do partido que visar, ostensi
va cu subreptciamente, a destrui
ção violenta do regime democrá
tico. baseado êste na pluralidade

. de partidos e na garantia das li
berdades fUlldamentais."

o SR. CLEMENTE MARIANI 
(Para encaminhar (J, 'VotaçãO)
Sr. Presidente, em discurso pronun
ciado perallte esta Assembl~, no
último cUg. do.:; debates robre o Pro
jeto de Constituição, tive oportuni
dade de sustentar - e, suponho,
d'e demonstrar também - 8t tese
de que, sendo um dos objetivos pre
cípuos, at:.avés dos quais se mani
festa. a vocação poUtica na Nação
·brasileira, o dn. criação de um re
gime democrático, a democracia.,
·que cOl'lJ5.titUi o seu pressuposto é
a clássica democracia da. nossa ci
vilização ocidental, 8l:lSente no pr1n
<:ipio, ainda que evoluldo. na sua
coneettuae;io, da liberdade, e que
nada. 'tem a ver C<lm a pretensa
democrac1a social, baseada no prin
cipio da igualdade, nio da igual
dade formal perante a lei, mas da
llUaldade ainda. que r~la.tlva de dis-

tribuiçães das rlqueza$,S&gUllldo o
cn-tério da justiça,.

DeixeI, então ~clarecldo, tais co
mo me permitiam. no momento, os
meus recursos e as circl.1n5tâ.nc1as,
que, sendo o conceito hodierno da
liberdade, não mais aquela facuJ ~

dade do indivldul> de se OlPÔr ao
poder do Estado. mas antes a fa
culdade que lhe é assegurada de
colaborar para a lI'eallzazçã.o da voo
tad~ cc>letlva ou da vontade estatal,
esta faculdade ou êste c:Ure1to do
indivíduo nâ.o pode ser exercido,
atendendo â complexidade dP Es
tado moderno, senão através do me
canismo dos partidos pol1t1cos, aos
quais incumbe a concentração das
vontades divergentes ou mesmo an~

tagônícas e a sua representação
dentro de parlamento.:> como êste,
ensejando que, do debate e do
atrito dessas vontades adversas, re
sulte, então, a vontade geral ou
coletiva, que será como que a com
ponente dessas fôrças antagônicas,
em vez da Imposição da vontade
de um grupo, detentor ocasional do
poder.

Ora, sendo ~sim, é bem de ver
que a pluraridade dOS partidos po
l1ticos, - através dos quais se vem
manifestar. dentro dOS parlamentos,
o antagonismo dessas vontades par
etais,e se po~sibilita formar-se o
sistema de fôrças, cuja resultante
se:á a vontade geral - l; um pres
suposto, um elemento caracteris
tico e definidor dos regimes demo
cráticos.

Havendo o projet(\ revisto aceito,
em primei.ra mão, por assIm dizer, o
princípio fundamental da. m1Jina
élmenda e da êRenda do nobre
Deputado, sr. Costa Neto, segundo o
quail a democracia não se deveria mais
colocar em posição apenas passivR.
de defesa eontra. os ataques ou as
ameaças de' que seja alvo, mas, antes
em condições de antecipar-Ee a. êsSeS
ataques, em sua própria defesa; ha
vendo, ainda mais, o projeto revisto
aceito o prlncipio, contido em minha
emenda, de que uma das caracterfs·
ticas dos regimes democrático é
exatamente,. a garantia das liberda
des fundamentais, como eu havia
dito, ou dos direitos humanos, como
diZ o projeto revi.sto. - numa. fÔr
mula para. mim aceitAvel. ,s-:lnda que
a coMldel'e menos ;precisa do que
a empregada na minha emenda. 
cometeu, entretanto, uma omissão
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deixando de acentuar como uma
das características do regíme demo
crático que todOs nos propomos con
solidar no Brasil, o principio da
pluraridade dos partidos, que, como
acabo de expôr, é elemento essen
cial e fundamental para a sua con
ceituação.

Port.anto, Sr. Presidente quando o
nobre Deputado Costa Neto, Relator
Geral, e eu, requereID:05 com o apõio
do l'lobre leader da maioria e outros.
Deputados que nos deram a honra
de assinar o nosso requerimento fôs
&em destacadas de minha emenda as
palavras necessárias ao restabeleci
mento do principio da pluralidade de
partidos, esosencial à definição do re
gime democrático, nada mais preten
demos que submeter à apreciação da
Assembléia uma. questão que diz mais
com a forma do que mesmo com a
essência do preceito o qual já fora,
na sua substância, aceito pelo projeto
revisto.

São estas, Sr. Preddente as pala
vras que julguei necessá.rio dizer no
mom-ento, para esclarecimento do
destaque requerido, considerando, que,
m.esmo que me sobrasse tempo seria
absolutamente desnece.gsário repetir,
ago:-a, a longa série de argumentoo
que cClllstitui.ram o fundamento de
m~u discurso aqui proferido e ao qual
inicialmente me referi. (Muito bem;
palmas.)

O SR. COSTA NETO - Sr. Pre
sidente. o destaque re-presenta. a con
sUbstanciação do texto do substitutivo
com algumas emendas já. conhecidas,
e está concebido nOS seguintes têr-
Dl'JIS: •

"E' vedada a organização, o t'e
gistro ou funcionamento de qual
quer partido político ou associa
cão, cujo programa ou ação con
trariem o regime democrático, que
se baseia na pluralidade de parti
dos e na garantia dos direitos fun
damentais do homem."

Basta simples comparação er.tre o
texto do projeto e a emenda apresen
tada para. se verificar que a proposi
ção visa aperfeiçoá-lo. Opino. por
tanto. pela sua aprovação. Aliás. o
destaque está assinado pelo nobre Se
nador Nereu Ramos e pelo ilustre
companheiro de Comissão, o nobre
deputado Mário Masagão.

O SR. PRESIDENTE - Em vota
eão a emenda n. C 3.158:

Os Senhores que a aprovam, quei
ram levantar-se, (Pausa.)

Está e.provada.
E' enviada it Mesa a seguinte:

DECLARAÇÃO DE VOTO

Vutei pela emenda do Sr. Clemente
l'l"ariani que manda ficar assim redi
g!uo o § 13 do art. 141 do Projeto re
visto: "E' vedada a organização, o
registro ou o funcionamento de qual
qi.l.~l· partido polfticç> ou associação,
CUJO programa ou açao contrarie o re
gima democrático Que se baseia na
plura1:id~de dos partidos e na garantia
dos dIreItos fundamentais do homem"
pelos seguintes motivos:

Não se pode desprezar a nossa rea
lidade sociológica, como se estivés
semos legislando para uma sociedade
ab~trata. sem características próprias.
Fora de qualq uer atividade filos6f1c&.,
em que não se pode estabelecer uma
e,quivalência entre tôda§· as idéias,
w;mdo-lhes os mesmos direitos. uma
vez que se aceitam os valores eternos
em que se baseiam os direitos funda
mentais do homem. mas argumentan
d~ restritamente e tendo, apenas. em
VlSCa, a realidade prática. o preceito
proposto é de uma utilidade indiscu
tível.

A democracIa como a entendemos
nõs, que pertencemos culturalmente
ao mundo europeu, ocidental e cristão,
baseia-se na pluralidade. na diversi
dade e portanto, na liberdade, quais
quer que sejam as restrições feitas a
essas prerrogativas no sentido de ha
ver mais igualda.de.

O mundo moderno, com o seu pro
gresso técnico. que tantas vêzes con
traria o veí'dadeiro progresso, definido
essencíalmente por elementos de or
dem esplritual. impõe tantas restri
ções à liberdade e à "ariedade. que é
prer.iso deicndê-Ias bravamente.

Cada nação, dentro da sua tradição
e da sua cultura, tem de defender a
sua democracia. e tem de defendê-la
a seu modo. De defendê-la em mol
des democráticos e humanos. pois do
contrá.rio cairiam no polo oposto da
compressão totalitária e no estilo aue
se convencionou chamar de ·reacio
nário.

Hã povos, como o inglês, cuja psi
cologia permite que todos os progra
mas, mesmo os mais exdrúxulos e
anti-sociais. se preguem francamente
sem nenhum obstáculo, A psicologia
inglêsa diminui as repercussões de
todos os programas. A calma lnglêsa.
amortece os perigos das pregações
anti-sociais. Mas nos países latinos. e,
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sobretudo nos países latino-america
nos, para que a democracia subsista,
mas democracia como consideramos
tradicionalmente, é necessário ampa
rá-la. A impressÍonabilidade do povo,
a sua receptividade. as suas manei
ras de reagir, devem regular os meios
de de!ender a própria democracia e
fazê-lo cOntinuar. Entre os inglêses
podem agir tôdas as liberdades, tôdas
opiniões se podem organizar, ainda as
que atentem contra o que está funda
mentalmente enraizado na alma do
povo. Nada de muito importante
acontecerá. Mas entre nós, pode ser
a ameaça constante de verdadeiros
cataclismas Q.ue tudo levem de ven
cida, inclusive aquilo que mais pre
zamos, e em nome da liberdade, aca
bem por destruí-la.

O dispositivo da Constituição é sá
bio. Cumpre, porém, agir com a má
xima prudêncIa na legislação que tal
dispositivo dará lugar. Caso contrá
rio, o fim atingido será o oposto ao
desejado, servindo para a abolição de
partidos e associações que tenham
caldo no desagrado dos detentores
ocasionais do poder.

Sala das Sessões, em 27 de agôsto
de 1946. - Munhoz da Rocha.

O SR. PRElSIDENTE - O des
taque requerido por Alves Palma e
Dolor de Andrad.e para. a Emenda
n. O 2.015, é o seguinte:

Art. 159 § 30 do Projeto:

"E' assegurada aos acusados
plena defesa, com todos os meios
e r~ursos E:5Se-ncie.is a ela, des
de a nota de culpa, que, assi
nada pela autoridade coonpetente,
com os nomes do acusadoo- e
das testemWlhas, será em 24 ho
ras, entregue ao prêso".

Art. 141 § 25 do Projeto Substi
tutivo:

E' assegurada aos acusados
plena defesa, com todos os meios
e recursos essenciais a ela, des
de a n()ta de culpa, que, assi
nada pela autoridade CQJIll.p.etente,
com os nomes do Reusador e das
testemunhas será entregue ao
prêso dentro em 24: horas".

Em·enda Substitutiva n.o 2.015 pu
blicada no Diário da Assembléia de
22 de julho, à fls. 2.886:

"A instrUÇão criminal seu-á
contraditória, asseguradas, antes
e depois da formação da culpa,
as ne-cessárias garantias de de
fesa" .

Requeremos Clestaque, na forma re
gimental, para a Emenda n.O 2.015,
da autoria do 51'. Alves PaLma, re
ferente ao Título IV, Capítulo 11,
dos direitos e da.s garantias indivi
duais, do Proj-eto e publicada à pá
gina 2836 do Diário da Assembléia
de 22 de julho.

Sala das Sessões, em 25 de agõsto
de 1946. - Alves Palma. - Dolor de
Andrade. - José Alktmim. - Ata
liba Nogueira. - Pedro Vergara. 
Aloísio de CaTValho. - Berto Con
dé. - AntenoT Bogéa. Castelo
Branco.

A emenda substitutiva do artigo
159, ~ 30 do primitivo projeto. ou
141, § 25, do atual, reza:

U A instrução crimina.l será
contraditória, asseguradas,' antes
e depois da formação da culpa,
as necessárias garantias de de
fesa" .

o SR. ALVES PALMA - Senhor
Presidente, o texto é o seguinte:

E' assegurada aos ~usados

plena defesa, com todos os meios
e recursos essenciais a ela, desde
a nota da culpa, que, assinada
pela autoridade competente, com
os nomes do acusador e das tes
temunhas. será entregue ao pTêso
dentro em 24 horas". .

Riequeremos destaque parl::l. a se
guinte em-enda, honrada com nomes
de egrégios criminalistas desta As
sembléia - Srs. Dolor de Andrade,
José Alkmim, Pedro Vergara, - o
festejado autor da "Legítima Defesa
~ubjetiva" - Antenor Bogea, Aloí
sio de Carvalho, Ataliba Nogueira,
Berto Condé e Castelo Branco:

U A instrução criminal se-rá
contraditória, asseguradas, antes
e depois da formação de culpa.
as necessárias garantias de de
fesa" .

Assim procedemos por vários mo
tivos.

O texto, decalque do que se continha
na Constituição de 9'1, alterado, de
certa forma, na. Carta de 34, contém
um misto de direito :-:ubstantivo e de
direito adjetivo, de direito essencial c
de direito formal. Além disso, é emi
nentemente casu,ístico e analítico, im
próprio para figurar na Carta Magna.
que estamos elaborando.

"Nota de culpa, que. assinada pela
autoridade competente, será entregue
ao preso dentro de 24 horas", - diz
o texw. De sorte que somente em
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caso de flagrante, ~ nota de culpa era,
entregue ao Indiciado, e tôda aquela
categoria de indiciados que permane
ciam soltos, não a recebia. O indicia
do em liberdad'e sómen~ tinha ciên
cia vaga e incompleta da acusação
qua.ndo era chamado a prestar decla
rações.

Assim, essa nota de culpa não era,
em ve·rdade, eficiente para assegu
rar a defesa dos indiciados.

De mais a mais, Sr. Presidente, a
nota de culpa não soe apresentava. de
modo eficaz no texto da Constituição
de 91, tanto que foi suprimida na
Constituição de 34. Por ser matéria
eminentemente dt direito adjetivo, não
devia figurar numa Carta Magna, mas,
sim, nas leis processuais da época. E, a
despeito de inclufda no Estatuto de
1891, jamais assegurou defesa alguma.

De fato, apesar de receber a nota
de culpa, o indiciado não podia aoom
panhar, como em realidade não o fa
zia, os atos subseqüentes do processo.

Ago,ra, com a promulgação do Có
digo de Processo Penal Brasileiro, a
nota de culpa fioou no seu lugar p:'ó
prio. Isso significa que ela estava
deslocada, na Carta Magna. Hoje, cir
cunstãnciadamente exposta. no artigo
306 do Código do Process() Penal. como
está, no seu justo lugar, conjugada
com disposições afins, passou a ser
eficiente, para assegurar a defesa.

O Sr. Dolor de Andrade - A emen
da de V. Ex.a tem procedência, sobre
tudo quando salienta que a instrução
criminal deve ser contraditéria. ~te

o fundamento.
O SR. ALVES PALMA - Muito

grato ao apoio de incontestável valia
do nobre deputado pcr Mato Grosso.
Ademais, a emenda destacada asse
gura, ainda, de modo expresso, as ne
c~ssárias garantias de defesa.

O Sr. ACtlrcio Tôrres -- Estou de
acõrdo com V. Ex.a , ~o {>l'ocesso não
contraditório não há a mais remota
garantia de defesa.

O SR. ALVES PALMA - Perfeita
mente. V. Ex.a tocou no ponto funda
mental. E' preciso garantir a ampla
defesa, e só o principio contraditório
pode fazê-lo.

O Sr. Acurcio T6rres - I~so s6 no
processo contraditório.

O SR. ALVES PALMA - Repetir
se o que dizia a Constituição de 1891,
é ficar no terreno da abstração. E'
preciso qU€ a Constituição determine
desde logo, um' principio positivo da
defesa, o que :1ão entontramos na

Constituição de 1891 nem na Consti
tuição de 1934.

As leis processuais da época vinham
.ressentindo-se da mesma falta. Falei
cumpridamente, neste plenário, da
razão por que isso acontecia. Dizia eu
que Licínio, com quem foi partilhado
o 1II1I~rio Romano, cabendo o outro
quinhão a Constantino, féz publicar
uma lei que vedava qualquer assistên
cia ao prisioneiros.

O espír:lto dessa lei bárbara andou
contaminanào as legislações que pas
saram a vedar qualquer· defesa aos
alCus8ldos. Transferido para o Livro
V das Ordenações do Reino, 'dai pas
sou a presidir as leis processuais do
Brasil Colônia e do Brasil Império.

E' natural que essas leis refletissem,
como refletem, o cunho do seu tempo
- conservador ou liberal, - oonfor
me a trepidação do momento político
em que foram elaborados. MaF., no
que tange ao direito de defesa do
acusado, em juízo. foram diminutas
as prescrições dessas leis. E' o que
podemos resumir a respeito do Código
do Proce..c;;so CTiminal do Império de
29 de novembro de 1832; da 1,ei de
3 de dezembro de 1841; do Regula
mento 120 de 31 de janeiro de 184-2;
da lei 2.033 de 20 de setembro de
1871.

A situação era tão clamorosa que
avisos imperiais foram expedidos no
sentido de poderem os acusados apre
sentar justificações ciepois do sumário
de culpa. Chamavam-nos, porém, de
documentos graciosos! Era a hIpocri
sia a serviço da jl.lsti.ça penal. E isse
chegou até os nossos dias!

O Sr. Aloísio de Carvalho - No
processo b~iano. durante a República,
houve o sistema contraditório.

O SR. ALVES PALMA - Vou
cheg,ar lá. Desde já, porém, rendo
minhas homenagens à Bah1a e a ou
tros Estados que publicaram seus Có
<ligas de Prcocesso.

O Sr. Aloisio de Carvalho - O sis
tema contra-ditório era em relação ao
processo reg1ào pela lei estadual, por
{lu'e, naquele tempo, havia dualidade
de processo. No processo federal o
sistema não era contra'ditório CoplO
V. Ex.a acaba de assinalar.

O SR. ALVES PALMA - Sr. Pre
sidente, no desenvolvimento do pro
cesso penal encontramos dois interês..
ses que se chocam: o da defesa. indi
vidual e o da defesa social. Na evo
lução do prcc·esso penal, sob êsse as..
pecto, deparamos três sistemas: o
acusatório, que predominou na Grécia



- 21-

e na Roma Republicana, em que a in
teresse in<lividual prevaleceu sôbre o
interêsse social; o inquiBtt6rio, que
predominou na Id8lde Média e nas
monarquias de reis absolutos, em que
o ínterêsse da sociedooe prevaleceu
sôbre o interesse do individuo. E, de
pois da Revolução Francesa, nas mo
narquias constitucionais e nos estados
mOdernos, o princípio contraditório
que Pl'ocurOU estabelooer o equilibrio
llld.is perfeito, que foi possivel, entre
o in.terês..c;e individual e o coletivo. O
sistema contraditório, é, pois, uma
garantia de defesa, uma precaução,
um elemento de 81puração da verdade.

Foi êsse prln'CÍpio, Sr. Presidente,
que presidiu a formação do nosso
atual Código do Processo Penal. O
Código tem os seus defeitos, mas é
preciso convir que atualmente garante
a. defesa dos acusaàos em jlufzo.

O Sr. Mário Masagão - Perlfeita
mente.

O SR. ALVES PALMA - Agradeço
o apoio do nobre Deputado Sr. Mário
Masagão.

Já, então, o acusado poude im
pugnar a denúncia, apresentar teste
munhas e produzir provas a seu fa
vor. O processo movido ao acusado
não mais chegou ao f~m da instrução
criminal como uma peça inteiriça

.. e inexpugnável de acusação. Os pro
cessos penais não se fizeram mais
sem a devida fiscalização e assistência
necessária e obrigatória do acuss.do.
Até mesmo o revél teve o direito de
oferecer a sua. defesa, por meio d~

defensor nomeado pelo jl.1iz, em t.empo
hábil.

Antes não era assim, senão naque
les Estados que possuíam os melho
res Códigos de processo penal, como
o da Bahia, salientado pelo nobre
Deputado Aloísio de Carvalho e al
guns outros mais.

Mas o Códigc de Processo, como lei
ordinária qUf: é. pode seI' relegado,
amanhã, sob o inflm:o de aspirações
diversas, e, com êle todos os princí
pios salutares que nêle se contém.
Estabelecido, porém, o príncípio con
tr9,ditÓrl0. na Constituição brasileira,
&. plenitude da defesa se acha garan
tida a qualquer tempo. Quaisquer leis
que forem elaboradas, de futuro, o
serão sob o signo salutar e generoso
desse principio. Eis porque pugnamos
pela inclusão desse princípio na Cons
tituição.

O Sr. Aloísio de Carvalho - Dese
java que V. Ex.a me prestasse um
esclareeimento: o sistema contraditó-

rio V, Ex.3. só o aceita na fase da for
mação da culpa?

O SR. ALVES PALMA - Perfei
tamente.

O Sr. Aloísio de Carvalho - Muito
bem, mas V. Ex.a falou mais de uma
vez em indiciados.

O SR. ALVE8 PALMA - Sim,
quando analisava a nota de culpa
dada ao indiciado na policia. Já agora
fulo em acusado porque distingo per
feitamente o significado dos têrmos ...
A instrução criminal será contraditó
ria. .. O que será contraditório, pois,
é a ilUjtrução criminal que começa com
o interrogatório do réu em juizo. E'
o que se contem nos artigos 394 e 395
do Código de Processo Penal.

o A ação pública, nos processos co
mW1S, começa com a denúncia (ar
tigo 24); e, nas contravenções, com o
flagrante ou portaria (art. 26). Só
há instrução crim1nal, havendo açáo

. pública; só há contraditório, havendo
ação penal.

Quando discutimos o assunto, nesta.
tribuna, opinamos que o indicado, já
no inquérito, podia fiscalizar o pro
cesso que se iniciava. E o art. 532 do
Código do Processo Penal, modificado
pelo Decreto n. ~ 4.769 de 1 de outubro
de 1942, o permitiu expressamente.

E' que, nos processos de contraven
ções o flagrante já é, êle mesmo, a
instrução criminal consoante acordãos
dos nossos tribunais. Temos, assim,
um caso especialíssimo de região
fronteíríça, em matéria de processo
penal. <Muito bem.)

O SR. MARIO MASAGAO ( ... )
Sr. Presidente, o artigo 141, § 25, do
projeto atual, declarn:

HE' asseguradl:'. aos acusados ple
na defesa, com todos os meios e
recursos essenciais a ela, desde a
nota de culpa. que, assinada pela
autoridade competente, com os
nomes do acusador e das testemu
nhas, seri entregue ao prêso den
tro em vinte e quatro horas."

A emenda, cujo destaqut:l foi soli
citado pelo nobre colega que me an
tecedeu na tribuna, pretende que êsstl
texto seja substituído pelo seguinte:

"A instrução criminal será con
traditória. asseguradas, antes e de
pois da formaçáo da culpa, as ne.
cessárias garantias da defesa".

(§) Não foi revisto pelo orador.
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o elemento novo trazido pela emen
da é a declaração de que "a instrução
criminal será contraditória".

Parece-nos, SI'. Presidente, que, nes
sa parte, a emenda merece acolhida,
para não subsistir a pOsslb11idade de o
legislador ordinário introduzir na ins
trução criminal o sistema puramente
inquisitório.

Quanto ao restante. porém, afigu
ra-5e-nos que o texto do projeto ga
rante melhor a defesa e, por isso. deve
ser mantido.

O parecer da Comissão, portanto, é
no sentido de ser destacada da emenda.
a expressão inicial - A instrução cri
minal será contraditória" - para que
só ela seja aproveitada, acrescentan.do
se essa declaração, como alínea. ao §
25, e permanecendo, quanto ao mais, o
texto tal como se encontra.

O Sr. Dolor de Andrade - Tenho
emenda no mesmo sentido. Aceita. que
seja a redação do texto com a doolara
ção já referida por V. Ex.a, penso que
ela estará perfeitamente atendida.

O SR. MARIO MASAGAO - Se
fôr atendida a solicitaçáo da Comis
são, a emenda de V. Ex.a estará inte
gralmente aceita, antes de submetida
à votação.

O Sr. Alves Palma - Pergunto a
V. Ex.a se a nota de culpa também
constará. da Constituição, embora se
ja matéria proce.ssual.

O SR. MARIO MASAGAO - A nota
de culpa é instituto tradicional nas
Constituições do Brasil.

Creio, aliás, que não está no espí
rito de Assembléia diminuir qual
quer garantia, por minima que seja,
que constitua tradição dn nosso direito
escrito.

A nota de culpa, portanto, também
dev~ ser mantida no texto.

A declaração referente à instrução
criminal contraditóría evidentemente
não indica - nem pode indioar 
que a fase do inquérito policia.J. seja
contraditória. porque nesta não é ela
praticável. Desde, porém. que apre
sentados os respectivos elem~ntos ao
Juizo criminal, começando a atiVidade
judicial, o processo deve ser contradi
tório.

Era o que tinha a dizer, em nome
da Comissão. (1I1uito bem. 14uito bem.
Palmas.)

O SR. PRESIDENTE Vamos
passar à votação da emenda de auto
ria do nobre Representante, Sr. Alves
Palma.

o nobre Representante, que acaba de
deixar a tribuna, defendendo o pro
jeto em nome da Comissão da Cons
tituição, aceita a primeira parte da.
emenda:

jj A instrução criminal será .con
traditória" .

Manifesta-se, porém, <:ontràriamente
à segunda parte:

44 Asseguradas, antes e depois da
formação da culpa, as necessárias
gar9.ntla.s de defesa".

Pede, por isso, que se subdivida a vo
tação.

Os Srs., que aprovam a primeira
parte da emenda, queiram levantar-se.
(Pausa.)

Está aprovada.
Os Senhores. que aprovam a segun

da parte, queiram levantar-se. (Pau
sa.. )

Está rejeitada.
Ementia semelhante, do Sr. Repr.e

sentante Dolor de Andrade, fica pre
judicada e é do seguinte texto:

DOS DIREITOS INDIVIDUAIS

Art. 159, § 30 - "E' assegurada aos
acusadoo plena de!esa, com tod{)s os
meios e recursos essenciais a ela, des
de a nota de culpa. que, assinada pela
autoridade competente, com os nomes
do acusador e das testemunhas, seri ,
em vinte e quatro horas, entregue ao
prêso". (Está. no Projeto).

Substitua-se pela seguinte redação:
§ 30 - "E asseguraila aos acusados

plena defesa, com todos os meios de
p.rova.s e T.~u!'sos, admitidos em lei,
paTa a instrução crirr.inal, que será
contraditória, ficando a autorida.de
competente obrigada à entrega da nota
de cuipa. ao I:~SO, mediante recibo,
no prazo de vinte e qua. tro horas, con
t.ado do ato da prisão. ti

Justificação

A redação usada no Projeto, em de
bate, é mais ou menos a m.esma esta
belecida no § 16, da Constituição de
1891.

Mas, a que fonnulamos vai um pou
co além, fixando o contraditório na
instrução criminal, tal qual se pra
tica. de modo uniforme, após a publi
cação do Código de Processo Penal, em
vigor.

Em alguns Estados, pelo menos, an
tes disso, não era permitido aos aA::usa
dos, na formação de culpa, o ofereci-
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menta de testemunhas. Recorriam ao
processo das justificações. Em regra,
.nenhum valor se atribuia aos depoi
mentos colhidos por essa forma.

Exclu}mos, arp6.s a nota de culpa, a
expressa0 I'com os nomes do acusador
e das LP...sliemunhas". Fa.luudo o pre
ceito em nota oe culpa, sem dúvida,
deverá a autoridade competente sa
ber o seu conteúdo e o. fórmula de
sua. redação. '

Introduzimos a exigência do recibo.
de modo a melhor garanti". ofereeer
ao prêc:;o, no direito A nota de culpa
dentro do pra7.0 legal. evitando possí
veis abusos.

Saja das Ses::;ãr;s, RIo, 17 de julho
.c!.1~ 1946.

O SR. PRESIDENTE - Antes de
iniciar a votação de outro requerimen
to de destaque, conheço da reclama
ção feita pelo ilustre Representante
Sr. Dario Cardoso, do Estado de
Goiás. Procedeu S. Ex.li muito bem
ao formular sua observação, porque
eu não seria capaz de atribuir a S.
Ex.a , nem aos seus nobres compa
nheiros de bancada, procedimento la
mentável, conforme consta do impres
so. Tenho aqui o original, com o meu
despacho. Coloco-o à disposição dn
ilustre colega. Verá S. Ex.a. Que, em
vez da palavra " lamentável" , acha
se escrito "louvável".

Apenas não me foi dado atender
ao destaque, porque me pareceu tra
tar-se de matérIa da competência do
Eatado l de acôrdo com o seu regime
financeiro. Quer me parecer qlle com
pete, realmente às unidades Cla Fe
deração deliberar sôbre assunto de
despesa.

Colega de S. Ex.·, porque ainda te
nho a honra de me considerar ma
gistrado, e tendo formado meu espí
rito na magistratura, eu seria inca
paz de atribuir S. Ex.a, como a qual
quer Representante dos Estados da
Federação, ligado a grandes ou pe
.quenas bancadas, atitude lamentá
vel. O nobre colega tem demonstrado
o devotamento com que defende seu
Estado, e todos reconhecemos o alto
cri. tério de suas atividades.

Verifica-se que se trata de mero
engano tipográfico. Ofereço ao Se
nhor Senador Dario Cardoso este es
clarecimento, de todo coração, pelo

. muito que nos merece. <Muito bem.
Muito bem. Palmas.)

O SR. DARIO CARDOSO (pela. or
.dem) - Agradeço a V. Ex.a, Senhor
Presidente, o esclarecimento com que

acaba de me distinguir. Aliás, decla...
rei desta tribuna que, dadas as qU9.
lidades de inteligência e de coração
que exornam a pessoa de V. Ex.a..
e o seu cavalheirismo. jamais pode
ria atri.buir-Ihe o uso do adjettvo "la.
mentável". Acentuei, por isso, que sõ
mente o pod&rla considerar como re
sultante de êrro tipográfico. (Muito
bem. Palmas.) .

O SR. PRESIDENTE - Vou sub
meter à Casa os requerimentos de
:destaque formulados pelos Srs. S~..
nadar Carlos Prestes e Mauricio
Grab6is, nos seguintes teores:

Requeremos destaque para o pará
grafo único do art. 160 do projeto
anterior, a fim de que substitua o
art. 143 do Projeto revisto.

Sala das Sessões, 26 de agôsto de
1946. - Carlos Prestes.

Requeremos destaque para a emen
da n.o 3.143:

Suprimir o art. 160, e seu parágrafo
único do Projeto anterior, que corres
ponde ao art. 143, do Projeto atual.
(Capítulo lI, titulo IV).

1.0 signatário: Deputado MaurfclG
Grabóis.

Sala das Sessões, 23 de agOsto de
1946. - Carlos Prestes.

O SR. MAURtClO GRA'BOIS (.)
- Sr. Presidente, o nosso destaque
visa substituir o art. 143 do projeto
revisto pelo parágraifo único do a.rtI
go 160 do projeto primitivo. oU me
lhor, acrescentar ao a.tual art. 143 o
seguinte:

"salvo se, casado com brasileira.
tenha filho brasileiro nato na de
pendência da economia paterna."

Observa-se que o pará.grafo único
do art. 160 é muito mais democrático
do que o atual art. 143. Seria com
pleto absurdo expulsar do território
nacional o estrangeiro cons1dexado no
civo à. ordem pública, uma vez que
fÔsse casado com brasileira. tendo fi
lho brasileiro nato sob sua dependên
cia. E s€ría absurdo porque consti
tuiria atentado contra a fam1l1a brasi
leira. Somos uma. terra de imigração e~
portanto, precisamos criar, em relação
aos ~trangeiros que vêm contribuir
para. o nosso progresso e aqui cons
tituem família, um clima que lhes as
segure amola liberdade .

se aceitârmos o parágrafo único do
art. 16Q do atua1 projeto, estaremos
esta!becendo condições para que o es-

(.) Não fol revisto pelo orad'.>r.
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trangeiro melhor se adapte ao nosso
meio.

Babemos o que têm sido as perse
guições por motivos políticos e tam
bém de caráter pessoal. A faculdade
de se expul'3arem os estrangeiros, mes
mo os nocivos à ordem nública, tem
dado margem a injustiças flagrantes,
a verd.adeil"os crimes. Ontem mesmo
os jornais" notidaram ter sido pôsto
em liberdade um cidadão polonês de
tido há cêr<:a de cinco anos e seis
meses pela polícia do Estado do Rio,
(',asa aqui debatido peIo nobre Repre
sentante Sr. José Leomil. O prêso não
tinha <:ulpa formada e estava à espe
ra de possível deportação para a Po
lônia.

Assim como êste, Sr. Presidente,
inúmeros outros casos poderia citar.

Em 1934, por exemplo, prendeu-se
uma jovem de 17 anos que aqui tinha
fa,milia e foI deportada para a Euro
pa. Pois bem; até hoje não .:í€ conhe
ce que destino teve Gen! Gleiser. seu
pai, que aqui estabelecera família e'
tinha filhos bxasileiros, tamóbém foi
expulso de nosso país para 2, Europa,
e lá morreu num campo de concen
tração.

Durante o período da guerra da Es
panha, deportamos pa"ca êsse pais imí
meros cidadãos espanhóis, que foram
fUBilados pelo govêmo opressor do di
tador Franco.

Essas expulsões são iníquas e cons
tituem verdadeiras injustiças, pois, se
um cidadão é responsável por crime
cometido em nossa terra, deve respon
der por sua falta perante os nOSSN tri
bunais ~ não SEI' alvo doe perseguiçõ€~
descabidas.

Chamo, srs. Repre~ntantes,a aten
ção da Casa para êsse parágrafo, que
Queremos seja substitutivo ao art. 143.
E' uma ga.rantia para a família brasi
leira. seria, repito, absurdo d-eixar ao
desamparo crianças e mães brasileiras,
sob a ameaça de tão injusto dispositi
vo. (Muito bem.)

O SR. MARIO MASAGAO _.- Se
nhor Presidente, o Projeto votado e,m
primeiro turno, ao disciplinar a pos
silbilidade de expulsão de estrangetro,
dispunha o seguinte:

le O Govêrno Federal poderá ex
pulsar do território nacional o es
trangeiro perig'oso à ordem pública
ou nocivo aos lnterêsses nacionais,
salvo se, casado com brasileira, ti
ver filho brasile1.ro nato, na de
pendência da economia paterna. fi

No projeto atual, o texto fi~ou as
s1m redigido:

"O Gov~rno Federal poderá ex
pulsar do terri tório nacional o es
trangeiro nocivo à. ordem pú~
blica. "

A Comissão concorda em parte com
a proposta constante do destaque que
acaba de ser requerido, apenas para
o efeito d~ acrescentar-se ao wxto
atual esta cláusula:

"Salvo se, casado com braallel
ra, tiver filho brasileiro nato, na
dependência da economia pa
terna. ,~

Era o que tinha a dizer. (Multo
bem.)

O SR. CARLOS PRESTES - (Pela
ordem) - Sr. Presidente, o que solicI
tamos é justamente aquilo com que
concord8J o ilustre relator da,Com!sslo:
que se acrescenUlm ao artigo 143 as
palavras do parágrafo único do artigo
160 do projeto anterior:

14 Salvo se, casado com brasilei
ra, tenha filho brt;.dilc1rú nato na
dependência da e<.:\.)nomla. pat.er
na." .

Pedimos ainda a atenção do Sr. Re·
presentante Mario Masaglo para pe
queno problemBi de redação. TaJvea
fôsse possivel indulr-se no texto:
tanto brasileiro como b:'asllelra, para
atender-se ao caso da estrangeira ca
sada com brasileiro.

O Sr. Mario Masagão - 'Dtou do
acôrdo com a sugestão de V. Ex.·.

O SR. CARLOS PRES'r~S- Obri
gado a V. Ex.a (Muito bem).

O SR. PRESIDENTE - Os Senho
res, que aprova.m o destaque requeri ..
do pelo Sr. Senador Carlos Prestei,
referente ao parágrafo único do ar·
t1g0 1ôO do projeto anterior, queiram
levantar-se. (Pausa).

Está. aprovado.
Vamos passar à emenda n,o 8.101, do

Sr. Senador Ferreirn de Souza., ao ar..
tlgo 159, parágrafos 22, 23 e 24 do an·
tigo projeto, correspondentes, rCllpactt.
vamente. ao artigo 141, parllrra.to 17,
18 e 19 do projeto revisto, do Jegulnt.e
teor:

Requeiro destaque, na forma. real..
mental, para a Emenda n,o 3.101, do
minha autoria referente no Oapitulo
II tit. IV do Projeto revisto fi publi.
cada à página 234 do impMuo alull·
vo ao nrUgo 127, e seguinte•.

Sala das Sessões, em 26 de al61to
de 1946. - Ferreira de SOUlCl.
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A emenda diz:

N.o 3.101

Ao artigo 159, parágrafos 22, 23 e
24

Diga-se:
Parágrafo 22 - É garantido

também o direito sôbre as c·ria
ções intelectuais no terreno da ci
ência, das artes, da indústria e do
comércio na forma que a lei de
terminar. - Ferreira de Sou?a.

O SR. FERREIRA DE SOUSA (1lI)
- Sr. Presidente, o projeto oferecido
pela Comissão Constitucional e o re
visto, ora em votação, repetira.m mais
ou menos, no tocante à chamada. pro.
priedade intelectual, industrial ou Ute·
rária, a regra prevista na Constituição
de 1891, a qual estabeleceu que a lei
também protegerá os inventos indus
triais, assegurará a propriedade sObre
as marcas de fábrica e sôl1re o nome
comercia,l.

A emenda que tive a honra de ofere
cer prefere redigir a norma de man~1

ra mais precisa, mais técnica e sôbre
tudo mais ampla.

Ela diz que a lei assegura·rá.o dir?1
to sôbre as ericlções intelectuais, no
terreno da ciência. das artes. d:ls i:r.
dústrias e do comércio, querendo as
sim tornar mais geral a norma. ~ Jar
lhe alr.ance muito maior. Em 1891,
efetivamente o legislador só conheda,
nêsse particular. a marca de fábrica,
a pf!.·tente de invenção e o direito au
toral. úlUmamente, já se vem conhe
cendo diversos outros institutos. Os
chamados direitoE lntelectuais ou au
torais, ou, - se o quizerem - pro
priedaàe intelectual. literária. lndu.s"
trial ou comercial abran~e hoje cam
pc.; ma is va-sto. Não se trata mais so
mente como quer o pr:>jf'to revisto, de
patentes de Invenção, de marcas de
fábric9. e de nome comercial. As nossas
leis1â F1ssegl.lram também a mesma ex
clusividndl" ao títulú de estah~lectmen

tos. às insígnias. às frases de' propa
ganda e 9té às siglas. ~sse gênero de
nropriedade - e há muitos que enten
rlp.m não se tratar 11' proprtedade 
êsse g-f.nero d,~ exclusividade. fOssa es
pécie de direito eraa omnes saiu da
ouele quadro· limitado conhecido em
1891 e em 1934. para· abranger campo
mais amolo, 9mhito muito mai~ vasto.

Nestas condkõe~, como nã-J é possí
vel AO legislador Constituinte estar a
regular Cf! da caso de per si ou nrever
tudo auanto P05Stl surgir em matéria
literária,. científica, artística, indus-

(*) Não foi revisto pelo orador.

trial ou comercial, será melhor adotar
uma redação geral e atribuir a exclusi
vidade - ou de propriedade, como qui
zerem, pois não estou aqui dando de
finição doutrinária - a tOda e qual
quer forma, de criação intelectual no
terreno dn. ciência, das artes, da indús ..
tria e do comércio.

Talvez, se não estabelecermos êsse
principio, possamos chegar mais tarde,
9uem sabe pela legislação ordinária,
aquilo que a Rússia já estabeleceu: a
exclusividade ao direito sôbre a crIacão
científica, sóbre o princípio cientifi
co firmado pelos grandes mestres nos
seus laboratórios, nos seus escritórios,
nos seus estudos.

O Sr. J01'ue Amado - A emenda de
V. Ex.o. parece-me interessante. Há
uma coisa, no entanto, Que desejaria
lembrar-lhe: o § 19. que V. Ex." dese..
ja substituir pela redação da emen
da ...

e SR. FERREIRA DE SOUSA 
Os três parágrafos.

O Sr. Jorge Amado - ... fala em
obras literárias, artísticas e cientificas.
A emenda de V. Ex.a. diz: "no terreno
da ciência, das artes; da indústria. e
do comércIo". Tenho para mim que
V. Ex.a , quando diz "dae artes", quer
referir-se também à literatura.

e SR. FERREIRA DE SOUSA 
E' uma forma de arte.

O Sr. Jorge Amado - TodavIa, pa
rece"me que ficaria. ainda mais ela"
ro se dissesse: 11 da ciência, da.3 letras,
das artes. da indústria e do comér...
cio" .

Desse particular o projeto é ma.1s
claro do que a emenda do nobre se
nador.

e SR. FERREIRA DE SOUSA 
Confesso que, na instância da reda
ção, se a emenda fôr aprovada, e5t.a
tel de in telro acõrdo com fi. sugestão
de V. EX,a, que corresponde também
a. meu pensamento, quando me refi
ro à expressão "artes", dando-lhe
sentido mais geral, que abrange cam
po mais largo.

Mas, Sr. Presidente, dizIa eu que
essa norma deve ser assim redigida e
o digo também por outras razões.

Quando as Constituições de 91 c 34
trouxeram à baila à questão. não o
fizeram para regular precisamente os
institutos do direito civil, comercial
ou industrial, como se queira chamar;
fizeram-no, sim, para estabelecer o
contraste entre a norma anterior, re
ferente à propriedade dos bens- mate
riais, e a denominada propriedade dos
bens imateriais, ou seja por confe·
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rirem a criações intelectuais, a bens
im.ateriais, as garantias corresl,J0Uàen
tes ao domínio da lJropriedade mate
rlR.l.

Ora. se essa foi a fInalidade dos
Constituintes. ela serA melhor expres
sa. se redigida de forma mais geral,
ca.pa7a de abarcar tudo quanto \fieI e
ser compreendido nessa expressão,
através dos tempos. Não elaboramos
constituição para hoje ou mesmo pa
ra amanhã. nem êstamos parados na
evolução do direito ou dos institutos
juridicos até o dia de hoje. mas de
vemos fazer U-JI1a Constituição capaz
de comportar em seu bojo tudo quan
to o engenho humano venha a criar
nesse particular da exclusivida~e dos
bens intelectuais.

O Sr. Plínio Barreto - Aliás, V.
EX.a, na sua emenda, apenas tra~'l as
diretrizes. deixando o resto li lei '::>1'
dinária. Não há Incollventente al
gum.

O SR. FERREIRA DE SOUSA 
la. lei ordinária irá I'egular a questão
de prêço industi"ial, do prêmio que
se concede ao inventor para que o
invento seja utilizado por todo~. E'
questão de legislação ordinãria .

O Sr. Wellington Brandão - Estou
de acôrdo com a emenda dE' V. Ex.a ,
mas adoto a ressalva do ilustra Depu
tado Jorge Amado, porque. em rigor,
há diferença entre obras artísticas e
obras literárias, não só juridicamente
falando. senão, sobretudo, técnica ..
mente.

O SR. FERREIRA DE SOUZA 
Nesse ponto. já respondi ao ilustre
colega Sr. Jorge Amado qual foI o
meu intuito. E' questé.o de redação;
se fôr necessário, o texto .será cvrri
gido. Não há dúvida neste parU..
cuIar.

O Sr. Wellington Brandão·- A
emenda de V. Ex.a é digna de todo o
acatamento.

O SR. FERREIRA DE SOUSA 
Por esta razão, espero que meus pró
prios colegas de Comissão concordem
com &. norma que torna mais amplo
e possível (} desenvoLvimento da di
reito industrial, comp.fcial e autoral
- do direito em geral.

Aliás, sabemos que no campo doutri
nário essas partes são tratadas eng10-

, badamente como fontes do dir~ito in..
dividual. Vale nota'! que minha eU".E',n
da apresenta ainda uma vantagem de
ordem técnica.

Sabemos que no particular das
tr1.B.rcas industriais e comerciais, bem
.como das patentes de invenção, a

doutrina discute constantemente a
questão de saber se se trata de moda
lidade de proprleda'de ou de dirf~it(\
pessoal. Nesta casa, mesma há prof~s
sores da cadeIra e noto que são
multos os divergentes. Enquanto o
nobre professor Hon6rio Monteiro
Bustenta, com boas razões, não exis
tir propriedade industríal. não se tra
tar de ínstituto irmão do instituto aa
propriedade, o humilde ora.dor que
ocupa a atenção da AssembléIa nét=te
instante, leciona.ndo a mesma dj.c;
C1plina, se coloca em ponto de vista
contrário. Nessas condições, não de
ve o legislador constitucional int.ervir
em questões de ordem doutrinária. no
fixar decisões e estabelecer orienta..
ções fixas, para usar de UIna eX11res
são, capaz de possibilitar a doatrina,
o seu des€nvolvimento e sua decisão
neste particula.r.

Já disse que a redação do Projeto
reviSto, fala, positivamente, em pro·
priedade de marca de fábrica. Enten
do que há propriedade, mas não é
ponto pacífico em doutrina. Há qutm
entenda não existir direito de pro
priedade, mas simples dire:it.o de pos
soas.

O Sr. Car20s Prestes - A em )nàa
de V. Ex.a é mais a!l1.pla, no sentido
genérico. E' possível" talvez, no ponto
de vista técnieo, que seja. mais justa;
mas os três parágrafos asseguram di
reito quanto às criações intelectl;~is,

deixando-os para o legislador ordlnâ
rio. E' por isso que lhe daremos 'Vo
to contrário. De acõrdo com o § 17,
em relação aos inventos industrhis,
está gnrantid:J o privilégio temporá
rio para todos os inventos indus
trig.is, o que não se encontra na
emenda de V. Ex.a Até o próprio di
reito de autore-s literários está garan
tido; pertence-lhes o direito exclusi
vo, no sentido amplo. de trad11çÕE:5,
~dições. novas. A emenda de V. E>:
celência trata simplesmente da 1e·
gula.rnentação dependent.e de lei ordi
nária. Julgo Que o têxto atual do
projeto é. nêsse sentido, mai:; a ~se

cur~tórío dos direitos de inven~os.

O SR. FERREIRA DE SOUSA 
O têxto atual não é mais assecuratô
rio. A emenda não estabelece, não
confele liberdade ao legislador ordi
nário para reconhecer o direi~o à~
cria.ções intelectuais. Obriga ao re
conhecimento da natureza, seja inte
lectual, seja industrial, na formó. que
a lei estabelecer. E esta fixa apoenas
a forma de reconhecimento dêss,; d1
reitos que a emenda nãú estabelece,
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lei também invocada no próprio an
te-proJeto, em referência aos orazos,
à forma de conceder os privilégios.
Minha emenda está redigida em lin
guagem que obriga o legi.slador a re
conhe~er os direitos de patentes de
'invento, tle marcas de Utbrlca. ~irrnüs
comerciais, fras~s próprias de prop~

ganda, porque tudo isso é diTf2ito, é
criação intelectual.

O Sr. Prado }(elly - Permita Vos
sa Excelência um apa.L·te, pela muita
admira~ão que lhe tenho. Afirmei
achar preferível a redação que Vo:=.
sa ExC{:lencia dera ao dispositivo, por
mais sintética e por ter usado ~. ex
pressão "criação intelectual". Noto,
porém. que, na tradição de nosso (11
reito, a garantia de que se trat::t é
outorgada desde logO pela Constitui
ção. Receio, realmente, que, condicio
nado o final da emenda à chí..usula
"nos têrmos da lei", se possa dimi
nuir a garantia, deslocando-a do pla
no constituclOnal para o da legisla
ção ordinária.

O SR. FERREIRA DE SOUSA 
R~ndo a V. Ex.a com o mesmo
prazer com ttue respOndI à argumen
tação aduzid:l pelo nobre Senador Se
nhor Garlos Prestes. A emenda ~sia

belece a proteção nos tkrmos da lei.
mas da lei que ela. estabelecer. Nã·:) é
a lei que vai criar a proteção, :nas
apenas dar forma. Mostrei que, com
tôdas as normas constitucionais, des
de 1891, nunca se conferiu proteção a
inventos indm,triais. a marcas de fã
brica, sem lti prévia. V. Ex.a sabe
perfeitamente que há um mundo ce
soluções para se saber se o d!!'~ito

de ma.rca de fábrica se prende exclu
sivamente ao uso anterior ou ao re!:ds
tro, se o registro é atributivo ou de
clarativo na lei.

Quanto ao invento industrial, a ld
declara que não o reconhece SE' torna
do público antes do respectivo regis
tro. Em todos êsses Caso~ a lei o nega.

A norma não possibilita, de maneira
alguma, ao legislador ordinário reco
nhecôl', ou melhor, ela o obriga a re
conhecer milito mais do Que isso.
Como está no projeto a Constituição,
só se reconhece a propriedade do in
vento industrial, das marcas de indús
tria E: comércio e a exclusividade do
uso do nome comereial, ficando fora
de proteção o titulo, a sigla, a frase
de propaganda, formas perfeitas de
propriedade intelectual e reconhecidas
nos temp<>s modernos. (Muito bem..
Palmas.)

o SR. MARIO MASAGAO (.) _
Sr. Presidente, infelizmente não me
é poss1vel concordar com o destaque
requerido pelo nobre Representante
Sr. Ferreira de Sousa. O projeto, na
sistemática dos direitos individuais,.
afirma, nesse passo, em primeiro lugar,
a garantia da propriedade material,
declarando ser essa mantida em sua
pleI1J.tude, salvo o caso de desapro
priação. Passa, em seguida, à proprie
dade imaterial, e ai desdobra a mat~
ria nos três itens clássicos em nosso
direito constitucional.

Com efeito, no § 17 alude aos in
ventos industriais; no 18.0 à propr1e
dade de marcas de indústria e comér
cio e à exclusividade do uso do nome
comercial, e, no 19.°, às obras literá
rias, artísticas ou científicas.

O Sr. Ferreira de Sousa - V. Ex.&
fará a gentileza de explicar por que
se fêz distinção entre propriedade das
marcas de indústria e ~omércio e a
exclusividade do US{) do nome comer
cial.

O SR. MARIO MASAGAO - E'
questão de técnica, à qual ~hegarei de
pois de explicar o que há de substan
cial na impugnação que desejo fazer
à emenda de V. Ex.a .

Sr. Presidente, penso que o projeto
merece se'r mantido como está redi
gido, com as especificações dêle cons
tantes, sobretudo porque a proprie
dade imaterial deve ficar consagrada
desde logo na Constituição, quanto às
suas garantias fundamentais.

De acôrdo com a emenda de S. Ex.&
o Sr. Senador Fer:eira d,:: Sousa, a
matéria fica comprimida num s6 item;
entretar..to, êsse item, porque aperta
demais, não compreende tudo o que
devia. abranger.

Com efeito, será extremam(;nte difí
cil sab-el", depois. se, na expressã-o "di
reito às criações intelectuais" a que
alude a emenda de S. Ex.a , cabe exclu
sivida<ie do uso do nome comoercial, e,
principalmente, a da marca de indús
tria e comércio.

Não há dúvi-da de que ~sses sã.o ca
sC's d~ direitos Imateriais; entretanto.
dúvidas há - salvo na doutrina italia
na. - em compreender essas formas
na denominação 11 propriedade intelec
tual" .

Ademais, a aceitar-se a emenda de
S. Ex.a, seria melhor cancela.r, sim
plesmente, no texto constitucional, os
referidos itens, porque por ela se de
clara ficar a matéria dependente da
f-orma. que a lei ordinária estabelecer.

(.) Não foi revisto pelo orador.
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O Sr. Ferreira de Sousa - Permita 
V. Ex." um aparte. Verá o ilustre co
lega que minha emenda obedece a 
êsse mesmo sistema; primeiro, à pro
priedade dos bens materiais; depois, 
à propriedade intelectual, ou imaterial, 
isto é, ao direito imaterial. Não usei 
a e·xpressão "direito à propriedade", 
fugindo, ·mesmo, à definição doutri
nária. P.eço a V. Ex.a a gentileza de 
ler a emenda com atenção; e verificar 
qu:o ela não condiciona o caso à pro
teção da lei, mas, apenas, à forma da 
lei. Se V. Ex.a me provar agora que, 
desde 1891, com todo o reconhecimento 
das Constituições, as patentes de in
venção e as marcas de fábricas não 
estão subordinadas à lei ordinárias, 
retirarei minha emenda. 

O SR. MARIO MASAGAO - Es
tão subordinados à lei ordinária em 
tudo que deva pertencer ao direito 
comum; e a dire"triz não será consti
tucional, se fôr aceita a emenda de· 
V. Ex.". 

O Sr. Ferreira de Sousa Per-
guntaria a V. Ex.a, se um inventor 
que torna público seu processo de in
venção, antes de pedir a patente ·na 
repartição oficial competente, ter:'i, 
direito depois disso? 

O SR. MARIO MASAGAO- Essa 
é a figura normal de renú:J.cia ao 
direito. Aquêle que não pratica as 
diligências necessárias para assegurar 
o seu direito, renuncia a êle. A Cons
tituição não pode proteger o inven
tor contra si próprio. 

O Sr. Ferreira de Sousa - Se con
tinua a fabricar os seus objetos, como 
renuncia ao seu direito? 

O SR. MARIO MASAGAO - E' 
preciso distinguir entre o direito e c 
seu exercício; entre a substância do 
direito e a: prova dêle. 

O Sr. Ferreira de Sousa - O regis
tro é atributivo, pela legislação mo
derna. 

O SR. MARIO MASAGAO - Em 
suma: a emenda ora em discussão 
deixa à m:J.rgem certo aspecto do di
reito imaterial, que as Constituições 
têm assegurado entre nós e o pro
jeto també1n protege. 

Pergunto a S. Ex.a: aprovada, por
ventura, sua emenda, estará assegu
rado o direito dos herdeiros do au
tor? Ficará garantida a Nacão a fa
culdade de desapropriar o direito in
telectual, pelo interêsse público, con
cedida a indenização justa? 

Tudo isto fica expungido do texto 
constitucional pela emenda de S. Ex.3

; 

e, no entanto, ef.sa disciplina deve 
constar da futura Carta Magna. 

O Sr. Ferreira de Sousa - A mi
nha emenda está dentro de n;do que 
há atualmente na ciência jurídica. 

O Sr. Prado Kelly - A emenda diz: 
"E' garantido também o direito sô
bre as criações intelectuais no terreno 
da ciência, das artes, da indústria 
e do comércio, na forma que a lei 
detenhinar." il:ste dispositivo é autõ
nomo, não depende de lei ordinária, 
nem de preceito análogo que existe no 
Código· civil, tanto que V. Ex.a tem 
conhecimento de aue a matéria foi 
muito discutid:J., no sentido de saber 
se o registro era atributivo ou declara
tório. E foi entendido que era mera
mente declara tório. 

O SR. MARIO MASAGAO- Per· 
feitamente. 

Pelos motivos que acabo de expor, 
Sr. Presidente, a tradição de nosso di
reito deve ser respeitada. Cumpre
nos manter a enumeração do proje
to e não procurar comprometer ess:1 
enumeração, por uma forma que pode 
ser elegante, mas que não é compreen
sível. (Muito bem. Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE - Vou sub
meter à votação a emenda do Senhor 
Senador Ferreira de Souza. 

Os Senhores, que a aprovam, quei
ram levant:u-se (Pausa.) 
·Está rejeitada. 
Vamos passar ao destaque para a 

emenda n.0 789, do seguinte teor: 
Requeremos destaque para a emen

da n.0 789, ao art. 159, § 36 do Pro
jeto primitivo e art. 159, § 31, do 
Projeto em votação. 

Essa emenda, com parecer contrá
rio, está assim redigida: 

"Não haverá prisão civil por 
dívidas, multas ou custas, salvo 
nos casos de alcance, inac\imple
mento de obrigação alimentar a 
depositário infie 1, previstas em 
lei." 

A emenda e a sua justificação cons-
. tam do avulso que principia com 

"emendas ao art. 159", § 6.0 , e o pa
recer contrário da Subcomissão que 
trata das emendas ao Capítulo "Dos 
Direitos Individuais", § 20. 

Sala das Sessões, 13 de agôsto de 
1946. - Fernando Nobrega. 

O SR. PRESIDENTE- A emenda 
é do Sr. Pedro Vergara e o destaque 
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foi refJl!erido pelo Sr. Representante
Fernando Nóbrega. Ela diz:

N.O 789

S'lbstitua-se o art. 159. § 36,
pelo seguinte:

.. Não haverá prisão civil por
<1Ívi<tas, multas ou custas, salvo
il1l'1.dimplement'J de obrigação ali
mentar e depositário infiel, pre
vb!cs em fei".

JustijtCLlÇão

A emenda incluí no texto do
projeto, os casos de alcance dos
ageqtes fiscais, que não de:.Íxa de
ser dívida e USttndo a expressão
.,prisão c1vil" , torna possível a
conversão da milIta em prisão, de
acôl:do com o Código Pena] e a
Lei de Contravenções.

Sala elas Sessões 14 de Junho de
1946. - Pedro Vergara.

o 8Ft. FERNANDO NÓBREGA
(Pela ordem) - Sr. Presidente. re
queri o destaque. Agora. pergunto a
·V. Ex.a se posso defendê-lo; porque o
.autor não está no plenário, mas dele
gou-me poderes.

• O SR. PRESIDENTE - Tem a pa
lavra o nobre R.eptt"sentante.

O FERNANDO NóBREGA ( .. ) -
. Sr. Presidente, a emenda do nobre
Deputado Sr. Pedro Vergara parece
ter tôd~ procedêncÍCt. e, assim, requeri
destaqu~, para que o plenário sôbre
ela melhor refletls.s.e.

Como está no pr(Jjeto, o § 31, do
art. 141, diz:

"Não haverá. prisão por dívidas,
multas ou custn.s, excetuadas, na
fonua da lei, a do depositário e
a pt"uveniente de obragação ali
mentar" .

. Ora, por êste dispositivo, as d1vidas,
multa·B ou custas, excetuadas sàmente
as exceções nela expressas. não po
derão ser con-vertidas em prlsão, Está
muito amplo. Precl~amos restr1n~

em benefício da boa doutrina, que dis..
dplina o assunto.

A emenda. do ilustre Deputadoar. Pedro Vergara está assim conce..
bida:

uNio haverá prisão c1vU por di
Vidas, multas ou c'lStas, sa~vo nos
casos de alcance, inadimplemento

, (·r Não foi reviRto pelo orador.

de llbrigação alimentar e deposl
tári,) infiel, previstos em lei".

'l'ôda a divergência da emenda com
o texto se situa em que o Sr. Repre
scntant~ Pedro Vergara, al1á.~, com
sua conhecida autoridade de mestre
de Dir~ito Penal, quer que se deixe
bem esclarecido que a Const1tuição
não permitirá prisão civil por dividas
de qualquer espécie.

Se vamos adotar:) texto do projeto.
chegaremos à seguir.te e abs!lrda con
clusão: um funcionário que pratica um
desfalque, que dá um alcance contra o
Estado, não poderá sofrer prisão
adminis~rat1va porqUe, pela ampli
tude peMgosa do texto do projeto, nio
haver-á prisão per dívidas. O -Estado
ficará impedido de coagt-Io a indeni
zar o prejuízo. Desaparece a prisão
administrativa. Não tenhamos dúvi
das. A emenl1a do brilhante Repre
sentante Sr. Pedro Vergar&. evita qual
quer sofisma ao afirmar que não ha
verá apenas a prisão civil.

Além disso, Sr. Presidente, adotan
do o texto do projeto, vamO$ fazer
verdadeira subversãú em todo o Di
reito Penal, vamos involuir em ma
téria tão relevante, porqt:e o Cód1go
Penal,~. principalmente, a Lei de
Contravenções Penais, se firmam.
exatamr;nte, nesse princípio de con
versão de multa em prisão .

E' hoje uma teoria vencedora, in
voco os Mestres de Direito com assen
to nest<.'t. Casa, esta de que os peque
nos delitos. as c(mtravenções não fl
cam sujeitas à prisão e, sim, a meras
Iaultas pecuniárias. Se o individuo
não paga, e não o faz porque não
quer. ou seja reincidente aí então te
remos a conversão da Plulta em pri
são.

O que a emenda .:io nc.bre Deputado
Sr. Pedro Vergara. quer é deixar pa
tente na Constituição que fica. proi
bida. tão somente a prisão civil e
nunca a determinada por processo

.criminal. Nada mais justo e mais ló-
gico.

Não e possível manter o texto do
projeto, criando sérias controvérsias
para o futuro.

Sendo a matéria de tal modo evi
dente e falando a um plenário do re
lêvo dêste que defronto, dispenso ou
tras considerações, outras argumen
tos, para pedir à Assembléia o seu
voto à emenda em destaque, (Muito
bem; mutto bem. Palmas.)
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o SR. COSTA NETO (.) (Para
encamtnhar a votação) - Sr. Pre~
sidente, desejo formular um requeri
mento sôbre a emenda oferecida pelO
nobre Deputa.do Pedro Vergara, e cujO
texto é o seguinte:

ii Não haverá prisão civil por
dividas, multas, ou custas. salvo
DOS casos de alcance, inadimplo
menta de obrigação alimentar ~

depositário infiel, previstos em
lei. "

Peço a V. Ex.1\. o destaque da locução
Mde alcance", porque sou tavorável à
emenda. sem essa locução. Uma vez
que o saldo da prestação de contas
não é restitufdo pelo funcionário, tOl"
Da-se objeto de ação penal, e, por-

. tanto, não pode estar contemplado no
texto.

Por esta razão, requeiro a V. Ex.~

ponha em votação primeiro a emenda.
salvo a locução U de alcance", o que
aprovarei, e, em seguida, a locução
destacada, contra. a qual terei de
votar. (Muito bem;· muito bem.)

O SR. PRESIDENTE - Vou sub...
meter a votos a emenda, com. o des
taque requerido da locução iide ai..
cance".

Os Senhores, que aprovam a emenda
sem essa locução, queiram levantar
se. (Pausa. )

Está aprov9.da.
O SR. COSTA NETO (Pela ord.em)

- sr. Presidente, pediria agora a
V. Ex.a , a menos que o autor da
emenda retire a expressão "de al
cance", destacada, que pusesse a votos
esSG. locação, contra a qual, segundo
já disSe, me pronunciarei. .

O SR. pnESIDENTE - O Senhor
Deputado Costa Neto requer seja ou
vido o plenário quanto às palavras
~de alcance" destacadas do texto da
en-..euda.

O SR. FERNANDO NOBREGA (Pe
Ja ordem) - Sr. PresIdente, diante
da explicação do nobre Relator, estou
de pleno acôrdo em retirar a locução
-de alcance", desde que fiqueDJ as
palavras "prisão civil" porque o al
cance está enquadrado no processo
crIminal. (Muito bem; muito bem.)

O SR. COSTA NETO (Pela or
dem.)
- Br. Presidente, em face àa decla..
ração feita pelo nobre Deputado, Se..
nbor Fernando Nóbrega, reth-ando a
expressão 4'de alcance", ficará sem

(.) Não foi revisto pelo orador.

objeto a respectiva votação. (MuitO'
bem; muito bem.)

O SR. PRESIDENTE - A assem
bléia deliberou fôsse nomeada uma.
comissão para tratar de assuntos re
ferentes à pecuária, ao aprovar o Re
querimento n.O 369, de 1946.

Para a referida Comissão designO'
os Srs. João Henrique, Wellington
Brandão, Galena Paranhos, Domin
gos Velasco, Costa P6rto, Dolôr de
Andrade, Regis. de Oliveira. Martins
Filho, Flores da. Cunha, Ernani Sátiro
e Nélson Parijós.

Vou submeter à consideração da
Casa o Titulo V - i' Da Ordem Eco
nômica e social".

O SR. NEREU R.A.MlQS - (Pela
C1f'dem) - Sr. Pr-esid€'J;lte, antes de
se iniciar a votação, quero chamar
ao atenção de V. Ex.a para um êrro.
tipográfico existente no art. 156, nú
mero l, que deixa o dispositivo &em
sentido. Onde se lê i'proibição de
diferença de salário para o mesmo
trabalhador", leia-se "para. o mesmo
trabalho". (Muito bem.)

O SR. COSTA NETO (Pel4
ordem) Sr. Presidente, pedi a
pala.vra para dirigir a. V. Ex.a. o re
querimentohabitual.

O SR. OSVALDO LIMA - (Pela
ordem) (.) - Sr. Presidente, re
quoei.ro a V. Ex.a que, antes de sub
meter o Capítulo à. votação, anun
cie as emendas, cujos destaques te
nham sido deferidos por V. Ex.", a
fim de evitar o que já. ocorre~ em
outras ocasiõe'S, qU8.L,do muitos se
nhores Re·presentantes votaram de
terminado capitulo na esperança de
poder fazer a ressalva ou as restri
ções possíveis na votação das mesmas
emendas. Desta maneira, não haveria
surpresas, como acontec~u na vota
ção daquele Capitulo que deu lugar a
ligeLros de:>entendimentos entre a ban
cada comunista, Vossa Excelência e o
modesto orador, relativamente à. con
cessão de voto aos· analfabetos. V.
Ex.a anunciando os destaques conce-·
didos, daria conhecimento à Casa doe
tõds a matéria, e o Representante que
quJsesse votar contra o capitulo po..
deria fazê-lo logo, desde que sua
emenda. não houvesse sido atendida.

Isso, Sr. Plresi dente, o que dese
ja.va sugerir a V. Ex....

O SR. PRESIDENTE Vossa
~lêncla tem razl(); vejo..me, po..
rém, impossibilitado de atendê-lo.
porque coon isso ha.veria perda de

(.) Nf.o :rol revisto pelo oradoT.



-37 -

tempo, de vez que os Senhores Re
presentantes podem apresentar re
quedmentos de destaque em qualquer
fase da v<lta.ção. .

O SR. OSVALDO LIMA - A ex
pressão adotada por V. Ex.a .. apro
va.do o ca.pítulo salvo os desta.ques"
a meu ver é fómlUla errada visto
como não sabemos quais são os de~
taques.

Ademais, poderiames enwnder 
eu e multos colegas - que sf'.o todos
os destaques re-<:uerldos, quando o
pensamento de V. Ex.B é excluir os
tli!Staques não concedidos.

Por 1sso, pediria anu.nciasse os des
taqu-es deferidos por V. Ex.oJ..

O SR. PRESIDENTE - Só até o
momento da votação podem ser apre
sentados requerimentos de destaques.

O SR. OSVALDO LIMA - Falo
daqueles que V. Ex.a recebe antes da
votação.

O SR. PRESIDENTE - Há Repl'e
sentantes que apreser:tam destaques
durante a votação.

O SR. OSVALDO LIMA - Antes
da votação V. Ex.a poderia mencio
nar quais os destaques deferidos e os
lndeferidos para evitar surprêsas.

O s. PRESIDENTE - Lamento não
poder, materialmente, atender a so
licitação do nobre Representante, su
gerindo-lhe leva.n,tar outra Questão np
sentido de que a Casa se manifeste
s3bre todos os destaques Roresentados.

O SR. OSVALDO LIMA - Não
})OSSO fazer requer1men1'o nesse senti
do. pois tôda. vez que V. Ex.& n~ga.sse

destaque serei obrigado a submeter à
consideração da Casa, criando, assim.
IJituação de desconflança..

O SR. PRESIDENTE - Perdõe o
nobre Representante; não se trata de
falta de confiança, Para m!m é hon
ra ilnensa Kozar da con!1ança e esti
ma da Assembléia, jamais, porém,
consideraria essa man1festa~ão da As
sembléía. como prova de desconfla.nca..

Só pela forma a que me referi é
que poderia atender a. V. Ex·. no sen...
tldo de serem todos os destaques re
cebidos sujeitos à ap~·ecla.ç40 da Casa.

O SR. JoAo MENDES (Pela or
dem) (4) - Sr. PresIdente, apresenr

teI emenda com cento e muitas assi
naturas concebida. nestes tênnos:

ICTodo cidadão capaz tem dlreitb
a trabalho e obrigação de traba
lhar, observando-se as aptidões,
possib1lidades e preferências."

(.) Não foi revisto pe-lo orador.

A Comissão deu parecer favorável,
à emenda e, por questão de sistemáti
ca ficou assim redigido o disposítívo~

"O trabalho é uma. obrigação
social. "

Vem depoIs o substitutivo que diz:
"O trabalho é um dever social."

A ey.pressão "dever" não correspon
de absolutamente à finalidatie ·de mi
nha emenda.

Poderia pedir destaque para essa
emenda. Conversei, porém. com os
membros da Comissão e conclui que se
tratava apenas de redação.

Nestas condíções peço ao V. Ex!!..,
ouvida a Comissão a respeito seja. in
cluída no texto a palavra "obrigação"
em vez de "dever."

Com isso poupareI tempo à Assem
bléia. (lIfuitó bem.)

O SR. PRESIDENTE - O assunto
a que V. Exa • se refere prende-se a
outro capitulo, que não está em dis
cussão.

O SR. CARLOS PRESTES (Pela.
ordem) - Sr. Presidente. lamento,
ter de tomar a atenção Je V. Ex&.
para tratar de questão semelhante
aquela que ontem, - por mais cor
têses Que fôssem minhas palavras 
tanto Irritação causou à V. Exa.

Apresentamos numerosas emen<ias,
8r. Prestdente. ao projeto de Consti
tuição. Essas emendas, na quas€ tota
lidade - para não dizer na totalidade
- não foram, em absoluto, tom.adas
em apT'êço pela Comissão. Posterior
mente, das inúmeras em-i!ndas que
oferecemos, selecionamos as que jul
gamos indisresáveis por se referirem
a assuntos 'do nosso programa poU
tlco.

Somos. aqui, um Partido; aqui es
tamos como rEiPr-esentantes do povo,
eleitos com determinado programa.
'Temos, portanto. não só o dire1to. mas
o dever de defender nesta. Casa pontos
do programa em Virtude do qual vie
mos, pelo voto do povo, a esta Casa.

Posteriormente. solicitamos destaque
das emen~p.s re<iuz1ndo~os ao mínimo
indispensável. Infelizmente, a part1r
do Título In e. p.r1nclpalmente agora,
no Titulo IV, fomos surpreendidos
com sucessivos indeterlmenoos. Foi o
que suoed-eu ainda ontem, com emen
da importante, qual a. do voto para
os analfabetos. soldados e marinhei
ros. Defendeu V. Ex.a.. Sr. Presiden
te, o ponto de vista da Mesa, de Que
o analfabeto nã.o deve votar, No en
tanto, tratava·se também dos soldados
e marinheiros e ignoramos o crité'rio
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por que a Casa não deveria diseutir
ta.l assun to .

De<:lara V. Ex.h
, agora, que está en

cerrada discussão déste Ca:pituliJ II.
Isto quer dizer que V. Ex.a indeferiu
o destaque de numerosas emendas por
nós solidtada. Assim, por exemsplo. o
que se refere à emen<ia n.a 3.058. para
a qual solicitamos a atenção de Vossa
E~'"ICelência; e outras mais.

Pedimos, por isso. a V. Ex.R.. se
nhor Presidente, o re·exame do assunto
concernente às emendas ns. 3.058,
3.118 e 3.127.

A emenda n.o 3.058 propol"Cion&.:rá
aspecto bastante democrático à nossa
Constituição. Propõe se acrescente um
nlÍmero ao art. 141 do atual projeto.
correspondente ao art. 159 do pI1mi
tivo. nestes tênnos:

elE' garantido o direito de asilo
a todos quantos sof'ram. nos paí
ses em que residem. limitações em
sua ljberoade. por de!fenderem a
causa da democracia ou por suas
atividadefi cíentHic~ ou culturaisH

•

Muitos de nós. hoje membros desta
Casa. já estivemos asilados em países
irmãos, e sabemos c qu~ isso significa.
Há poucos dias, repercutiu nesta &3
sembléla a defesa feita pela' Associa...
çã,o Brasileira de Imprensa. do dl1'eHo
de asUo. Na oportunidade, trata-se de
ja.rnalista paraguaio. que se tentava
eXpUlsão de nossa pá tria . se lôsSe
para sua ~rra. poderia, pelo menos,
ir pa·ra um campo de concentra..ção.
~etendemos se consigne na Cons

tituição o direito <ie asilo. No entan
.to, o destaque dessa emenda fol inde
f€,ondo. Ignoramos o motivo por que
V. Ex.a assim procedeu. Não sa.bemos
qual tenha sl'tio o critério de V. Ex.-.

A out:a emenda tem o n.o 3.117:
U Todo cidadão tem o direito de

resistir às violências de sutu1 li
berdades e direitos. assegurados
na Constituição e nas leis onlint
rias" .

Como se v!, é também prooe1to de
cunho eminentemente democrático.

A emenda n.O 3.118 sugere se redija.
o parágra..fo 15 do art. 119 do atual
projeto, correspond·ente ao parágra.ro
11 do art. 141 do anterior, da seguin
te forma:

"A todos é lícito reunlr-s~ ou
desfilar, sem anuas. não podendo
a Polícia comparecer senão pa:ra.
manter a ordem e gara.ntir êsse
dir-eito" .

Ainda agora, Sr. Presidente, esta
mos com (} direj to de reunlão cassa<io.
O Partido Comunista nf.ú consegue
fazer siquer um com1cio. No entanto.
o direito do comido e do desfile é
reconhecido em qualquer democracia.
Desejamos que o preceito fique asse
gurado de maneira t9.Xativa e ca.te
górica. de modo que nenhuma autori_
dade arbitrária. como os atuais Chefes
de Policia e Ministro da Justiça. possa
cassar êsse direito ao povo. E' o que
pleiteamos. mediante esta modificação
de redação do paTágrafo 11 do arti
go n.o 141.

Finalmente, a emenda n.O 3.127:
"E' inviolável a liberdade de

conciência e de crença garanttdo
o livre exercicio dos éultos reli
giosos. Ai; associações religiosas
adquirem personalidade jurkUca
na fonna da lei civil" ~

São as quatro emendas para as
quais solicitamos a atenção de V. Ex.
Sr. Presldent~ e, se possível. o ree
xame do assunto. pois, Q, nosso 'Ver.
a matéria comporta questOes mUito
importantes. merecedoras de estUdo.
por alguns minutos ainda, da parte da
Assembléia. por mais ansiosos que es
tejamos em promulga~ a Constitui
ção. (Muito bem.)

O SR. PRESIDENTE - Informo
ao nobre Representa.nte que à emen
da n. o 3.127 foi negado destaque pc.r
que seus tênuos, coIl'~ pequena altera
ção, estão contidos no proje~_ a.
Ex,~, o Sr. Senador Carlos Prestes.
não restringiu a l1berdade de cultos
religiosos, ao passo que o projeto o
fêz, apenas com a ressalva. - detde
que não contrarie a ordem pública e
os bons costu'Ues. E' que os boI1S C05
ttL."'nes e a ordem pública brMllefros
não poderlam, por exemplo. pennitfr.
em J10SS0 territórJo, livre exercIcio de
uma religiio que se professe na Inà!a
e em outros países de edUCf\ção e cul
tura primitivas. admitindo a multlpll
cIdade de espfJsas.

Nio posso compreender a aU
tude da emenda de S. Ex.... porque.
diante dêsse texto, se poderia estabe
lecer no Brasil, digamos. o llud1stno.
que repugna à. consciência naci·):laJ.

SObre o direito de asilo d1sse:
"Nego, por ser o reg'me unJ

versal e praticado no Brasll. onde
a extradição é sempre examinada
pelo Supremo Tribunal Federal.
que a denega quando se trata de
crimes poUticos".
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o asilo, portanto, já exíste, conso
ante a nossa legislação e jurisprudên
cia.

Quanto à emenda n. o 3.118, preferi
o projeto, porque êste confr-re o direi
to de reunião, sem prever os desfi
les.

A autoridade não pode, no dcsfi1~.

manter as garantias que, em dado:::.
momentos, exigem certos cidaaii<Js.

Ora, muitas vêzes vemos, l1eSSBS
reuniões, determinadas peSSO.:l.5 <.;bri
gatem outras a tirar o chapéu, dizen
do-lhes impropérios, podendo a po
licia fiscalizar sem al'mliS tais comi
cios. Dai a razão per que preferi G
projeto. São estas as liberdade:; as
seguradas.

O Sr. ?"p,presentante do Partido Co.
munlsta, pelo qual tenho o mesm·)
aprêço que voto a todos os outros, re
quereu destaque de certo núillero de
emendas. Das treze trazidas a plená
rio, concedi destaque para cinco. S.
Ex.ll. me fará a justiça de nãfJ en
tender que agi movido por jnterêS3es
pessoais; teria o máximo prazer em
atendê-lo; {- êsse o meu desejo

Entretanto, se a Casa nisso consen
tir, abdicarei do mau exaustivo tra
balho de examinar emenda. por emen
da, não lhes negando destaqUe sem
motivo sério, pela consideração que
deva a todos os Srs. Represen
tantes, consideração cujo lirnlLc;: é a
minha con~ciência, o meu modo de
entender as coisas.

A Assembléia teI:l, de fato, o direi
to de me ~e..ssar amístosarnen~.e €.sta
fa.culdade e eu lhe ficaria muito gra
to se tomasse a deliberação de dls
cutir todos os destaques,. torn~nd?,
como entendo que deverIa ser maIS
ampla a discussão.

O SR. CARLOS PRESTES (Pela OT
dem) (.) -- Sr. Pl'esidente, a~rarle
ço a deferência e os argumentos por
V. Ex. a apresentad0S quanto ao 10
deferimento dos nossos pedidos de
destaque.

Lamentamos profundamente que o
Regimento assegure essa de'C1são con
dusiva a V. Ex.", que, tomando-as
a seu critério, não faz mais que cum
pri-lo. E' lógico, claro; e V. Ex.&. sab~
o prestigio que desfruta nesta Casa,
o quanto acatamos as deliberações da.
Mesa. Será muito dificil a Assembléia
deixar de apoiá-las; a nós próprios é
muito d.e-sagradável assumir qualquer
atitude contra essas resoluções, pro-

(.) Nâ. foievl:to pelo orlll.dor.

testando ou toman<lo inida.tlva nes
se sentid.o.

Em t9.is condições, em vez de, como
sugeriu V. Ex.V., apelar para o Ple
nário da decisão ontem proferida con
tra o destaque da llossa e-m,enda rela
tiva ao votú dos analfabetos e solda
dos, sol1~1tamos de V. Ex. &., ainda uma
vez, o reexame, principalmente da de
número 3.058, que trata de assunto
muito sério c a qual julgamos ter a
Assembléia 1nterêsse em examinar.

Repito: a Ca.sa, Sr. Pr,esldente, ne
nhum !nterêsse tem em contrariar o
despa~ho de V. Ex. a , antes deseja
apoiá-lo; por essa razão sol1cltamos o
reexame da em-endf:. 3.058. (Multo
bem.)

O SR. PRESIDENTE - Vou de
monstrar o desejo, que é sempre meu,
de Sltender a todos os nobres compa
nheiros da Assembléia, cujas provas de
aprêeo são tantas que jamais a núnha
gratidão as poderia pagar.

Diante disto, e-stá fl.nunclado o des
taque da emenda 3. Ma, assim r-edigl<io:

Requeremos destaque para a emen
da aditiva n. o 3.058.

Acrescentar ao Título IV, onde con
vier:

E' garantido o direito de asilo a
todos quantos sofram, (nos paises em
que residem), limitações em sua llber
d.ade por defenderem a causa da de
mocracia ou por suas ativlda.4es cien
tificas ou culturais".

1. o signatário: Deputado Jorge
Amado.

Bala das sessões, em 23 de agôsto
de 1946. - Carws Prestes.

O SR. JORGE AMADO - Sr, Pre
sidente, antt"s de ~udo, desejo agrade...
cer a V. Ex. a O d·eferimento ao pedido
de de.staque da nossa bancada para a.
emenda 3.058. Novamente provou V.
Ex. a O seu alto espírito liberal, colo..
cando-se ll.'>lJ.a VéZ mais à altura da.
Presidênda desta Casa.

Se fizemos ta.nta questão em que
fôsse dIscutIdo o artigo pelo plenário
é, Sr. Presidente, porque o reputa.m()~
da maior importância pa:-a a Consti
tuição que estamos votando. na qual. a
nosso vêr. deve constar artigo garan
tid-or do direito de asilo a todos os per
seguidos, seja por defenderem a C:e
mocracia em seus paises, seja por suas
ati-vidades cientificas ou culturais.

Não há muito o Uustre líder da
União Democrática Nacional, o Depu
tado Otá.vio Mangabeira.. em d1s<:urso
doutrináriu aqui proferido. referia-se
à necessidade de se defender intema-
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elonalmente a democracia contra as
fôrças da reaç~o e do fascismo, que
alnda tenta,m l1mitar~lhe os movimen
tos e deturpar-lhe o amplo sentido
que dá dignidade à existência hu
mana.

Vivemos na América Latina, onde
se registram fà.c11mente convulsões de
ordem polí'ti<::a; onde, com tamanha
facilidade, brotam as ditaduras es
ma.gadúras de direitos e liberdades e
que levam aos ~árceres, à perseguIção,
à vida difícil os mais ilu~tres homens,
democratas os m..ais denodados e, tam
bém, quantas vêzes!, autores de Olbras
de ciência ou de literatura, obras que,
por um ou outro motivo, desagradam
aos ditadores. Basta.ria o exemnlo do
,próprio Brasil. Quantos àe nós~ hoje,
nesta Assembléia, náo estivemos
ontem asilados. garantidos por arti
gos iguais a êste, insertos em Consti
tuições de países da Europa ou da
América Latina? seria longa a lista se
fôssemos relembrar todos êsses no
mes: mas citarel um, apenas um, o
do próprio Sr. Deputado Otá.vio Man
gabeira, que, durante longo tempo se
beneficiou dêsse direito de as110, quer
na Europa, quer nos Estados Unidos.
Em 1932, muitos foram os homens que
buscaram e encontraram nesse di
reito de asilo a garantia para urna
existência democrática em outros
paises.

O 5r. Café Filho - O Brasil é sig
natário da Conferência de Havana, em
que se assegura o dirdto de asilo. E
devo dizer a V. Ex.a. que eu, cÚ'mo
Deputadc, tive de valer-me dos têrmos
dessa convenção para pedir ao govêr
no argentino asilo em sua embaixada.
Portanto, estou de acôrdo com a
emeilda Que V. Ex.a defende.

,.
O SR.• JORG1!: AMADO - Muito

obrigado pelo aparte.
V. Ex.a teve de recorrer a êsse.di

:reito e lembra que o Brasil é signatá
rio da Conferênci~ de Havana. O que
inlporta, porém, é o seguinte: em ge
ral, nâo basta a assinatura do Brasil
num tratado internadonal para que
as autoridades brasileiras garantam a
existência do direito nêle estatuído.
Estamos muito mais certos de que êle
será gamntido se constar do texto
constituclonal. .

O Senador CarlOB Prestes, ainda há
pouco, quando defendia o di:staque
desta emenda, lembrou o caso do Jor
na.llsta Ma~os Zeida, que, apesar da
existência da assinatura do Brasil na
Convenção de Havana, a que se re
feriu o Deputaado Café Filho, esteve
Da. iminência de ser expulso do ter-

ritório brasileiro e entregue às auto...
ridades da então ditadura do Pan-a...
guai. E foi necessário que a Assem
bléia Constituinte se mobilizasse, atra~

vés de um telegrama que contou com
as à.ssinauras de Deputados e sena
dores de todos os partidos, enviado ao
Sr. MinistTo da Justiça, para que o
asilo lhe fosse concedido, não como
um direito, mas quase como um obsé
quio prestado pelo Sr. Ministro aos
Representantes que o solicitavam.

O que desejamos, Sr. Presidente, é
que o artigo consre do rexto de nossa
Constituição. para que, amanhã, quan
do procurarem refúgio em nossa pá
tria democratas que tiverem a sua li
berdade e os seus direitos violados em
seu pais e escritores e artistas pêrse
guidOS em sua própria terra -, a
nossa Carta lhes aSEegure o direito a
uma vida livre em nossoterrit6rio.

O sr. Amando Fontes - Entre
tanto, os nobres colegas de Vossa
Excelência, da bancada comunista.
têm protestado aqui para que não ve
nham ao Brasil oS poloneses chama
dos do General Anders, os qu.ais
reputo democratas legitimas.

O SR. JORGE AMADO - Não vou
discutir com V. Ex.II. ..•

O Sr. Amando Fontes - Estou ape
nas a<:entuando a contradição.

O SR. JORGE AMADO - ... se
são ou não dE:mocratas os polo."1:eses
de Anders. A meu vêr, são fascis
tas.

No entanto. V. Ex.a , votando pelo
direito de asilo, ficará. livre para lu
tar, amanhã, pela entrada dos exér
citos de Anders em nosso país.

O sr. Amando Fontes - Não será
pela entrada de exércitos, mas de po
lcneses democratas.

O Sr. Aliomar Baleel.To - A propo
sição. brilhantemente ddendida por
V. Ex.a , encontra o melhor apoio na
própria tradição nacional, sómente in
terrompida nos últlmos.. anos, quando
se implantou a ditadura. Sempre foI
foi assim no Brasil.

O SR. JORGE AMADO - Muito
obrigado a. V. Ex.o. •

Sr. Presidente, para que seja apro
vada a redação de um artigo a acres
centar ElO Titulo IV, garantindo o
direito de as110, é que sub! à tri
buna a. fim de sollc1tar a. atenção da
Casa.

O Sr. Gurgel do Amara.l - O I 32
do art. 141 diz r) seguinte: "Não será,
concedida. a extradiçlo por crime p:>
titico, ou de opi4l1§ I) , de súdito estran..
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geiro" . Pergunto a V. Ex.e : nRo será
precisamente o mesmo caso? Ap.eno.s
desejo me esclarecer, porque estou de
acôrdo com V. Ex.o..

O SR. JORGE AMADA - Vou· ex
plicar a V. Ex.a..

O Sr. Toledo Piza - O asilo é para
quem vem..de fora.

O BR. JORGE AMADO - Peço ao
nobre colega, Sr. Gurgel do Amaral,
que tome nota do exemplo que vou
citar;

Há, amanhã, uma revolução num
país su2-amerIcano qualquer - o Pa
raguai, Púr exemplo. Se um cidadão
paraguaio, democrata, consegue che
gar ao Brasil e, depois, o Govêrno do
Paraguai soliçlta sua extraaição en
tão e.<;wrá defendido. Mas se estiver
assegurado o direito de asilo, e êste
cidadão paraguaio prccura a Embai
xada brasileira de A~s,mção, nOSSa
Embaixada tem obrigação de o asilar
e êle estará d-esde logo garantido.
Pelo artigo 141 § 32 êle não o estaria.
Prestado êste esclaH:cimento, penso
ccmtar com o voto de V. Ex.a à nossa.
emenda.

Sr. Pr~idente, tenho a impressão
de que esta emenda é daquelas que
merecerão a simpa t~a de tôda a Casa
que, por certo, não lhe irá negar o
seu apoio. Julgo que a emenda é des
tas que não refletem nenhum espí
rito partidário; é das que refletem
tão somente amplo amOr à democrn ..
c1a, interêsse de que a. nossa Oons
tituição fique marcada com um es·
pirito, que posso chamar àe univer ..
~al. (Muito bem; muito bem.. paZ
11Z.a.s. )

O SR. MARIO MASAGAO (li<)
(pela ordem) - Sr. Presidente, a
emenda que acaba de ser defendida.
pelo nobre Deputado que me precedeu
Da tribuna é aditiva, e propõe que na.
Constitulção, se acolha o 6ireíto de
asilo pera os que, nos paises em que
residem, sofrerem:

limitações em sua liberdade por
defenderem a causa da democra
eis. ou por suas atividades cientiw
ficas ou culturais.

Sã.o , portanto, duas as hipóteses:
uma a de ser considerado o indivi
dUo,' no pais em que reside, crimino
so, por defender certa política; outra,
s. de ser pers·eguido por exercer deter-

(.) Não foi revu.to pelo orador.

minada atividade científica ou cultu
ral. E' o chama.do crime de opinião.
Conseqüentemente, as hipóteses pre
vistas no texto são: crime político e
delito de opinião.

Ora, o projeto já consagrou, e o
plenárIo já votou, o seguinte princi
pio:

"ArL.. 141, § 32. Não será co-
cedida a extradição, por crime
político ou de opinião, de súdito
estrangeiro e, em caso nenhum.
a de brasileiro".

For conseguinte, o objetivo do autor
da emenda está assegurado no próprio
.texto da Constituição que votamos.
Não podendo, nesses casos, haver ex.
tradição, e.:tá do mesmo passo asse..
gurado o asilo.

A hipótese a que o orador aludiu,
de que, não estando declarado na
Constituição o dirdto de asilo, náCl
haveria a possibilidade de um es
trangeiro o obt·er na Embaixada do
Brasil nUm pais estrad1ho - é bem
de ver que essa hipótese não está
contida no texto do § 32, que acabei
de ler; mas também é certo que ela
se regula pelo Direito Intern~cional

Público, e não pelo Direito constitu
cional. Não há razão, portanto, para
Que figure no texto que estamos vo
tando.

Por êste motivo, penso que a emen
da. deve ser rejeitada. (Muito bem;
muito bem. Palmas.) ..

O SR. JORGE AMADO (pela or
dem) - Sr. Presidente, requeiro a
V. Ex.a. que proceda a votação da.
emenda, em dua,<; pertes; ao primeira
será;

"E' garantido o direito de asilo
a todos qua.ntos sofram lim!·taçóes
em sua liberdade por defenderem
a causa da democracia ou pOr suas
atividades cientifkas ou cultu
rais" .

E logo depois:

.1... nos paises em que resi..
dam ... "

o SR. PRESIDENTE - Vou pro
ceder à votação da .emenda., e.m duas
partes, conforme pedido de s~u au
tor.

A primeira. parte é a seguinte:

•• E' gaJ"antido o direito de asilo
a todos quantos sofram limitações
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em sua liberdadE" por defenderem
a caU":9. da democracia cu par
suas atividades cientificas ou cul
turai~".

Os Senhores, qUe a aprovam queI
ram. levantar-se. (Pausa.)

Está rejEitada.
O SR. RUI SANTOS (Pela ordem)

- Sr. Presidente, rej-eitad9. a primei
ra part0, parf:ce-m~ que a segunda
está l~rp.juà:ca.da.

O SE?,. PRESIDENTE - T.endo C)

Sr. Rcpr-':sentante Jorge Amado Te·
querido o destaque, está, realmente,
prejudicada.

Tenho em mãos requerimento do
S:ohor Deputado c~ta Neto, Relator
Geral nos seguintes têrmos:

Tendo em vista o disposto no artigo
30 do Regimento Interno desta. Assem
bléia, venho requerer:

1.0) qUe sejam aprovadas em globo
as emendas totalmente aproveitadas,
110 Titulo V do Projeto, ora em vota
ção, ressalvado o direito de desta
que;

2.°) qUê ~ejam aprovadas -em globo
as emendas parcialmente aproveita
das, no referido capitulo, na parte
em que D fcram, com idêntica res
salva;

3.0
) que sejam consideradas como

prejud:cadas tôdas as outras emendas
que tratam do mesmo assunto ou Cv'
lidam COm o veDcido, sob a m-encic
nada re-S5"alva;

4.0
) que, em conseqüência, o refe

rido Título denominado Da ordem
Eoonõmica e Social seja aprovado,
com ressalva das emendas destaca
das.

Sala. das Sessões da Assembléia
Constiutinte, 27 de agõsto de 1946.
- Costa Neto, :Relator Geral.

0.:.- Senhores, que aprovam o re
querimento, queiram levant.~r-se. 
(Pa.usa. )

Está ·aprovado.
Em votação o Título V do projeto.
Tem a palavra o Sr. Segad.a.s Vi-o

ana.

O SR. SEGADAS VIANA - Senhor
Presidente, se a Constituição que es
tamos elaborando se compuzesse da
parte jli aprovada. com as emendas
debatidas e aceitas pelo plenário, e da
que ainda depende do exame, constan
te do projeto, ela se apres.entaria com
estranha contradição. E' que enquan
to no texto aprovado se encontram
medidas de caráter altamente demO-

crático, com espírito social destacado,
no Capítulo l. D:l Ordem Econômica.
e Social", que justamente devia ser
o de m.ais alto espírito democrático
social, existem dispolS-itivos contradt
tórios cem todo o texto anterior.

No seWr estritamente econômiC<l, se
há disposições que podemos cham.9.r
avançados, como os relativos à inter
venção do Estado, sempre que o in
teresse público o indicar, e ao comba.
te' aos trusts e rn onopólios, verifica-se
também um retrocesso, mesmo aí, no
tocante, por exemplo, em relação à,.
pl'oprledade de minas e de jazidas do
subsolo, à nacion~lização dos bancos
e às companhias de s-eguro.

Na constituição de 34 já dispu
nha de man~ira taxativa e precisa) no
art. 119, § 4.°;

"A lei regularc\ a nadonaUzação
progressiva das minas, jazida~ mi
nerais e quedas dâgua, ou outras
fontes de energia hid.ráullca jul
gadas básicas ou essenciais à de
fesa econômica ou militar do país".

Com êste dispositivo. Sr. Presidente,
seguiamos a orientação das modernas
constitUições sulamericanas e obede
cíamos ao imperativo da nova concep
ção democrática, como b€m aCEntuo&. o
ilustre Senador Atília Vivaqua no seu
brilhante trab3Jho sõbre o regime le
gal das minas.

No projeto submetido ao exame da.
Casa, entretanto, silencia-se sõere êss-e
direito no sentido de nacionalizar, de
estadizar as minas e jazidas de sub
solo.

O Sr. AgamemnoT., Magalhties 
O projeto não silencia, porque estabe
lece o princípio da in~erven~ã,.o no
domínio e<lonômico até a monopoli
zação. Dentro dêste prIncípio, podenl
ser socializadss ou estadizadas quais
quer minas, que·das dágua ou outras
fontes de energia hidráulica.

O SR. SEGADAS VIANA - ...
o projeto dá a faculdade de o Es
tado intervir, e a Constituição
de 34 consagrava a propriedade natu··
ral dó Estado sôbre jazidas. quedas
dágua, etc.

O Sr. Agamemnon Magalhães 
Ai existe confusão.

O ·Sr. Atilio Vivaqua - E' a mono
polização pelo Estado. A nacionali
zação é diferente da intervenção ou
dom1nio. O destaque requerido pe'o
orador não coincide com êsse dispo
sitivo da Ordem Econôzr.Jca e So
cial. Nesse sentido é a minha . di-
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'Vergência com o nobre Deputado, Se
nhor Agamemnon Magalháes.

O SR. SEGADAS VlANA - Quan
to aos bancos de depósitos e emprê
sas de seguro, a Constituição de 3-1
também estabelecia, de maneira ta
xativa, no art. 117, sua nacionallza
cão pr{)gresslva .

Não se diga que a mp.dida apro
"ada, então, numa Carta nitidamente
democrática, atenta contra os direi
~ e liberdades assegurados pela De
mocracia, pois ainda agora verifica
mos na Inglat.erra a realiza.ção do
principlo da nacionalização d·~s ban
COa e companhlas de seguro, ...

O Sr. Atílio Vi'l'4qua - E rlas mi
Jla8.

O SR. SEGADAS VIANA -
e das m1na.s -- diz V. EX,a mui~o

bem.
Br. Presidente, abordando apenas de

leve alguns dêsses aspectoo. na parte
essencialm-ente econômica do Capi
tulo, quero examinar com mais mi
Ilúcias Os dispositivos referentes à
pruteção do trabalho e do tra.balha
dor.

Ver:lfica-se aí, lncompreenshel re
trocesso em face da Constituição ela
borada há doze anos.

Estabelece, por exemplo, o artigo
156, inciso IV, do projeto, que o tra
balho dIá.rio 14 não exceda oito horas,
exceto nos casos e nas condições pre
vistas em lei. U

Não sei porque se adotou êsse tex
to, em substituição ao do projeto pri
mitivo. que mantinha a redação da
Carta de 34, garantindo melhor OS di
reitos do trabalhador.

De fato, a Constituição de 1934 de
terminava hão excedesse de oito ho
ras o trabalho diário, prazo tlue po
deria ser reduzido, mas só prorrogá
vel nos casos previr;tos em 1et. A
prorrogação era admitida como pro
'ridêncla de carãter temporário. even
t.ual. O projeto em debat~, porém,
ad:nlte que a lei ordinária fixe a du
zação do trabalho em mais de oito
horas, de ma.neira permanente.

O Sr. Agamemnon Magalhães
V. Ex.a não tem razão. A Carta de

·34 permitia a prorrogação que a lei
orcUnária. estabelecesse. O projete
atual determiD:3. a mesma causa, ex
ceto n-os casos previstos em lei.

O SR. SEGADAS VIANA - Vosss.
Ex,.a está. equivocadQ, pois a Canst}
tuiçAo de 34 admitia ao prorTogação,
flue sempre foi entendida como oca.-

slonal, e não permanente. O atual
projeto prevê a fixaçã,o de horál1c
maior de oito horas e em caráter per
manente.

O Sr. Agamemnon Magalháes
O horário é de oito horas, exceto os
casos previstos em lei.

O SR. SEGADAS VIANA - Mas
a Constituição de 34 não ~dmI~b

prorrogaCão em caráter perrnanento,
O Sr. Agamemnon Magalhâes

Permitia prorrcrgações.

O SR. SEGADAS VIANA - Que
são, sempre, eventuais. .

O Sr. Agamemnon llfagalhfies
Positivamente, não vejo dlfer(~nça en
tre o texto primitivo e o atual.

O SR. SEGADAS VIANA - De
acôrdú com as nossas tradições, de
vemos manter aquêle principio da
Carta de 34, que atende melhor aos
interêsses dos trabalhadores.

Agora, Sr. PresIdente, quero, aL"1
da, referir-me a outro dispositivo do
projeto. Não posso compreender por
que motivo, no projeto ora sUibmetIdo
ao exame da Casa, foi suprimida a
disposição fixando a idade mínima. pa
ra o trabalho de menores. Na Car
ta de 34 se estabelecia, ae maneira.
1mperiooa que os inenores de 14 a1105
não poderiam trabalhar.

O Sr. Gurgel do Amaral - Ai, Vos
sa Excia. tem tôda a razão.

O SR. SEGADAS VIANA - O pri
mi.tivo projeto, a.provado pela Casa
em globo, mantinha o regime de 1934,
proibindo o trabalho de menores de
14 anos. Não sabemos, também. por
que o projeto agora em debate dec!.3.
ra, apt:nas, a proibição do trabalho
de IJ.lenores nos casos e nas condições
estabelecIdas em lei.

O Sr. João Botelho - Penso que
V. Exa tem razão. De fato, pela co
dificação atual de menores só se p.er
mite o tra.balho destes, com pa-éyia
aquiescência do juiz. O preceito da
Constituição de 1934 tinha a finali
dade de defender a juventude na,do
nal, não admitindo o tra.balho a. meno
res de 14 anos, ao passo que o pro
jeto revisto permite o trabalho de
menores, sem limitar a ida,de. Vossa
Ex- defende um grande preceito, que
deve figurar na Carta Magna, em res
guardo da mocidade brasileira.

O Sr. Bastos Tavares - Acredito
que o atual projeto não tenha limi
tado a idade dos menores, dadas as
condições econômicas da população
do Brasil.
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o Sr. Gurgel do Amaral - O átgu
mento é que se trata de ma.téria de
lei ordinária.

O Sr Bastos Tatlares - O ora.oor
sabe que as fam1l1as do L"ltertor vi...
vem em penúria, em dificuldade. lia...
ve:ndo filhos, quando êstes atingem à
idade de 14 anos, trabalham para co..
laborar com os pais na própria ma
nutenção.

O SR. SEGADAS VIANA - O ar
gumento não procede. Se há famílias
que Se acham em condições de mise
Tia, c()mpe~ ao Estado dar-lhes as
sistência e não sacrificar a mocida
de, os futuros cidadãos, fazendo-os
trabalhar quando ainda prococes.

O Sr. Bastos Tavares - Eu esta...
ria de acõrd-o com V. Exa, se o Esta
do prestasse êsse auxílio.

O SR. SEGADAS VIANA - Não
presta, mas deveria fazê-lo.

O Sr Bastos Tavares - E' preciso
que conheçamos a realidade. Esta
~os co~pletamente desamparados
dessa assistência, e, à mingua de aU
xílio do Estado aos menores, as famí
lias têm necessidade de recorrer ao
recurso extremo de os fazer tra.ba
lhar.

O Sr. GUTgel do Amaral - Não,
entretanto, com o sacrifício dos me
nores.

O Sr. Antônio Silva - A política,
no Brnsll, te~ sido ~sta: sacrificar
a mocidade, deixar ao abandono os
brasUeixos e L-nportar estrangeiros.

O SR. SEGADAS VIANA - Es
tranho a ausêncIa de um dispositivo
claro nêsse sentido, porque a fixa.
ção da ldadp. llmite de 14 anos repre
senta tradição na legislação pá.tria..

A proteção ao menor constava do
projeto apresentado à Câmara àos
Deputados, em 1902, por Lopes Tro
vâo. Concretizada na lei municipal
de 1917, quando se discutiu o Código
de Trabalho, em 1919 também a fixa.
cão da idade de 14 anos, como limi
te mfnimo, foi adotada pela maioria
da comissão. Preceito que hOnl"a a
nossa tradição jurídica, vem desde
1902, como disse, defendido por um
nome ilustre e está integrado em
tôdas as convenções internacionais.
Desde 1919, no Tratado de Versalhes.
Já. se determinava a converuência de
não permitir o tra.balho a m~nores
de 14 anos e êsse limite foI repetido
em tôdas as convenções f1rmadas nas
Conferências Internacionais do Tra
ba.lho.

:S:sse l1m1te, Sr. Presidente, é ado
t&do por quase Wdas as nações ci
vilizadas, é o adots..:lo pelos paisea
da América, sendo que, nos Estados
Untd.os, a maioria das circunscrições
ta.mbém proibe o tra.balho de me
nores de 14 ano.s.

Af1rm.a-~, entretanto, para. Ofia.
tra.r1ar a fixação legal dêsse llmIte
que as condições de olima no Bra
sil fazem que; muito mais cedo que
em outros países, se verH1que o de
senvolvimento do menor e da. pu
berdade.

O MInistério da Educ~ão organI
zou estatfstica sOO>1"e o crescimento
das crianças no Brasil e, pelos dados
então publicados, se comprova Justa.
mente que não é possível permiti«'
o trabalho do menor de 14 anos no
Brasil.

Realmente, segundo os dadoo do
Ministério da Educação, ao a.tingir
os 13 anos de idade, a criança bra
sileira tem, em méd1a, 32 quilos de
pêso e 1,41 m, de esta.tura, a pOr
tuguêsa. 38,1 k e 1,40 m; a espa
nhola. 40 k e 1,47 m; a franoêsa
3'5 k e 1,45 m; a norte americana
38 k e 1,45 m; e a média das cr1an.
ças sulamt:r1canas, 38 k e 145 m.
Verificamos, assim, que as condições
das crianças braslleiJras aos 13 &nOS
são d'e nítida blferloridad-e, em re
laçã.o às condições físicas das crlan
ças de todos êsses pa1~ que est&
belecem, como llm1te m1n1mo de
idaj,e para. o tra.balho, 14 anos.

O Sr. Agamemnon Ma,galh1ie8
Tais as exceções pl-e1teadas nas
emendas of.erecidas, que a. Comissão
preferiu deixar o a55u:nto para ser
fixado »OI' lei ordinária. A aceitá
las, o texto seria. cuuístioo. Quanto.
porém.. à ida.de, todos estamos de
acôrdo em que deve ser êsse o 11
m1te.

O SR. aroADAS VIANA
Quando da Oonferência Internacional
do Trabalho realizada em Pa.rís em
fins do ano passado, o representante
das cl8.S8es patronais pleitelou se fi
xasse em 12 anos a. ld8lde para. o
traobalho de menores e. por isso, é
preciso que o limite em 14 anos ~ons

te dd. COnstituição.
Na América do Norte. a maioria

dos Estados esta.belece em 14 anos
a ld-a.de para o trabalho. Pooso citar
o colorado, Connecticut, IlllnolB"
Indiana, MaSS'8Chu.setts, . 'Miclúgan,.
Wnn-esota., Missouri. New York.

O Sr. Agamemnon Maga.l1úie3 
Lã. também os juizes abrem. exee
~.
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o SR. SEGADAB VIANA
AB e.xceções Dá<> prejudicam a. regra.;
pelo contrário. a confirmam. Se ad
mit1rmos liberdade à legislação or
dinária para a fixação de quaàquer
Idade. teremos reproduzido, provável
mente, aquêle pedido, feito em 1942,
por. uma das Federações das Indús
trlas, no sentido de obter a entrada
de menores de 10 anos como 9JPren
dizes nas fábricas de tecidos.

Estou certo, Sr. Presidente, de que
não voltaremos àquela época em que
o assun'to era. regulado por lei ordi
nária., e se permitir que as crian
ças ingressem nas oficinas com pre-
juizo de saúde. .

O Sr. Agamemrwn Magalhães 
O que a Comissão quis foi evitar o
casufsmo.

O SR. SEGADAS VIANA
O mal da Oomissão foi justamente
praticado ao slienci.ar em relação ao
direito dos trabalhadQres, que repre
senta patrimônio j urídko e econô
mico; suprimiu aquilo que estava.
claro, que poderia &er casuístico, mas
era tradicional, vinha da Constitui
ção de 1934. Deu, assim, à massa.
rtrBlbalhadora a i'mpressão - que de
fato existe - de que a Constituição
de 46. em relação aos trabalhadores,
está retroaglndo, negando ou silen
ciando sôbre direitos já existen-
~. .

O Sr. Ba.n-eto Pinto - E' a ex
pressão da verdade.

O Sr. Agamemnon Magalhães 
O projeto está e'V'oluído em relação
às constituiÇÕes anteriores. A Cons
tituição de 34, por exemplo, n,ão fa
lava em participação dos trabalha
dores nos lucros das emprêsas.

O Sr. Gurgel do Amaral A
. custa de mw.tas lutas, na Inglaterra,

em que tradicionalmente a evolução
é pacífica, se obteve um dispositivo
legal que i'mpedlsse a exploração de
crianças na indústria.

O SR. SEGADAlS VIANA
V. Ex.o. tem tôda a razão, e a 1;lOOSa.
constituição, eúrtam'::nte, também
não o permitirá.

O Sr. poo.roso Júnior - Não obs
tante a nossa Constituição estabele
cer o minimo de 14 ano::>, temos in
frações inÚimeras por aí.

O SR. SEGADAS VIANA - Disse
o ilustre Deputado Sr. Agamemnon
Magalhães, que a Constituição está,
até, evoluida em relação à.3 anterio
res...

O Sr. Barreto Pinto - Esta é invo
luida...

o SR. SEGADAS VIANA - ....
porque estabelece a participação dos
·tr&balhadores nÇ)S lucros das emprê
sas.

Não vejo até que ponto se possa com
preender o que hã de evolução no dJa
positivo constante do projeto. 21&
permite - ou determina, digo melhor
- a participação dos trabalhadores nos
lucros das emprêsas. Ao contrário, po
rém, do que preceituava o projeto pr1...
mitivo, estabelecendo a partlcipaçAo
obrigatória e direta nêsses lucros, o
projeto submetido, ora, ao plenárto
estatui a participação direta ou indi
reta.

O Sr. Agamemnon Magalhães - A·
Comissão tinha de ateflder às tendên
cias do plenário. Era grande o núme
ro de emendas relatiVas à participação
direta. ou indireta. . A Comissão fêz
trabalho de crítica e conc1llaçâo en
tre el:a.s.

O SR. SEGADAS VIANA - Não
estou critic8lndo a. Comissão, mas, sim,
o dispositivo.

Não me parece, outrossim, que o ple
nário tivesse revelado, até agora, men
talidade reacionária ou conservadora;
ao contrário, verifica-se que a menta
lidade do pIená.rio é esclarecida e alta.
mente democrática. (Muito bem). .

O Sr. Glicerio Alves - A participa
ção direta de tr.abalhadores em lucros
de emprêsas não passa de mera expIo...
ração demagógica. (Apoiados e protes
tos) .

O Sr. Amando Fontes - Não apoia.
do. Tudo que beneficia ° trabalhador
vem sendo acoimado de demagógica.
Demagogia. é prometer ao povo oom in
sinceridade...

O SR. BEGADAS VIANA - E
pStrticipação indireta é uma forma de
ludibriar c trabalhador.

O Sr. Batista Neto - V. Ex." acha.
possível que o trabalhado.i: participe dos
lucros das emprêsas sem fazer parte
da respectiva direção?

O SR. SEGADAS VIANA - Não.
Também pleiteei a participação dos
trabalhadores na. gestão das emprêsas.

Já. tive ocasião de afirmar que a par
ticipação indiretSt nos lucros da em
prêsa é uma burla ao trabalhador, me
dida apenas de cs.ráter demagógIco,
porque visa enganá-lo.

O Sr. Amando Fontes - Isso se náo
fôr concedida ao trabalha.dor particl..
pação na gestão das emprêss.s co=.
forme emend9. ç:.:e a;l::-ese~tE:i e que
co~:::i'::e CCl::"l às de V. Ex....



-46-

o Sr. Agamemnon Magalhães
Nesse ponto devo esclarecer ao nobre
orador que a SUbcOD1~são propÔs a
participação indiret81 e foi vencida.

O SR. SEGADAS VIANA - Se
se trata de participação indireta para
construir casas, dar assistência mé
dica, sorial. devo dizer que Isso não
constitui participação nos lucros, por
que assistência médica social etc. com
pete ao Estado dar ao tr3lbalhador que
oontriblÚ para a Previdência social.
(M1Lito bem) .

O Sr. Barreto Pinto - E contrIbui
muito bem.

O SR. SEGADAS VIANA - Nesse
sentido foi apresentada emenda, de
autoria do Partido Trabalhista.

O Sr. Agamemnon Magalhães
Concordo em que não pode haver par
ticipação nos lucros sem participação
na gestão; mas fui vencido na Comis
são.

O Sr. Jurandir Pires - Os antigos
fazendeiros construíam senzalas e tra
tavam de seus escravos.

O SR. SEGADAS VIANA - Co
mo bem aparteou o ilustre Deputadot

Sr. Juranclir Pires, na. verdade tam
bém a outra medida alega.ã.a da par
ticipação indireta, assegurando &08
OPerários casa própria nas proximida
des d2.J fábrica, mais do que benefício
para o trabalhador, representa bene
ficio para a emprêsa, ..

O Sr. Abelardo Mata. - Perfeita
mente..

O SR, SEGADAS VIANA - .,.
porque assegura ao tra;balhaid<Yr, por
se encontrar próximo, a possibilidade
de comparecer ao. trabalho sem can
saço, o que também equivale a uma
medida de fixação.

O Sr. A1TUl.ndo Fontt:s - No pare
cer de V. Ex. a isso se assemelha um
pcuco com. as senzazaJas. Não dei:xa. de
ter certa semelhaJIlça.

O SR. SEGADAS VIANA - Sc)b o
aspecto social (\ é, reslIn€'nte.

Defendemos, ST. Presidente, a parti.
clpação direta e obrigatória no 1l1ero
das emprêsas e. como conseqüência da
paTtieipaçâo direta, a participação
também na gestão. (Muito bem.) Por
que. se houver a participação d1reta.
nos lucros sem a participação na ges
tão, te.remos, como result8.lIlf,e da par
ticipação nos lucros focos de cUssldios
e conflitos s'OCia.is. Sônlente assegu
rando ao trabalhador, na forma que
& lei fixar. a partidpação na. gestão,
só assjm permitiremos que o tralba..

lhM10r v.erif1que se realmente não estA
sendo ludibriado na divisão dos lucros.

O Sr. Amando Fontes - E também
ev1tal'emoe as dupl1cldades de eoscrtrta8,
0IIlI, COUUt.H.S, para burla.r o .1mtpÔ6to sO
bre a renda.

O Sr. Abelardo Mata - E a sone
gação de lucros.

O SR. SEGADAS VIANA _. Ev1ta
remos mais, ainda, a formação de
grand.es grupos controlaIlldo a econo
mia. brasileira. São exatamente esses
grandes grupos de pequenas fam1l1as
que combatem a putlc1paçã,o do tra.
balhador na gestão das empresas, por..
que esta seria a forma d'e propon:1<r
nal' às classes menos fa,'orectdas a
fiscalização do abuso que se está fa.
zendo da riqueza (muito bem.>

O Sr. Amando Fontes - Exploran
do tri'nta e cinco milhões de brasi
l'E'.wos .

O SR. 'SEGADAS VIANA - Sr.
Presidente, ainda em relação à pa,rtt
cipação dos trabalhadores nos lucros
e na. gestão da ~mprêsa, quero ofere
cer outro argumento. Alega-se. e ale
gou-se em plenário, que isso .seria me
tivo de complicações e cUJficulda'Cles na
wllcação prática. No entanto, já tive.
aqui, ocasião de a.f1nna.r que, desde 1880,
a South Metropolltan Gs.z, de Lo.n.dn!s,
adotou o regime da paTtidpação dire
ta dos trabalhe..dofe8 nos lucros da.
empresa.. e pa.rtic1"pação na gestão; e
até 1940, essa emprêsa. já bavi's d1strt
buído aos seus trabalhadores 75() mil
li,bras de parte dos hlCTOO. Na In.gla
terra mesmo, desde 1865, se pr8Jtlcs. a
partici"pação direta nos lucros e na
gestão, havendo. !1oje, um milhão de
mineiros com direito a essa pe.'"ticlpa
.;10, além de cêrca d~ trezentos e oi'ten
ta mil trabalhadores, ue outras ativi
dades, que compartilham das r.esponsa
liilld&<les ãa gestã.o das emprêsas.

O Sr. Medeiros Neto - A tese que
V. Ex. 8 espôsa é vlsc·eralmente cristã.
Como V. Ex. a pode ml.Úto bem per
ceber, é b~bida na fonte da Rerum
Novarum e da Quadragest;imo Anno.
Merece, também, o apvio de todos os
homens do Brasil, _ue querem vislum.
brar a participação do tTanalha{lor nos
assuntos econômicos.

O SR. SEGADAG VIANA - Agra
deço o aparte de V. Ex. a.

O Sr. Glicério Alves - Tudo quanto
V. Ex. a tem dito é simplesme'nte en
cantador.

Mas, para. cancfet1zaç~o de suas
l<:léias, seria prec1so que houvesse r..a.r-
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monia e compreensão de deveres e
responsabilidades.

O Sr. pedToBo Júnior - OamlnhamOl
para lá.

O SR. SEGAD.o\S VIANA ~ Essa
hannonía só existirá. quando, entre
empregadM e empregadores, desapa.re
cerem motivos de desconfiança; quando
empregados e empregadorEs, num cli
ma da maior sinceridade, se preocupa
rem apenM com o engrandêCimento
nacional.

O Sr. Abelardo Mata - E' preciso
então, que se eduque ü trabalhador
ao mesmo tempo lhe reconhecendo
jW3tos cUreitoe.

O SR. SEGADAS VIANA - Mas,
enquanto a economia brasileira fOr
controlada po:r pequen~ grupos, que
se engrandecem e enriqueêem à custa
do resto da. população, nao poderá ha
ver harmonia entre emP'l'egad~ e em
pregadores.

O Sr. Agosttnho Oliveira -- A pu·
ticiptlçáo dos empregados nos lucros ti)

na. gestão das emprêsas melhorará a!i
relaçées entre os operá.r1os e os pa
trões?

O SR. SEGADAS VIANA - Não.
dissídios existirão sempre, porque di
vergências surgem sempre onde há
homens. Afirmo que ~ participaçâo
dos trabalhadores nos lucros e na ges
tão das emprêsas reduzirá os dissídios,
criará amblent~ de maior harmonia e
compreensão entre empregados e em
pregadores e fará com que as classes
trabalhadora:; se sintam mais integr&.
das na luta pela grandeza da pátria.

Sr. Presidente, ainda no projeto
submetido ao exame da Casa verifico,
por ex.emplo, que .se silenciou quanto
à fixação do salirio profisslonat pro
gressivo, que consta:va do projeto prl
n 'tivo. Não se pode pretender forma.r
técnicos nem que haja incentivo para
a permanência do trabalhador em de
terminada atividade ...

O Sr. Gurgel do Amaral - Nesse
particular, V, Ex.8 poderia dizer que
houve também a supressão do dispo
sitivo que mandava que a lei ordinária
regulamentas~e a profis~2.o c promo
vesse meios próprios para a sua defesa.

O SR. SEGADAS VIANA - V. Ex.
confirma que foram inúmeras as su
pressões.

Como dizia, um dos grandes pro
blemas do Brasil é a constante mu
dança de empregos, o "turn over", que
se verifica entre os trabalhadores bra
sileiros, os quais anelam de fábrica
em fábrica. procurando sua vc!cação

e melhoria de salário. Se tivéssema.
medida legal estabelecendo o salário
prof1ss1ona,1 progressivo, iriamos esti..
mular o trabalhador, fazendo com que
se fixasse numa a.tividade, porque te
ria, assim, seguranç:: de ace~so eco
nômico.
Houves~e êsse incentivo e ganhariam

os industriais, a produção do país e
as classes trabalhadoras, porque não
se veriam límitadas, como sucede em
quase todo o Interior do Brasil, à
percepção de um salário mínimo., que
é miserável.

O Sr. Tavares Bastos - Seria a
redenção naciona,l.

O Sr. Batista Neto -- V. Ex.a não
se esqueça de que o projeto também
omitiu a referência ao trabalho no
turno. Milhares de homens que tra
balham à noite ganham o mesmo or
denado correspondente ao trabalho
diurno.

O SR. SEGADAS VIANA - Agra
deço o aparte de V. Ex.a

Como ainda há pollco, em aparte,
o Sr. Gurgel do Amaral esclareceu.
acabamos de verificar que existe uma
série de omissões em relação a tudo
aquilo que já constava <.la Constituição
de 34 e àa Carta de 37.

O Si. Gurgel do Amara! - Tenho
a informação de que a Subcomissão,
composta de técnicos, foi vencida na
Grande Comissão. Isto é de fmportan..
cia fundamental para a história.
. O Sil. SEGADAS VIANA - Estou
ct:rto, ~ntretanto, Sr. Presidente, de
que o plenário. com o seu espírito
avançado, com a compreensão da rea~

lidade social, com a sua orientação
altamente democráLica, há de assegu
rar a igualdade econômica sem a
qual não pode haver igualdade po
lítica; acredito que o plenário há de
aprovar as emendas cujus destaques
foram solicitados, aprovando, assim, o
parecer da Subcomissão especializada.

Sr. PresIdente, restam-me poucos
minutos e ainda devo abordar cois
assuntos que julgamos da máxima re ..
levância.

O primeiro dêles é o que se refere
à organização ~indlcal.

Somos favoráveis a uma completa
autonomia das entidades sindicais.

Consta do programa do PartidO Tra~

balhista Brasileiro a plena autonomia
dos sindicatos e entendemos, mesmo,
que, se não existir essa autonomia,
jamais existirá no Brasil movimento
sindical de expressão. (Muito bem.)

Sempre nos batemos, seja em nossas
atividades sindicais, seja no exercicio
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temporáric Oe função pública, contra
a ingerênl-'2a descabida das a utorida
des polic1aJS na vida sindical, pt'eten·
dendo transformar, aJnda hoje, o pro·
blema sinaica] em problema doe po
licia.

O Sr. A.gostinho de Olivet.,a
V. Ex.- permite um aparte?

O SR. SEGADAS VIANA - Com
todo o prazer. _

O Sr. Agostinho de Oliveira - Nao
só houve interferência da polícia, como
do próprio Ministério do '1'rfllba1bo DOI
sindicatos ...

O SR. SEGADAS VIANA - Che
garei lá.

O Sr. Agostinho de Olíveiro - ."
pois a eleição das diretorias e a no
meação dos funcionários dêsse órgão
de classe precisava da aproV~áo da
quele !.finlstério.

O SR. SEGADAS VIANA So-
mos, sempre fomos contrário! A in
tervenção da Policia nos sIndicatos,
como sempre fomos favoráveis a. que o
Ministério d{) Trabalho não t1vezse i~
gerência. nas organizações sindicaIs,
tanto que, quand() eventua1men-re
exercíamos a função de diretor do De
pa.rtamento Nacional do Trabalho, ti
vemos oportunida.de de encaminhar o
decreto, que foi apro"Y'ado, estabelecen
do que as eleições sindicais não mais
dependeriam de aprovação m1nisterial.

O projeto, no entanto, estSlbelecen
do a liberdade sindical, silencia sObre
que;;tão que julgamos da malor im
portância - a da Dlll.nutenção do re-·
gime da unidade sindical. (Muito
bem.)

O Sr. Amando Fontes - Isso não
é democrático; ai discordo d~ V. Ex.a ,

O SR. SEGADAS VIANA - Pro·
varei que é democrático.

O Sr, Amando Fontes - .Aguarda
rei a comprovação.

O Sr. Gurgel do Amaral - O que
não é democrático ~ enfraquecer o
movimento sindical no Brasil.

O SR. SEGADAS VIANA - Náo
~ assegura o fortalecimento das clas
ses tr8lbalhadoras permitindo-se que
possam ser manejadas pelos emprega
dores e pelo Estado.. ,

O Sr. Batista Neto - Queremos a
unidade dos trabalhadores.

O SR. SEGADAS VIANA - .".
coma divisão dos trabalhadores em
siIIldicatos de classe, para provo<:ar a
luta dentro de uma mesma cla..sse e
facUitar o domínio do capitalismo.

o Sr. Barreto Pinto - Fábricas de
sindieMOS .

O SR. SEGADAS VIANA - De
fendem a unidade sindical, Sr. Pre
sidente, não apenas aqueles que a sus
tentavam nos países de regime cor
porativo, porque lá. a unidade sindi
cal era acompanhada. da obrigatorie
dade de sindicalização. Defendem a
unidade sindical, sem essa obrigatl>rie
dade e com a.bsoluta s.,ut,(lIIlomia das
entIdades sindicais, tl>dos os verdadei
ros democratas, porque ela é até ttleS
mo uma forma de democracia de re
presentação.

O Sr. Osvaldo Pacheco - Minha
bancada apresentou a emenda 3.378,
que é a aspiração máxima do prole
tariado brasileiro, nestes tênnos; "A
l!ISSOCiação profissional sindical e
livre," Todos 08 congressos sindicais
no Brasil se têm batido tanto pela li
berdade sindical como pela autonomia.
As palavras de V. Ex.a sôbre a auto
nomia náo tooduzem apea1a5 11 aspi~
ração de um partido, mas a aspiração
de todo o proletariado brasileiro.
(Muito bem.)

O SR. SEGADAS VIANA - Agra
deço o aparte. Vou responder ao Se
Ilhar Amando Fon.tes, citando pala
vras do professor Scelle, da Universi
dade de Dljon, que defendendo a uni
dade sindical. diz;

um uma contradição funda
mental entre o fato de encarrega:\'
o sindicato de repre~ntar e de·
fender o interêsse prof1.ssiO:t!al, e a
liberdade deixada aos profissionais
de formarem sindicatos opostos ou
m8smo de defender cada um in
dividualmente seu interêsse pro
fissional. O interesse profissional,
cremos. é uno e é um interêsse
coletivo que se não confunde ~om
a soma dos 1l1terêsses de <:ada um
dos membros da profissA.o.

O interêsse profissional é uno.
Pode i-contecer que o sindicato
único se engane na apreciação
dêsse 1nterêsse. mas, se há vários
sind.iéatos de tendências divergen
tes, como saber qual dentre êles
o interpreta correntemente? Na
representação dos interêsses cole
tivos, o direito público consagra,
logicamente, a unidade de inter
pretação.

"Os lnterêsses comunais, depar
tamentais. racionais são confia
dos. de per si, aos cuidados de
uma administração única: a plu
ralidade seria a anal'Quia. Da-se
fatalmente o mesmo quanto à
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profissio: o sindicato. 1)ara. admi
nistrá-la. deve possuir um mono
pólio. em wna. pala.vra. deve emi
grar do domínio do direito pri
vado para o domínio do direito
público. ,;

O Sr. Amar.do Fontes - Poderi.
cOlltrapor a esta a opinião de Jeorgea
Gurvitch e Jacques Maritain e de
tOda a ação do Partido do Movimento
Popular ])a França. O que na. França
se pl'econiza. tOda a democrac1a legi
tima deve ta:?Jer - plur.alldade e au
tonomia sindical. Entretanto, se VV.
Exlls. querem evitar que o trabalhador
seja domina.do pelo patrão, o que é
também a. minha aspiração, deveriam
prever um quorum que llm1tasse &
existência dos sindicatos. Assim; um
têrço dos trabalha,dores da indústria
poderia formar um sindicato.

O SR. SEGADAS VIANA - Pe
d1r1a. licença a V. Ex.a para d.1zé'f que
em democracia nã.o há percentagem.
Ou V. Ex-. aceita como democracia
ou não. L'mitação, é que não pode h&
ver.

O Sr. Amando Fontes - Perdão &
nossa assenta na proporcionalidade.
Como não existe percentagem?

O Sr. Carlos Prestes - O nobr.
deputado fala em democracia em abs
trato; precisamos considerar a demo
cracia em concreto.

O Sr. GurgeI do AmaraZ - Tôdas
as tendéncla.~ referidas a.qlÚ pelo ilus
tre deputado Sr. Amando Fontes são
no sentido de enfraquecer o movimen
to sindical, para. entregar os traba.
lhadores, de mãos e pés amarrados, a.o
capltaJismo e &.0 imperialismo inter
nacional.

O SR. PRESIDENTE - Lembro ao
nobre orador que o tempo está findo.

O SR. SEOADAB VIANA - Se
nhor Presidente. term1nando. em vir
tude de estar finda a hora de que dis
punha; estas mJ.nhas palavras sObre o
Capitulo "Da Ordem Econômica e
Social", quero ressaltar ainda. que o
projeto sllenclou em relação à previ
dência social Quanto à fixação dos be
nefícios mínimos Que devam ser &.SSe
8U!"ados aos trabalhadores.

Quando neste plenAr10 tantas ve
zes se agitou a questão da organiza
çlo da previdência social: quando
tantas vêze! se disse aquI que OI
d1nhe1roa doa trabalhadorea, 9.cum\l1a
doa DOS Instltut<Js de previdência so
elal, eram desviados para outras t1
nalidades cUversu daQuelu que ob
Jettvaram li fundaçAo deasBS instam-

ç6es, atenderia aos dese10s e às rei....
11ndlcaç6es dos trabalhadores e se'"
ria necessário e justo que a COl1St!...
tutçio estabelecesse também de moda
claro e prec1so~ quais os benefidos
11linlmos que devam ser concedidos
aos trabalhadores. garantindo-lhes a
tiPosentadoria ordinária, já a.ssegura
da aos servidores danação. (M''llito
bem.)

Não tenho a menor dúvida de que,
na Constituição a ser e.prova.:1a, não
baverá aquelas contradições a que
me referi no inicio.

O Sr. Gurgel do Amaral - Confie..
mos no plenário.

O SR. SEGADAS VIANA - Es
tou certo. Sr. Presidente, de que
a parte jA aprovada e a par~ a ser
examinada não oferecerão. dentro da
Constituição, o espetáculo de urna
luta incompreensível c injUStificável
entre uma tendência que é de hoje
e uma tendência que era do passado;
entre uma tendência de democracia e
de avanço e uma tendência de con..
servadorismo e de rea.ção.

Estou certo, 8r. Presidente, de qll1
o plenário. concedendo e aprova.ndo OI
destaques pedIdos, alterando o projeto
para adaptá-lo Ao realid.ade brasileira,
atenderá aos anseios dos trabalhado
res e permitirá que possamos dizer.
ao pais que temos; de tato uma Cons..
tituição verdade1:8Jl1ente democrátfw

ca. (MUíto bem; muito bem. Palrncu.
O orador é mvamente cumprimenta
do.)

O SR. PR.'J4JSIDENTE - Está finda
a hora da sessão; vou levantá-la. con..
voca,ndo outra extraordinária para ho
je, às 2fJ horas, com a seguinte

ORDEM DO DIA

Continuação da. votaçã.o do projeto
da ConstitUição.

DeiXaram de comparecer 20 Se
nhores Representantes:

PartiÜ(j Social Democrático

Amazonas:
Leopoldo Peres.

Bahia:
Negreiros Falcão.

Minas Gerais:
Benedito Valadares.
J~eliDo Kubitschek.
Pedro Dutra.



. Duque de Mesquita. .
José Alkmlm.
Augusto Viegas.
Mílton Prates.

São Paulo:
Martins Filho.
,Sílvio de Campos.

Paraná:
Munhoz de Melo.

União Democrática Nacional

Piaui:
Coelho Rodrigues.

Ceará:
Fernandes Távora.
Beni .Carvalho.

. Edgar de Arruda.
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Paraíba:.
Adalberto Ribeiro.

Partido Trabalhista Brasileiro

S~o Paulo:
Hllgo Borghi.

Partido Republicano

Minas Gerais:
Mário Brant.

Partido Democrático Cristão

São Paulo:
Manuel Vitor.

Levanta..se a sessão às 18 horas .
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(Extraordinária)
Presidência dos Senhores Berto Condé, 2.° Vice-Presidente; e Melo ViantJ#

Presidente

As 20 horas e 15 minutos compare
cem os Senhores

Partido Social Democrático

Acre:
Castelo Branco.
Hugo Cameiro.

Amazonas:
Alvaro Maia.
Valdemar Pedrosa.
Pereira da. Stiva.
Oosme Ferreira.

Pará:
Magalhães Barata.
Alv,aro Adolfo.
Duarte de Oliveira.
Lameira Bittencourt.
Carlos Nogueira.
Nêlaon Parijós.
JOiO Botelho.
Rocha Ribas.

Maranhão:

Clodomir Oardoso.
crepol1 Franco.
Vltorlno Freire.
Luis Carvalho.
José Ne1va.
Afonso Matos.

Pfaui:

Renault Leite.
Areia Leio.
Sigefredo Pacheco.

Ceará:
Raul Barbosa.
Moreira da Rocha.
OSVaJdo Studart.

Rio Gr;ande do Norte:
Georgino A velino.
Dioclécio DUarte.
José Varela.
VaIfredo G1U'gel.
Mota Neto.

Paraíba:

Janduf Carneiro.
Samuel Duarte.
José Joflli.

Parnambuco:

NovaiS Filho.
Etelvino L1:na.
Aga.m~mnon VAp1hl.es.
Ja.rba.s Ma.ra.nháo.
Gereino Pontes.
Oscar carn~1ro.

OSValdo Lima.
costl\ Põrto.
Ulisses Lins.
Peneira Lima.
Ba.rbosa Lima..

Alagoas:
Teixeira de Vasconcelos.
Silvestre Pértcles.
Medeiroo Neto.
Lauro MonteNgro.
José Marla.
Antônio Mstra.
Afonso de Carvalho.

sergipe:

Graco Cardoso.

Bahia:
Pinto Aleixo.
Lauro de Freitas.
Aloisio de Castro.
Bégis Pacheco.
Vieira de Melo.



Altamirando ReQuilo.
Eunápio de Quetros.

Espírlto Santo:
Atllio Viváqua.
Henrique de NovaiS.
.Ari Viana.
Eurico Sales.
Vieira de Resende.
Alvaro Castelo.

Distrito Federal:
José Romero.

Rio de Janeiro:
Pereira Pinto.
Alfredo Neves.
Eduardo Duvivier.
Oarlos Pnito.
PaUlo Fernandes.
Getúlio Moura..
Heitor Collet.
Bastos Tavares.
Aeúrclo T6rr~.
Brígida Tinoco.
Miguel Couto.

Minas Gerais:
LeV1ndo Coelho.
Melo Viana.
Rod.r1gu~ seabra.
Blas Fortes.
Israel Pinheiro.
Or1sttano Machado.
Wellington Brandia.
JOáquim LibAn1o.
Gustavo Capanema..
Bodrigues Pereira.
celso Machado.
Ol1nto Fonseca.

São Paulo:

Gofre<io Teles.
Novell Júnior.
AntGn10 FeUciano.
Costa Neto.
Jose. Armando.
Horácio Lafer.
Lopes :Ferraz.
Atal1ba Nogueira..
,Joio Abdala..
Sampaio Vldal.
Alves Palma.
Ho.n6r1o Monteiro.
Machado Coelho.

GolAs:
Darlo Oardoso.
Diógenes MagalhAes.
Joio d'Abreu.
Calado God61.
G&Jeno Paranhos.
Guilherme Xavier.
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Mato Grosso:
PODCe de Arruda.
Martiniano Ara.Újo.

Paraná:
Flávio Guimarães .
Munhoz de Melo.
Lauro Lopes.
João Aguiar.

.Gomi Júnior.

Santa Catar1n:a:
Nereu Ramos.
Aderbal Silva.
Orlando Brasil.
Roberto Grossembacher.
Rogério Vieira.
Hans Jordan.

Rio Grande do Sul:
Ernesto Domeles.
Gaston Englert.
Adroaldo Costa..
Brochado da Rocha.
Elói Rocha.
Teodomlro Fonseca.
Daniel Faraco.
Antero Lelv8S.
Manuel Duarte.
Sousa Costa.
Blttencourt AzambuJa.
Mércl0 Telxe1ra.
Pedro Vergara.
Herofilo Azambuja.
Bayard Lima.

• U1!ttfo Democr4tka. Naciont:!

Amazonas:
Severino Nunes

Pará
Agostinho Monteiro.
Epílogo Campos.

Maranhão:
Antenor Bogêa.

Piauí:
José Cândido.
Antônio COrreia.

Oeará:
PliDio Pompeu.
Gentil Barreira.
Egberto Rodrigues.
Fernandes Teles.
José de Borba.
Leio Sampaio.
Alencar Araripe.

lUo Grande.. do Norte:
Ferreira de Sousa.
José Augusto.
Aloúdo Alves.



Paraíba:

Vergniaud Wanderley.
João Agripino
João Ursulo
Plínio Lemos
Ernani Sátiro.
Fernando Nóbrega.
Osmar Aquino.

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

Alagoas:
Freitas Cavalcanti.
Mário Gomes.
Rui Palmeira.

Sergipe:

Válter Franco.
Leandro Maciel.
Heribaldo Vieira.

Bahia:
Aloísio de Carvalho.
Juraci Magalhães.
Otávio Mangabeira.
Manuel Novaes.
Luís Viana.
Clemente M:arlani.
Dantas Júnior
Rafael Clncurá.
NeRtor Duarte.
Altomar Baleeiro.
João Mendes.
A1berico Fraga.
Rui Santos.

Espfr1to Santo:

Luis Clâudio.

Distrito Federal.
Hamilton Nogueira.
Hermes Lima.
Euclides Figueiredo.
Jurandir Pires.

Rio de Janeiro:..
PraqO Xelly.
Romio Júnior.
José Leom1l.

Minas Gerais:
José Bonifácio.
Magalhles Pinto.
Gabriel Passos.
Mflton Campos.
Lopes Oançadc.
Llcurgo Leite.
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São Paulo:

Mário Masagão.
Paulo Nogueira.
Romeu Lourenção.
Toledo Piza.
Aureliano Leite.

Goiás:

Domingos Velasco.
Jales Machado.

Mato Grosso:
Vespasiano Martin:;.
João Vlla8boa1.
Dolor de Andrade.

Paraná:
Erasto Gaertner.

Santa Catarina:
Tavares d JAmaral.
Tomás FlOres.

Rio Grande do Sul:

Flôres da Cunha.
Osório Tuluti.

Pa7 tido Trabalhi3ta Brasileiro

Bahia:
LlÚS Lago.

• Distrito Federal:

Rui Almeida.
Gurgel do Amaral.
Segadas Vi8Il8.
Benfcl0 .Fontenele.
Baeta Neves.
Antônio Silva.
Barreto Pinto.

Rio de Janeiro:
. Abelardo Mata.

Minas Gerais:
Leri Santos.
Esequiel Mendes.

São Paulo:
Guaracl Silveira.
Pedroso Júnior.
Romeu Flori.
Berta Condê.
E11Sébl0 Rocha.

Paraná:
Melo Braga.

Partido Comuni3ta do BrCJ8iZ

Pernambuco:
Gregório Bezerra.
Agostinho Oliveira.
Alcêdo Coutlnbo.



Bahia:
Carlos Marighela.

Distrito Federal:,
Carlos Prestes.
João Amazonas.
Mauricio Grabois.
Batista Neto.

Rio de Janeiro:
Claudino Silva.
Alcides Sabença.

São Paulo:
José Crispim.
Osvaldo Pacheco.
Jorge Amado.
Caires de Bríto.

Rio Grande do Sul:
Abilio Fernandes.

Partido Republicano

Maranhão:
Lino Machado.

Pernambuco:
Sousa Leão.

Sergipe:
Durval Cruz.
Amando Fontes.

Minas Gerais:
Jaci Figueiredo.
Bernardes Filho.

São Paulo:
Altino Arantes.

Paraná:
Munhoz da Rocha.

Partido Social Progressista

Ceará:
Olavo Oliveira.
Stênio Gomes.
João Adeodato.

Rio Grande do Norte:
Café Filho.

Bdohi8,:

Teódwo Albuquerque.
São Paulo:

Campos Verga.!.

Partido Democrata Cristão
Pernambuco:

Arruda Câmara.
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Partido Libertador
Rio Grande do Sul:

Raul Pila.
O SR. PRESIDENTE - Achando

.se presentes Z57 Senhores Represen
tantes, declaro aberta a sessão.
Passa~se à leitura da a ta da sessão

anterior.
O SR. HUGO OARNEIRO (1.0 Sll

plente, servindo como 2. CJ Secretário)
procede à leitura da ata.

O SR. PRESIDENTE - Na forma
do Regimento Interno doU a ata por
aprovada, ressalvada qualquer retifi
cação escrita, que seja apresentada.

O SR. LAURO LOPES (2.0 Secretá
rio, servindo como 1.0) declara não
haver Expediente a ser lido.

O SR. PRESIDENTE - Havendo
número legal, vamo.:: prosseguir na
votação da. matéria da Ordem (}<l Dia.

Tem a palavr1t o Sr. João Amawnas.
O SR. JOAO AMAZONAS (li<) 

Sr. Presidente, o Título V do Projeto
substitutivo, cuja votação vamos ini
ciar, é, sem dúvida, um dos mais im
portantes, porque trata da ordem eco
nômica e social, assunto que tem, nos
dias de hoje, despertado s. atenção e
suscitado debates em tôdas as esferas
progressistas do nQSSO paíS. Aliás, os
velhos conceitos de propriedade e os
novos direitos sociais do pl'oletariadQ
sáa temas obrig.etórios na. ordem <io
dia de tôda.s as assembléias legislati
va.s que visam, pelos meios legais, cor
rigir algumas das causas que ger9Xam
a. grande hecatombe guerreira, assisti
da por todos nós.

Vamos votar, os Constituintes de 46,
neste Titulo. disp.ositivos dos quais de
penderá o futuro do Brasil. Deci&.re..
mos a fa.vor ou contra as possibilidades
constitucionais de realizarmos a refor
ma a·grária, vale dizer, de m.archarmos
ou não para dias doE' paz, de progresso,
de felicidade para o nosso povo.

Trata-se do direito e do uso da p!'o
priedade.

Não vamos a.gora, neste pequeno es
paço de tempo Que nos permite o Re
gimento, estudar a evolução do du-eito
de propriedade atraVés da l'ústÓrla.
O que é necessé.rio é chegarmos ao
conceito da época contemporânea, con
ceito por todos reconhecido como a.
subordinação dos 1nterêsses egoístas
ao do bem estar social.

(-) Não foi revIsto pelo orador.
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No Brasíl, a propriedade existe, tan
to na forma mais a trazada, - o lati
fúndio, que pertence a um estágio
económico pré-capitalista, e<>mo tam
bém. na forma dos "trusts" e mono
'PÓlios estrangeiros, da época impe
rialista. E a verdade, senhores, é que,
tanto numa como na outra destas
formas de propriedade, reside a causa
fundamental e a primeira do atrazo
do nosso país, da miséria do nosso
povo.

Já o Senador Prestes, desta: tribuna,
pronunciou um discurso sôbre o pro
blema da terra. como contribuição do
Parti'do Comunista a Carta que vimos
ela.borando, e, creio, que pôde demons
trar à evidência que o latifúndio gera
dor das crises cíclicas, cada vez mais
freoüentes na nossa economia, é o
grande mal que todos devemos com
bater com coragem e p,atriotismo.

Permitam-me Srs. Representantes,
ler um trecho do informe político· do
Partido Comunista, prp.stado pelo se
nador Carlos Prestes, em 4 de janeiro
do corrente ano, e que parece ter sido
redigIdo para êste momento.

Diz S. Ex.li :

"Reclamamos por isso uma
Constituição em que o interêsse
p~rticular seja submetido ao geral,
o do cidadão, ao da Nação. Carta
Constitucional em que os concei
tos de liberdade, de llyre concor
rência, de propriedade privada não
possam servir de obstáculo à açáo
do Estado a favor da, maioria. nem
à realização de medidas práticas,
necessárias ao progresso do pais.
Mas é claro que para que a letra
da lei tenhat algum valor é tam
bém ~dispensável liquidar a. ba
se econômica da reação e do fascis
mo, acabar com o monopólio da
terra, obstáculo máximo ao desen
volvimento da economia. nacionarJ,
à penetração do capitalismo na
agricultura" .

E, mais adi8Jllte:

"Resolver o problema da terra é
resolver o problema da tome no
Brasil, é abrir novas perspectivas
para o desenvolvimento Industrial
do pais, porque só com a terra en
tregue ao povo, em poder dos que
trabalham, poderá aumentar o ní
vel de vida d-as grandes massàs e
crescer, como se toma necessário, o
mercado interno. Mas a democra
cia e a Uberdade recla.mam ainda
medidas práticas contra os trus
tes e monopólios prejudiciais ao

progresso nacional, quase todos de
pend€ntes do capital estrangeiro
mais reacionário e colonizador, . e
em geral flIssociados e aliados dos
grandes latit'undiários de opressão
e reação, a todos eles útil e neces
sária. S6 assim procedendo, po
derá a Assembléia Constituinte fa
zer um trabalho na altura das as
pirações ce nosso povo e das reais
necessidades do progresso do Bra
sil. Nosso atrazo se acentua: ca
da vez mais. tornando cada vez
mais sérias as contradições que
ameaçam fazer saltar tôda a eco
nomia nacional. Nossa indústria
secundária. por exemplo, não po
de crescer por falta de mercado
interno, pela precariedade dos
meios de transporte, pela debilida
de de nossa indústria pesada, pela
falta de energia barata, etc".

~sse quadro, que retrata bem a si
tuação do nosso pais, Sra. Represen
t8tntes, serve para indicar a todos nós
quão importante é a atitude política
que vamos tomar dentro em pouco, vo
tando os dIspositivos Que possam asse
gurar ao nosso país o desenvolvimento
que êle precisa ter, para se tornar real
mente uma grande Nação, à altura das
outras nações progressistas. Ou re
solvemos o problema da terra, abrin
do imensas po~sibilldades à nossa in
dústria, transformando o Brasil, de
país essencl.almente agrário. semi-feu
dal, em pa·is industrial, ou continuare
mos a viver sob regiD1e de fôrça e de
violências, porque para existir deUl<>
eraeia em qualquer país do mundo é
indispensável que as fôrças econômi
ca.s dêsse país estejam em condições
de se desenvolver. E tanto mais se
desenvolv9II:l, maiores semo as liberda
des de que o povo usufruirá.

Pouco ou quase nada acUanta repe
tir que o preço da liberdade é a eterna
vigllânela, se não interpretarmos essa
vigilância. como a· luta permanente
pela, libertação das fôrças econômicas,
subjugadas em nossa pátria pelos la
tifúndios e pelos trustes imperialis
tas.

Lutando os comunistas pela refor
ma agrária, estão defendendo o direi
to da. proprtedade, mas êsse direito da
propriedade dIstribuída entre muitos,
pois os latifúndios, como os trustes . e
OS monopóUQs, são a propriedade nas
mãos de reduzidíssimo grupo, que di
minui cada vez mais, aumentando a
miséria e o sofrimento do nosso p0
vo .
. Não se trat.a. ,como ocorre a mul
tos, de uma relvlndicaçAo de carAter
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socia.lista, mas de uma necessidade de
ordem capitalista, realizada na Fran
ça, há 150 anos.

E' o caminho por onde marcham to
dos os povos que desejam progredir; é
o único, para nós, capaz de debelar a
crise de estrutura em que nos deba
temos crOnicamente, de salvar-;:}os do
abismo da inflação, pelo qual rolamos
às cegas.

Senhores, é chegado o momento de
pormos à prova todo o nosso patriotis
mo, incluindo na Carta Magna que
estamos elaborando com o mandato do

" povo os dispositivos que permitem a.
,realização, em futuro próximo da re
forma agrária reclamada pelos mais
altos interêsses da Nação.

Nêste titulo, Senhores, havia, no
projeto anterior, tímidas referências
00 assunto, inexplicàveImente retira..
das, por motivo, segundo creio, de uma
emenda apresentada, sem justificativa,
pelo ilustre Representante Ferreira de
Souza.

Dizia o § 18 do .'ut. 164. 5upresso:
41 As terras aproveitáveis para

exploração agrícola ou pecuária,
e não aproveitadas, nas zonas de
maior densidade demográfica,
bem como as terras benef:'ciadas
por obra~ de irrigação ou de sa
neamento, poderão, mediante lei
esp~cial, ser desapropriadas para
o fim da sua divisão, nos têrmos

I que as condições dessa exploração
aco:.tSelharem. Frocedendo à de
sapropriação, será estabelecido
pelo prazo de cinco l:1.nos o impôs
to ~erritorial pl'ogressivo".

O Sr. Joáo Botelho - A razão está
com V. Ex,i'. Efetivamente no subs
titutivo cancelaram êsse dispositivo,
também objeto de I:'menda de modes
to representante que está aparteando
a V. Ex.lIo. Minha emenda cessava a
responsd.blli1ade do erário decorrente
de indenizações com desapropr1açc~s,
visto como estabele:.:ia que, apos dois
anos de vigência da Consttlu1.;áo as
-terras aproveitáveis e não aproveita
das, de particulat'es, fôssem gravadas
com um impõsto territorial p:togrf;>S
sivo. Seria medida utilissima à cole
tividade, pela. obrigação que teriq, o
proprie!árlo de lavrar as terra!
Aquêle uue não o fizesse estaria Obri:
gado ao pa.gar o 1mpôsto progr~sslvo.
Os' proprietários, assim ficariam nes
tes 4015 pontos do d1lema: ou lavrar
as terras, promovendo o enrlquecl
mento da coletlvid'lde, ou sujeitar-se
aos gravames do impOsto progressivo.

Pedi destaque de emenda, mas não
sei se toi concedido,

O SR. JOAQ AMAZONAS - Folgo
em que V. Ex.1!. tamtém encare o pro
blema .cob êsse aspecto, Podemos ver
assim que até m.esmo as timidas re
ferências ao problema da terra mere
ceram repúdio, por uma grande parte
dos Srs Representantes da Comissão

" Constitucional, sem ilma razoável ex
plicação.

Senhores Constituintes, qual a
causa üêsse recuo? Qual a razd.o por
que tantos homens que disputam o
privilégio de ser democratas. proce
dem dessa maneira? Espero que o
Senador Ferreira de Sousa e os mern
bros d&. douta Comissão Constitucio
nal tenL1am oportunidade de explicar
melhor êsse fato.

Na v?rdade êsse dispositivo não
passava de declaração vaga e, por
15S0 a ;:',;ancada comunista apresentou
a emenda. que recetieu c n.O ~ 258 e
para a qual solicitamos desta.que cha
ro~.ndo para ela a atenção da ilustre
Assemh!éia, poís, SI' aprovadd. per
mitiria, por meios constitucionaIs
realizar a reforma 'lgrária lar)çand~
as bases pára () verdadeiro prOgTes...
50 do Brasil,

Diz a' emenda:
"As terras i:l.Pfoveitâvelli para

e~plora~~o agr!:ola ou per.uáría,
nao utllizadas n"as zonas de ma.
lar densidade demográfica e à
margem das estradas de ferro e
de rodagem, bem como as terras
beneficiadas por obras públicas e
as grandes proQriedades ma.l uti
lizadas ou abandonadas passarão
ao Estado, mediante lei espe(..ial,
plira que, da mesma sorte que as
terras devolutas, sejam distribui
das gratuitamente aos campone
ses sem terras,•.

Além dessa, apresentamos mais
duas emendas relacionadas com o as
sunto e que receberam os números
3.174-A e 3.366.

Sr. Presidente, o tempo de que dis
ponho é pouco e devo tratar de ou
tros problemas.

Sôbre a outra forma. _de proprieda
de a que me referi, os trusts e ,mo
nOJ)Ólios, apresentamos a emenda 3.260.
assim redigida:

u A lf!i regulará. a naciol1aliza
ção das emprêsas concess.lonaríl\s
de serviços públicos, federais esy

taduais e municJ.psJs. ser~ re..
V1sto6 todos os contratos lesivos
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aos interêsses nacionais e será
determinada a fiscalização e a re
v1são das tarifas dos serviços EX
p;!0rados por concessão, que deve~

rao ser calculadas com base 110
. custo histórico, não se permitin

do a. evasão de lucros para o es
trangciro, mas aplicando-os e:D1
beneficio do m.elhoramento e ex
pansão dos serviços e elevação do
nível de vida dos empregados. A
lei se a.plicará às concessões feitas
no regime anterior de tarifas es
tipUladas para todo o tempo na
duração do contrato".

Lam.entà.velmente. no projeto atual,
t8tmbém desapareceu o têrmo 'I nacio~

nalização" e "o custo histórico". Não
há dúvida, Srs. Constituintes de que
o custo histórico deve servir' de base
ao cá.lculo de indenização e luc ~os
dessas emprêsas estrangeiras que co
mo a. "IJght", em 1910, acusava' ca...
pital de trinta milhões de cruzeiros
e hoje, sem que houvesse transferido
~ único centavo para o nosso pais,
Já aCUSa o capital de cellto e oiten
ta. e um milhões de CtuzeiJ."os!

:'- nacionalização dos serviços C1e
credito e os de concessão dos servi
çoo públicos é necessidade cada dia
maior para. todos os países que, real
mente. desejam progredir. Se fôsse
necessário apresentar argumento mais
oonvirJCente, diria aos srs. Constitu
intes qUe essas emprêsa..s concessioná
rias de serviço público nv Brasil qu~

têm drenado durante longos anos o
produto das riqu€zas obtidos com o
suor do nosso povo para seus países
de origem, hoje se encontram no mais
lamentável estado de desintegração
com seu m9.terial rodante em péssi
mo estado de conservação. Basta
atenta:.\.' para o que ocorre no roEm
estado - o Pará - onde a ~mprê3a
de energia elétrica, de ca,.pital estran
geiro, tem seus serviços largando os
pedaços, prejudicando seriamen te a
todos a população e a nossa incipi
ente indústria.

O Sr, Euzéb!o Rocha - V. Excelên
cia tem tôda a razão qual1do afil'In::t
que, de fato. essas emprêsas imp~ria

listas não têm invertldo cani:ais ne
cessários para melhoramenfo técnico
do aparelhament-o de t.ransporte Em
São Paulo, a Light, durante todo o
~em'Po de exploração do serviço, n1!ío
mverteu sequer parcela no sentido de
melhorar as condições· do tráfego e ,
agora, teve seu acêrvo, completamen
te imprestável, aàquirido pela im,por
tâ.ncia de 60 milhões de c.ruzeÍl·os!

V. Ex.a sabe como tenho clamado
CQntra êsses fatos.

O SR. JOAa AMAZONAS - Re
gistro, com prazer, o aparte de Vossa.
Excelência. Realmente, essa é a si
tuação. De passagem pelo Estado do
Ceará, disse-me o Interventor que a
situação da. indÚStria cearence se tor
nava di!ícil em virtude do lamentá
vel estado em. que se encontrava ao
Ceará Tranway. Mas o tempo de que
disponho é precário e, Sr. Presiden
te, devo dizer algo sõbre os direitos
sociais do proletariado, contidos no
projeto. Sômente duas emendas nos
sas foram parcialmente aprove1tadas
razão por' que solicttamos destaque .-:.
por nos pa.recerem de grande im,por
tância - para algumas das que fo
ram rejeitadas. Entre outras, referi
mo-nos a do direito de g·reve, lib~r

dade sindical e à jornada máXima ao
trllibalho. Não posso reportar-me e.
tôdas, mas quero chamar a atenção
da AlSS€mbléia paxa o cor..teúdo de
tais emendas.

Não· vejo, Senhores, as razões por
que se teime em restzingir em nossa
terra o direito à llberdadp. de orga
nizaçóes do proletariado. O projeto
expressa claramente essas restrições
injustificáveis. Aliás. a redação do
artigo 158 parece-me prejudicada par
contrariar o vencido. Já aprovamos o
artigo 141 do Título anterior, no qua1
se ASSegura a liberdade de associação
para fins lícitos. Se já a.provamt)S
âispositivo garantindo a llberdaà~ de
associação para fins licitas, não po
demos, agora, num outro Caoitulo
restringir ao proletariado êsse -direi..'
to.

a artigo 158 é um contrassenso e'V i
dente quando assegura e nega ao
mesmo tempo a liberdade de assocül
ção sindical ou profissional. Que li
berdade é essa <rue se condiciona ao
que a lei ordinária determina.r, eX:l
tamente quanto à forma de constitui
ção dos sindic~tos?

Também a Carta de 1937. usava da
mesma expressão, no art. 138:

•• A associação profissional ou
sindical é livre."

Nenhum dos 5r5. Constituintes, cer
tamente, será capaz de dizer que fo
ram livres durante êsse longo perío
do de ditadura os sindicatos de nos:;q
terra.. O que se pretende, hoje, na
prática, é repetir o mesmo êrro, dizer
apenas, teoricamente, que é livre a
associação sindical ou profissional,
mas de tal maneira. condicionada pelos
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dispositivos das leis vigentes, que de
nada adianta consignar es,~a con
quista, pGr essa forma, na Carta que
estamos elaborando.

Nossa emenda diz apenas:

"E' livre a associação Findica.1
ou profissionaL"

E' necessário que todos compreen
damos o que significa para v prole
tariado que se lhe a::;segure facilida
des para a sua organização.

Há, entre muitos dos 81's. Repre
sentantes, prevenção de que u prole
taria.do pretende ::1rregimenta~-se coIr..
o fito de perturbar a ordem oública.
Ocorre exatamente o contrário. Quan
do proibimos que êle, através de seus
sindicatos, adquira a necessária edu~

cação democrática para enfronhar-se
com os complexos problemas do país,
estamos, sem dúvida, foment,mdo a
desordem, criando condições para que
o proletariado procure em fontes que
nã.o as que a lei lhe possa assegurar
- a defesa de seus direitos.

O mesmo se observa quanto ao di
reito de greve. Não vemos razão aI..
guma para o aditivo, "cujo exercício
a lei regulará". Se aprovarmos pre
ceito dessa natureza, continuaremos
com o mesmo estado de causas atual:
operários, chefes de família, que lu
taram paI um po uco mais de salá
rio, são levados à barra do Tribunal
Militar, pelo crime - hoje 56 possí
vel nos regimes fascistas - de terem
ido até às últimas conseqüências, na
defesa dos seus direitos.

Há, em verdade, uma lei regula
dora do direito de greve o Na prática,
porém, ela é a negação dêsse mesmo
direito!

8e votarmos preceito dêste teor, es
taremos endossando tôdas as violên
das e arbitrariedades que se têm co
metido contra os trabalhadorr2S.

Solicitamos. também. Srs. Represen
tantes, dest'i\qu.e para a emenda re
lativa à jornada máxima do trabalho.

Nem a Carta de 34, nem a de 37,
assegurou ess3. conquista social. Re
petimos hoje, neste Projeto ~om al
guma modificação, o mesmo conteúdo
daqueles' dois Estatutos.

Cumpre estabelecer na Consdtuição
(... período máximo Qe trabalho de cito
horas. .

Se dissermos que à lei ordinária
cabe regular a matéria e permitir
horas extraordinárias de trabalho, não
seria então necessário fixar na. Car-

o ta a jornada máxima de 8 hOlaS.

Hoje, em c:.'lase tôdas as atividades
da indústria, do comércio e da agri
cultura, existe um trabalho exce.:si
vo de 10 e 12 horas, que a lei fa
culta, e, até. de 14 e 16, que os patrões
exigem, fazendo com que os empre
gados, premidos pela necessidade.
se vejam forçados a aceitar suas pro
postas.

Qua.ndo leio documento como o
das Associações Comerciais no qual
se alude à cilrcunstãncia do prol~
rtariardo faltar, cada vez mais, ao ser
viço, não posso deixar de considerar
injusta a acusação, pois em verda
de, o operário não t,.ra"balha apenas
48 hora~ por semana, mas 70 e 72,
'deixando de faZê-lo nêsse total. al~

gumas vêzes, 6 ou 8 horas!
Acóde-me à lembrança certo caso

ocorrido no Rio Grande do Sul: o
Govêrno baixou decreto, através do
qu·al awn·entava a salário dos em
pregados das minas de São Jerôni..
mo, mas no próprio decreto di&pu
nha que s6 teria dir,eito ao aumen
to quem houvesse trabalhado. no mí
nimo, 85 % do tempo normal. Mas
que tempo normal é êsse naquelas
minas? 12 horas consecutivas de la
'bor, isto é, o dôbro do que a legis~

laçáo trabalhista determina! .s:sses
h()m~ns. s.e obi;k.m a.\tm>ento de m
denado, evidentemente terão de se
poupa;r, evitando o completo esgota
meuto físico.

Urge, portanto, sr. Presidente,
que a jornada máxinla de trabalho.
no Brasil, seja de 8 horas aJ)e'I!as.

Ainda hoje. quando aqui faJlava o
nobre Deputado 8r. Jorge Am-aAo,
alguém se referiu à Comerência de
Havana, documento de grande im
'P'Drtância sôbre o direito de asilo e
no qual o nosso pais está coonr.rro
metido.

O Brasil tem assU:Itlido em todos
os conclaves internacionais o com
pa'omisso de respeitar a jornada má
xima de trabalho e o fêz. não só
!lOS dias d€' hoje, mas já em 1919, na
Conferência de Washington, na qual
dedara.mos, com outros países entã.o
moembros da Liga das Nações, que
também em nossa ter:ra seria res
p~itado êsse direit-o dos . trabalhado
res.

Mais recentemente, o Brasil acei
tou a obrigação. em Chapultepec. de
assegurzr. não apenas a liberdade
sindical, o direito de liwe associa.
ção e de greve, mas ainda respeitar
a jornad,a de 48 horas semanais.

O que pe-dimos não é muito, por
que, em ~ra.nde parte das na.ções eu
ropéias e mes'mo ameri~nas, a jar-
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nada máxima de trabalho já é de
44 e até mesmo de 40 horas. Nem
se dig,a. que são a.penas países mais
desenvolvidos do que o Brasil, por
que em Cuoa, econômícamente menos
adia.ntado que o nosso país, a jor
nada está estipulada em 44 horas se
manais.

Desejo, ao terminar estas conside
:r:3IÇóes sônre o Título V do projeto
dirigir um apêJ.o à Mesa, no se-ntidó
de que defira os destaques das emen
das por nós apresentadas, tôdas elas
de enonne importância, tant<l as re
:fel'entes à reforma agrária., como as
alusivas aos proolemas sociais do
'Proletariado, matéria que se vem
prestando a discussões em todos os
centros de atividade humana em
nossa terra, principalIriente nos sin
dicatos de trabalhadores, ansiosos
por verem transformadas em reali
dade essas aspirações do proleta
riado.

Faço êste apêlo', Sr. Presidente,
convencido de que essas emendas
poss.am merecer o voto da maioria
dos que aqui se enc'ontram, eleitos
pelos trabalhadores do(. todos os re
cs.ntos de nossa pátria e que tem por
is-so a obrigação, nâ<J s6 de atender
aos justos reclamos da classe traba
lhadora., como, ainda, aos interêsses
.fundamentais do pais.

Era o que tinha a dizer. (Muito
bem; muito bem. Palrr..a.s.)

(Durante o discurso do Senhor
Joã...'l Amazo1'l.aS. assume a pre
sidência, o Senhor Melo Viana,
Presidente. )

O SR. PRESIDENTE - Srs. Re
pres€'ntantes, durante o ÍJe-mpo em que
diversos oradoo-es ocuparam a tribuna,
iniciei o exa.me dos -requerimentos de
destaque eU'Y1ado,s à ...\!esa, quanto as
emendas do Titulo V em votação.
Ascendem a mais de cem.

O primeiro refere-se à emenda nú
mer<l 2 ..066, aditiva ao art. 164 do
projeto antigo, e está assim con00b1do:

Ca.pitulo V art. 156.
Requeremos destaque para· a emen

ela adit.iva 2.066 (pág. 2.892, D. 22-6.
- Horado La/er.

A emenda diz:

N.O 2.066

Emenda aditiva

Acrescente-se: § 40: As contri
buições para assistência e previ
dência sociais deverão ser man
tidas e aplicadas nos centros on
de foram arrecadadas.

o SR. HORACIO LAFER (.) 
S:r. Presidente, minha emenda diz '0
seguinte:

"As contribuições paxa a.sslstén
ela e previdêncÍa s'ociais deverão
ser mant1'das e aplicadas nos c~n

tros onde foram arrec,adadas".
Essas contribuições, Srs. Represen

tantes, pagas, muitas vêzes, com gran
de sacrifício, pelos trabalhadores, de
vem ser, por questão de justiça, apli
cadas em beneficio da assistência a
êsses mesmos trabalhadores. Infeliz
mente, não é o que tem a.contecido.

O Sr. Segadas Viana - Entretanto,
os trabalhadores, em fa.ce da S'Olida
riedac1e entre êles existente, não dese
jam a aplicação estrita das contrIbUi
ções apenas na região em que traba
nham, e sim em benefício de tôda a
coletividade brasileira, onde se fizer
necessária. (Apoiados).

O Sr. Lino Machado - A emenaa
foge à socialização.

O SR. aORACIO LAFER - O que
ocorre, Srs. Costltuintes, é que o mo:n
tante dessas contribuições ~eln sido ca
nalizado para o centro, com grande
prejuízo do interior do país. (Muito
bem.) OI1,de há maiores contrlbulçôes
é onde existe maior número de traJba
lhadores a serem assistidos.

O Sr. ped1'Oso Júnior - Pergunto:
como poderia V. Ex. B conciliar seu
ponto d-e vista com o sist3'II1a d~ ar
recadação que temos, .: mais do que is
05'0. com a finalidade que se dá. à.
previ-dência de atende! às neoessida
des dos filiados à instituição? Eselare
ço melhor: pela lnaneira por que V.
Ex. a pretende tumultuar, ou mod1'fi~a.l',

a pTC'vicência ...
O Sr. Benício Fontenele - Tumul

tua r está bem.
O Sr. Pedroso Júnior - ... como

conseguiria resolver as diifkuldades
das zonas endêmicas, onde, por exem
plo, as necessldad€s são muito malo
res do que nas zonas sadia5?

O SR. HORACrO LAFER - Faço
outra pergunta &. V. Ex. n. AchH. justa
a situação em que nos econiramos.
segundo a qual as contribm-ções têm
sido retiTadas dos centros de trabalho
para a Capital federal e desviadas para
obrs, muitas vêzes suntuárias?
. O Sr. Pedroso Júnior - Não acho.

O SR. HORACrO LAFER
Não acha pr,elferfv-el que essa contri-

("') Não foi revisto pelo orador.
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buição seja mantida nos centros onde
estão os tTabalhadores, os quais se
es:!orçara.m para. pagá-la, uma vez
deduzidas as quantias necessárias às
despesa.s gerais de manutenção dos
Institutos?

O Sr. Predoso Júnior - Também
não acho.

O SR. HORAOIO LAFER
V. Ex." está de BICÕ'1"do - é o que
indago - com. o regime atual, onde
dezenas de milhares de trabalhadores
pagam somas relevantes,· canalizadas
pa:ra lugares e pa.ra fins não socl8.ls?

O Sr. Pedroso Júnior - E' questão
de descentrallzação da a.dDúntstração.
V. Ex." . poderia 'corrigir êsSe defeito
delimitando zonas rura.is e não o di
nheiro.

O SR. HORA010 LAF'ER
E' para evitar a. centralização que
proponho se estatue, na Constituição.
que essas contribuições devam ser
aplicSldas em beneficio dos trabalha
dores ~ue as pagam.

O 5r. Pedroso Júntbr - V. Ex.a não
corrigirá a anomaJia dêsse modo.

O Sr. Rui Santos ~ O orador está.
defendendo o ~rabalhador ! ...

O Sr. Baeta Neves - No conceito
de V. Ex.I\,.

O Sr. Pedroso Júnior - A previ
dência deve atender às necessidades
onde elas ocorram.

O Sr. Amando Fontes - A argu
menta.ção está multo bem camuflada.,
m~ não convence.

O Sr. t.ino Machado - A solução é
a distribuição equitativa..

O ar. Nestor Duarte - A emenda
pode provocar reação do plenárlo, mas
tem, pelo m-enos, origem razoável.
Todos nós, dos Estados, que contri
buímos enormemente para que o M!...
nistérlo do Trabalho e 05 institutos
de assistência pudessem constituir um
grande patrimônio, estamos, até hoje,
sem receber sequer um celtil.

O Sr. Pedroso Júnior - E' êrro da
administração .

O 51". Nestar Duarte - :st'ro da.
administração que corresponde à ex
propriação do patrimônio dos Estados
e, sobretudo dos Estados 'Pobres.

O S1". Pedroso Júnior - Deve-se
descentralizax a administração.

O SR. HORACIO LAFER
Disse e repito que onde há maior
contribuição há maior neeessldade <le
assistência.

Não é razoável que a a.rreeadação
seja entr~ue ao centro e <lesvie4a.
para outras finalidades, com gra.ve

prejuízo dos trabalhadores dO lnterior
e de centros afastados. ~

O Sr. WeUington Brendão O
melhor apolo à emenda de V. Ex.a é
a realidade.

O SR. HORÁCIO LA.FER
Quanto ma.1s afastado o Estado menos
o dinh-eiro chega até lá.

O 81'. Gurgel Amaral - Há Estados
cuja contribuição é tão pequena que
não dá para, "l.ada.

O SR. HORAmO LAFE'R
Então haverá menos trabalhadares
que necessitem de assIstência., porque
esta deve ser proporcional à quant1..
dade dos operários.

ST. Presidente, eu desejava que esta
emenda corrigisse injustiças e pro..
tegesse os trabalhadores que, com sa..
crifício, contribuem para 86 institui..
ções de ass1Stência e previdência so..
cial.

O Sr. Rui Santos - Em tese Vos.sa
Excelência está certo.

O SR. HORACIO LAFER
Era o que tinha a dizer. (Muito bem;
muíto bem;)

O SR. COSTA NEn'O - sr. Pres1..
dente, minha opinião é no sentido
de que o texto do projeto deve sal"
mantido. Tratando-se, porem, de as..
sunto de que o nobre Deputado José
Armando tem conhecimentos especla..
lizados, pediria a V. Ex.a que lhe
concedesse a palavra.

O SR. JOSl!: ARMANDO - se
nhor Presidente, a emenda apresen
tada pelo nobre e Uustre deputado
Horá.cio Lafer envolve matéria es..
tranha à Constituição.

A política de aplicação de fundos
das instituições de prev1dên~ia é, sem
dúvida, assunto de alta relevância.
Não é, porém.. somente pela sua. im
portância que se tomará. matéria
constitucional.

O 81'. Rui Sa.ntos - A idéia do DO
bre Deputado 8r. Horácio Lafer, em
tese, está certa. Mas não é matéria
constitucional, e, sim assunto de ad
ministração criteriosa e honesta na
aplicação da arrecadação.

O SR. JOSÉ ARMAJto~") - Peço a
V. Ex.a que aguard~ os fundamen
tos da minha argumc~tação.

O 81'. Osvaldo Pacheco - O que
está provado é ~ue o prejuízo do tra
balhador ad-",lu de seu afastamento
da admini' ..ração dos Institutos. O
que pIei· ;Lan.. é a aplicação de suas
eontri" .....ições em seu beneficio e no
de ~~as fazoiUas.
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o SR. JOSÉ ARlv.tANDO - A dis
"tribuição dos benefícios, a assistên
..ela médica e hospitalar também são
matérias relevantes da previdência
,social. Nem por isso será legitimo e
aconselhável regulá-las constitucional
mente.

'Uma boa política de aplicação de
fundos depende, essencialmente, de
bons administrildores. Não será um
preceito constitucional, nem um ar
tigo de lei, que irá crear um tom
:administrador, podendo antes entravar
,8, ação dos que realmente o sejam.

A aplicação da receita dQs Institutos
de Previdência terá que ser dúctil e
variável, ccnforme as condições obje
tivas a atender.

Uma boa política para hoje poderá
ser uma péssima política daqui há
cinco anos. Iríamos fazer assim urna
Constituição com o germe revisionista.
. Não há dúvida que a maior assis

tência aos municípios - Gue são as
·-células da democracia - é aconselhá
vel. A seleção dos municípios carece
dores de maior assistência não se deve
rá fazer em função da maior arrecada
ção - que é de maiores salários e.
portanto, de maior riqueza - mas
em razão das maiores necessidades

-econômico-sociais. Onde exista
maior indice de tuberculosos ou de
mo!"talidade infantil, condições ntais
defícientes de habitação ou de ali
mentação, aí deve agir mais intensa
m~nte a previdência social, sem se
preocupar se ai ~ maior ou menor a
.sua arrecadação. Por outro lado, a
legislação ordinária já contém norma
que recomenda a aplicação de um
têrço da arrecadação nos municípios
de origem, um térço no próprio Es
tado e o outro têrço er.l âmbito nacio
nal. (Lei Orgânica dos Serviços So
ciais, aprovada pelo Decreta-lei nú
mero 7.526 de 7-5-45, artigo 6.°, pa
rágrafo único.)
~e princípio legal a tende aos fins

eolirnados nela Emenda do ilustre
deputado páulista sem os seus graves
e danosos inconvenientes.

Por êstes fundamentos, Senhor Pre
sidente, devemos manter o texto do
projeto revisto rejeitando a emenda
do nobre deputado Horácio LaIer.
U!uito bem; 11~uito bem. Palmas).

O SR. AGAMEMNON MAGA
LHAES (.) - Sr. Presidente, a
emenda Horácio Láfer subverte o con..
celto de seguro social (Muito bem.)
A base do seguro é a solidariedade
·contra o risco. As contribuiçÕes res...

(.) Não foi rav1sto pelo orador.

pondem pelos riscos comuns. Quando
iniciamos, no Brasil, a reforma do sis
tema de Previdência Social, tivemos
em vista, precisamente, êsse princi
pio de solidariedade.

Encontramos, quando Ministro do
Trabalho, o seguro ainda restrito a
emprêsas determinadas. a. certas re
gIões. Essas Caixas tinhas reservas
técnicas consumidas, estavan-.l em vés
pera de falência.

O Sr. Pedroso Júnior -, Nunca es
tiveram em falência. a não ser na. lin
guagem dos atuários.

O SR. AGAMEMNON MAGA
LHAES .- Ouvindo os técnicos, opi
naram êles que se fizesse o seguro so
cial a base da produção e, então, ti
vemos que fundar o Instituto dos
Bancários na base profissional. 1l:sses
Institutos deixaram de ter o funda
mento de emprêsas, de regiões ou de
Estados para terem base nacional .

Diziam os técnicos que as Caixas.
devido ao pequeno número de contri
buintes, não podiam fazer face aos
riscos sociais. Havia também. a apo
sentadoria ordínárü:., que constituia.
um ônus insuperável para essas Cai
xas. Fundamos os Institutos sob a.
base nacionaL As reservas, então, se
acumularam de tal forma que, ape
sar de tôdas as gritas iniciais, de todos
os vaticínios, os Institutos prospera
ram.

Porque, Sr. Presidente?
Lembro-me que um técnico do Bu

reau Nacional du Travail, convidado
pelo Govêrno brasileiro para exami
nar a situação da Previdência no
Brasil, me disse: o Instituto qL1e te
nha, no mínimo, dez mil associado dis
porá de garantias de viabil1dade e de
progresso social.

O Sr. João Amazonas - O perigo
de aplicação dos fundos do.:; Institutos
não seria afastado pela emenda do
Sr. Deputado Horácio Lãfer. O que
devemos ter em vista é colocar dentro
dos Inztitutos os interessados medIan
te juntas Administrativas compostas
de patrões e operários Que saibam
aplicar convenientemente êsses fun
dos.

O SR. AGAMEMNON MAGA
LHAES - O seguro social baseia-se
em reservas, como todo o seguro. As
reservas são de aplIcação econômica.
e de apl1cação social. As de aplicação
econômica devem ser aplicadas. de
preferência, na região onde se pagam.
as contribuições. Mas os beneficios SO...
eiaj!) devem estender·se até onde fo
rem necessários. A distinção que s.
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emenda procura estabelecer subverte,
portanto, o conceito do se~l1ro social.
<Muito bem.)

O Sr. Bernardes Filho - V. Ex'"
sabe muito bem Que sempre o ouço
com a consideração que me merece 
admiração espontânea e notória.

O SR. AGAMEMNON MAGA
LHAES - Recíproca.

O Sr. Bernardes Fil7zo Neste
ponto, porém. o fato incontestá.vel é
que os Institutos arrecadam no inte
rior do Brasil, soma.s fabulosas que
são canalizadas para as capitais e so
mente, tão somente ai. empregadas.
Assim, é lamentável Que, realmente,
êste aspecto do problema ndo tenha
sido solucionado, até hoje. por todos
aquêles que, direta ou indlretnmente,
intervieram na questão. se.1a na pas
ta do Trabalho. seja. nn direcl10 dos
Institutos. E' um ponto IL corrigir.

O SR. AOAMEMNON MAOA
LHAES. - V. Ex". cr1t1co. o !Ilftema
de aplicacão de rcscrvnl'l econOmicas.
Essa crítica é procedente. em parte,
mas não se pode nfA'umentar com
erros de admlnlstraçtio ou do orienta
ção técnica.

O Sr. Bernardes Filho - V. Ex".
esteve à frente da on..'ltn. do Trab!'L

lho e não corrigiu ê!'!!3c (OITO. (Muzto
bem; muito bem. Palm.a,fI).

O Sr. Agamemnon Magalhães
Para se submeteI' o conceito do seguro
social?

O SR. PRESlDENTE - Em vota
ção a emenda n.o 2.066.

Os Senhores Representantes, que
aprovam a emenda, queiram levantar
se. (Pausa.)

Está rejeitada. (Palmas,)
Vamos cassar RO def\lt~qu~ requerido

para a emenda n.o 3.815, do <lutaria. do
6r. Jurand!.r Pires, nom acltulntes têr
mos:

N.O 3.81(\

Art. 164.
§ 8.° - Substltun."C1 no. parte

final I'para o eft-lt.o do exPloração
ou a.proveitamonto Industrial", por
Ue pertencem no Elita.do". - Ju
randir Pires.

Como matéria COnO~l\, temos as
emendas ns. 3.316 CI 3,317, dos Se
nhores Re-presentantell Joo..o Botelho e
outros, cujos destaques dizem:

REQT1ERI1\IIENTO DI: DIl:STAQtrE

Requeremos desta.que pn.rB. n emenda.
aditivo, n.O 3.316, de lLutorla do primei
ro signatário, reterento no Inciso IV
do parágrafo 9.° (lo artlgo 164. do prJ.-

mitivo Projeto e estampada na Cole
ção de Emendas.

Sala das Sessões, em 22' de agõsto
de 1946. - João Botelho. - Nelson
PaTijós. - Alvaro Adolfo. - José Jo
fili. -- Lameira Bitencourt.

A emenda diz:

N.O 3.316

Aditiva

Ao indso IV do § 9.0 do art. 164:
Acrescente-se ao inciso IV do

§ 9.° do artigo 164, em seguida às
exuressóes - "referentes à.s suas"
-'~ palavra~: - "minas, jazidas
minerais, fontes de energia hi
dráulica. riquezas do subsolo".
prosseguindo o restante da reda
ção daquele dispositivo que ficará
assim redigido:

"IV - A União, nos casos indi
cados na l~i, e tendo em mira O'
interêsse geral, auxiliará os Esta
dos nos estudos referentes às suas
minas, jazidas minerais, fontes de
energia hidráulica, assim como no
aparelhamento das estâncias mi
nero ou termo-medicinais".

REQUERIMENTO DE DESTAQUE

Requeremos destaque para a emenda
aditiva n.O 3.317, de autoria do pri
meiro signatário, referente ao § 9.0'
do artigo 164, do primitivo projeto e
estampada na Coleção de Emendas.

Sala das Sessões, em 22 de agôsto
de 1946. - João Botelho. - Nelson
Pari1ós. - Alvaro Ado!{o. - José Jo
filio - Lameira Bitencourt.

A emenda diz:
N.O '3.317

Aditiva

Ao § 9.° do art. 164 do Projeto:
Adotem-se, em seguida à pala

vra "Federal" do aludido § 9.°'
daquele artigo 164, estas expres
sões: "Após informação favorá
vel e assentimento e"'~resso do Es
tado interessado", ficando () dispo
sitivo de referência com esta re
dação:

"§ 9.0 - O aproveitamento in..
dustrial das minas e das jazidas
minerais, assim como das águas e
da energia hidráulica, ainda que
de propriedade privada, depende
de autorlzação ou concessão fede
ral, após informação favorável e
assentimento expresso do Estado
interessado, na forma. da lei) e nos
têrmos seguintes:
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o SR, JURANDIR PIRES (>lo)
Sr. Presidente. o pensamento básico
da emenda reside ne.. conceituação m'Ü
derna de riqueza - riqueza como tra
balho humano convertido em utilida
des, e só o trabalho humano sendo
riqueza.

O suporte onde se possa aplicar o
trabalho humano é aquele mencionEl.do
na €menda em questão, isto é, dar ao
Estado ...

O Sr. Gabriel Passos - Esta.c1o mem
bro, ou União? Na emenda lem<:ls "Es
tado" ,

O SR, JURANDIR PIRES - Esta
do no sentido genérico. Eu me permi
to aceitar a correção que V. Ex.a , tec
nicamente, está fazendo, apressando
me a pedir à Comis~áo de Redação
suas vistas para o caso.

A idéia básica é a estatalização, a
nacionalização das minas. Prefiro usar
o têrmo "estatalização". pois "nacio
nalização" já perdeu o verdadeiro sen
tido, entre nós. Dã-se o nome de "na
cionalização" a causa bem diferente
do que de fato é.

O Sr. Segadas Viana - E' um con
ceito ja'Cobino; apenas passa a ri
queza para a propriedade do capitalis
mo nacional.

O SR. JURANDIR PlRES - Exato.
Mas aqui é considerada como l"eserva
da. vi·da nacional. As minas represen
tam, illoontestàvelrrien te, o s2ntido bá
sico da rjqueza de um país ...

O Sr. Segadas Viana - Como cons
tava da Constituição de 34.

O SR. JURANDffi PffiES - ...
como constava da Constituição de 34;
e principalmente nesta nova Consti
tuição foge désse sentido estatal, para
tomar amplitude capitalista.

Nesse terreno. vemos. entre outras
coisas, as concessões dadas, em vá
rios países. como no caso da China,
que pe~deu, prAticamente, sua eman
cipação polít..ica. em virtude do siste
ma de concessões capitalistas.

O Sr. Gabriel Passos - No regime
atual, na realidade, as minas perten
cem à Nação. Só podem ser explora
das rnedia.ll t e concessões.

O SR. JURANDIR PIRES - Per
feito. Na Constituição de 34 figurava
êsse dispositivo,

O Sr. Gabriel Passos - E' s6 dizer,
em vez de "Estado" - "Nação".

O BR. JURANDIR PIRES - Já me
foi chamada a atenção pelo Sr. Depu-

("') Não foi revist<l pelo orador.

tado Prado Kelly e concordei com a
corr.;:~ão.

O Sr. Prado Kelly - Quem fez a
retificação foi o nobre Deputado Ga
briel Passos. Limitei-me a secundá-la.

a Sr. lI1ario Masagão - Pretende
V" Ex.a que as quedas dágua ou as
minas passem do domLrllo particular
para o Estado, sem indenização? E'
de.sapropriação feita pela Constituição.

O SR. JURANDIR PIRES - As
m.tnas já não pertencem aos parti
culares, como não pertenciam desde a
Constituição de 34.

O Sr. Plinio Lemos - Não confun
da V. Ex.a minas com jazidas. As mi
nas pert€ncem ~queles que têm auto
rizaçao do Governo para pesquizá-Ios
e, consequentemente, para lavrá-las.

O Sr. Mario Masagão - Perfeita
mente. .

O SR. JURANDm PIRES - Mas
de }lma forma ou de outra. sua explo~
raçao se obtem por meio de pesquiza e
con(;essão ou, então, pela tradição do
pa~sado. istc é 'pelo o sentido capJta
tallsta da proprIedade. e náo pelo sen
tido social de restrição à produção
A restrição é, aliás, evidente. Aconte:
ce, como ocorre no BrasIl em grande

. parte. que se dá imobilização de ri
que~as minerais de grande signifi
caça0.

. O ~r. Mdrio Masagão - Pela le
glslaçao atual, as minas não são pro
pri~dade pÚbli~a, po~que seus proprie
tános podem ImpedIr se realize a de
sapropriação sem a il1denização. Se se
Ci:>:l.substanclasse o preceito proposto
por V. Ex.a os credores hipotecários
dessas propriedades também não te.
riam indenização. A conseqüência da
emenda de V. Ex.a seria esta: as mi
nas, jazidas e quedas dãgua do Brasil
passariam à propriedade da União sem
a necessária indenização.

O SR. JURANDm PIRES - E'
claro. Que representam elas? S6 é ri
queza o trahalho humano. E eu per
gunto a V. Ex.a : qual o trabalho hu-
mano nas quedas dágua? '

O Sr. Hugo Carneiro - As Consti
tuiçães de 34 e 37, bem como a ante
rior e o Código Civil reccmhecem pro
priedade que V, Ex.a quer extinguir.
permitindo sua desapropriação.

O SR. JURANDm PIRES - Es
quecem VV, Excias. que estamos ela
borando uma Constttuição. Nem se
pode invocar o Código Ci'vil. A Consti
tuição é lei lógica a que se subO:1"dinam
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os Códigos. Compreendo a reação que
possa provocar medída desta natureza;
recor.;.heço o que pode representar.
Mas o que pretendo acentuar é o in
terêsse nacional acima dos interêsses
privados que se possam manifestar,
isto é, que, acima dos interêses par
ticulares em jõgo estão os interêses
nacíonais. Disposição transitória po
derá prolongar, assegurar favores e ex
plorações; entretanto. é fundamental
numa Constituiçáo, cuja duração se
pressupõe exceda o limiar do tempo
que vivemos, fixar o ponto da e&tatali
zação das mina.s.

O Sr. Plínio Lemos - O preceito
do projeto de Constituicão está con
sagrado em todos os países.

O SR.•TURANOm PIRES - Um
dos grandes males dêste momento é.
precisamente, inva<:annos conceitos de
outros países e de outras Constituições
nossas, principalmente o empolgamen
to que estamos notando a todos os
instantes pelas Constituições de 34 e
!)1, numa hora em que o mundo se
transforma, fatalmente, em virtude
das alterações de sua base econômica.
Não seria possível mantermos aspec
tos românticos do passado ou o senti
do Urico de concei tuações jurídicas de
propnedMe. numa hora em que se le
vanta, queiram ou não. o traobalho
como base orgânica dE: tôda sociedade

, contemporânea.
O Sr, Dolor de Andrade - O que V.

F..x.a. deseja destacar é o 801(,) do sub
solo.

O Sr, MQ,rW Masagão - A Assem
bléia Constituinte já teve oportunida
de de votar a garantia da proprieda.
de, salvo desapropriação. V. Ex.a quer
agora a desapropriação sam indeniza
ção. É verdadeira espoliação.

O SR. JURANDIR PIRES - O
aparte de V. Ex,a. está um pouco des
locado do assunto. Diz-se na emenda:

"pertence ao Estado". É pro
priedade do Estado, inviolável, que
garantimos na Constituição.

O Sr. Mario Masagão - V. Ex.lI.
deve dizer que passará a pertencer ao
Estado, porque atualmente não per
tence. V. Ex.a se engana no particular.
Posso ler imediatamente dispositivos
da COnstituição e do Código de Águas
que reconhecem a propriedade priva
da das minas e quedas ,dágua.

O SR. JURANDIR PffiES - V.
Ex.1l não pode invocar o Código de
Águas quàndo estamos tratando d81
Lei Básica da Constituição. As leis

têm que se adaptar às linhas mestras
da Carta Magna.

O SR. PRESIDENTE - Advirto o
nobre Representa'nte de que está findo
o seu tempo.

O SR. JURANDT.R PffiES - Ape
roLaS pretendo documentar qual deva
s-er a con~eituação das jazidas, minas
e quedas dágua. No Brasil, país pau
pérrimo de energias e onde se pode di
Z€r, como em qualquer região do mun
do, que é pelo consumo de energiaJ que
se pode medir o grau de civilização, é
evidente que precisamos atribuir ao
Estado, as minas, jazidas e quedas
dágua, para que se empreste sentido
social à distribuição de energias e pa
ra. que se possa construir um Brasil
grande e forte. (Muito bem; muito
bem. Palmas).

O SR. COSTA NETO - (Pela or
dem) - Sr. Presidente, na qualidade
de Representante, defendo o preceito
constante do projeto; todavia como, na
Comissão de Constituição, o técnico na
matéria é o nobre Representante se
nhor Atilio Vívacqua., peço a V. Ex
celência lhe conceda a palavra para
que desenvolva seu ponto de vista.

O SR, OSCAR CARNEIRO - (Pela
ordem) - Sr. Presidente, requeri des
taque de minha emenda número 1.538
referente à mesma matéria.. Uma vez
que vai ser votado o dispositivu do
atual projeto. consulto a V. EX,a sõ
bre se essa votação prejudicará minha
emenda. Aliás, não sei se lhe foi con-
cedido destaque. .

O SR, PRESIDENTE - Ainda não
tive tempo de examinar todos os rf'!
querimentos dê destaque, porque as
cendem a mais de cem e :;6 díspuz do
intervalo entre esta e a sessão ante
rior, Parece-me, porém, à primeira
vista. que a emepàa do nobre Renre
sentante versa assunto difel'ente..

Assim, não ficará prejudicada.

O SR. COSTA NETO - (Pela or
dem) - Sr. Presidente, a emenda
oferec1cla pelo nobre Repre.sentante Se
nhor Oscar Carneiro, não ficará pre- '
judicada, porque S. Ex a propõe pre
ceito parecido com o do projeto ante
rior, estabelecendo a co-participação
dos pronrietários nos lUcros. O assun
to é diferente do que está sendo dis-
cutido. '

O SR. PRESIDENTE - Confirmo
a impress9.o que tinha, A emenda de
S. Exa. não ficará prejudicada.
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o SR. COSTA NETO (Pela ordem)
- Sr. Presidente, pediria a V. Ex.a
conced~sse a palavra ao Sr. Repre.
sentante Atílio Vivaqua, que defen
derá o ponto de vista da Comissão
Constitucional.

SR. ATILIO VlVAQUA - Se
nhor Presidente, a emenda apresen
tada pelo ilustre Represe;ntante Se
nhor Jurandir Pires Ferreira visa.
declarar propriedade do Estado as que
das d 'água e as jazidas minerais. "
E' certo que se trat,..t, de bens que,
pela sua função socíal, devem ter
regime especiaL Por isto mesmo, já
se esta·beleceu o dualismo entre a pro
priedade mineral e a das quedas
dágua.

Dentro do regime da Constituição
atual. que reproduziu o de 1934, essas
propriedades são distintas, para efeito
de exploração e aproveitamento. Há,
de fato, uma razão de ordem pública
na separação dessas duas proprieda
des. a par da exigência da natureza
jurídica, COl'..seguimos, através de
construtiva evolução, realizar, nesta
matéria o conceito de propriedade so
cial, antes mesmo do advento dos
novos regimes de socialização, E não
há, pois, como falar-se em individua
lismo, ainda quando examinamos o
assunto em períodos mais afastados.
pois a própria Constituição de 1891
já estabelecia clistinção para a proprie
dade mineral, imprimindo-Ih€: a marca
de alto interêsse público. Nas Consti
tuições de 19~4 e 1937 chegamos a
plenituãe do regime concessional apli
cado às riquezas do subsolo e à energia
hidráulica.

.O projeto, longe de merecer a cen
sura de um retrocesso, ao contrário,
confirma. esta evolução jurídica tão
avançada, e, ao mesmo tempo, tão ob
jetiva, dentn.. das aossas realidades.

O Sr, Segadas Viana - Perntite
V. Ex.a um aparte.

O SR. ATtLIO VIVAQUA - Com
tedo prazer.

O Sr. Segadas Viana - O projeto
a.tual é pelo regime de autorização e
concessão, quando a Constituição de
1934, estabelecia, de maneira precisa,
a nacionallzação progressiv:::L. V. Ex.a
mesmo, no livro '"Regime Legal das
Minas", defende êsse ponto de vista.

O SR. ATILIO VIVAQUA - O
diSpositivo do projeto atua.l não ex
clui- a própria. nacionalização, no sen
tido de incorporação ao domínio do
Estado. a que se referiu há pouco
o· nQbre Deputado. No sistema. da au
torização ou concessã.o a decadência.

ou a caducidade do direito do conces
sionário importa na reversão da. pro
priedade à União, E' esta uma das
tormas de n2.c1onalização progressiva.

O Sr. Sega.das Viana - Apenas
compreendo e aceito o dispositivo, por
qne o projeto. em disposição anterior,
permite a intervenção do Estado.

O SR. AT1LIO VJ.VAQUA - Vou
€sclarecer a V. Ex.a meu pensamento.
O art. 5 o do Código de Minas de 1934
estabelecia a obrigatoriedade da de
claraçã.:> de tôdas as jazidas, no prazo
de um ano, prazo êsse prorrogado por
mais um ano, sob pena de incorpora
ção ao dominlo nacional. Houve,
assim, uma larga dominialização de
bens particulares. - ou seja sua na
clonaliz~ç.5.o. Fez-se verdadetra re
volução do sistema de propriedade,
aceito pelos juristas e pelos tribunais.
A quase totalidade das jazidas foi de
clarada, e, por isto. a grande parte
do nosso sob-solo, constitui ho:e pro
priedadG do domínic da União' (arti
go 7 do Código de Minas vigente)

Mas, ~'estam ainda jazidas do domí
nio privado. como ·)S que foram opor
tlmamente manifest.ados, os quais se
riam incluídas nessa nacional1zação
ampla vista pela emenda do !lustre
deputado. O regime concessioTlal es
tabeleci!lo no Projeto, e que tem sido
praticado pela nossa legislação. im
port.a precisamente em tornar essa
proprie(lade pública. Ê o Estado que
escolhe o concessionário, que lhe ve
rifica a idoneidade econômica e fi
n:'l.ncdra e depois, controla o ex~rci
cio da [.ropriedade que surge da con
cess§,o .

O Sr. Nestor Duarte - Não acha
V. Ex:t que o projeto contém contra
dição em face desses princípiot acei
tando a hipótese ou possibilid;,.de de
existir ~m proprietário particUlar de
queda dágua?

O SR. A'I'íLIO VIVAQUA - O re
gime de propriedade mineral e de
quedas dágua reSUlta d.e uma dic.o
temia JLU'ídica que se institUiu por
imposição de ordem econômica e de
ordem socia.l. De :sorte que ao lado
do proptietário do ;:;010 está. o proprie
tário de energia hidráulica ou de ja
zida. A Constituição não excluí o do
mínio privado sôbre êsses bens.

O Sr. Nestor Duarte - O art. 151
é de ordem geral e diz que as minas
e dem.a.is riquezas do sub-solo, bem
como as quedas dágua, constituem
propriedades distintas das do solo. ~
evidente que no § 2 (I do art. 152, não



- 66-

se poderia admitir a hip6tese de um
particular exercer propriedaãe sõbre
queda dágua, ainda que reduzida.

O SR. ATíLIO VIVAQUA _. Não
estamos sustentnndc que as quedas
dâgua constituem bens do domínio do
Estado. No regime concessional aS ja
zidas, ~Iltes da pesq~iza onde CI)nces
são formam com o solo um toào 1n~

distinto. A concessão é que cri~ pro
priedade nova.

A autorização ou concessão para
aproveitamento da jazida ou queda
dágUa pode recair em bens de pro
priedade privada ata pública.

O Sr. Jurandir Pires - Se estamos
no regime de concessão e se êsse re
gime cumo diz V. Ex.a fez .~uces50
entre nós, onde o mal em que decres
ça e tome as caracteristicas evid~ntes,

tendo em. vista que s6 se pode dar
concessão daquilo que é propriedade
do Estado '}

O SR. ATíLIO VIVAQUA - No
regime dos terrenos de marinha, trans
fere-se através da enfiteuse, o donl1
nio útil da propri~dade do Estado.
Nas jazidas não rionúnializadas por
fôrça do art. 5.° do Código de Minas
de 1934, a concessão incide-se sôbre
um bem particular.

O Sr, Jurandir Pires - O regime
das terras de marinha, só 'tem uma
Valltagem: a defesa do Estado.

O SR. ATíLIO VIVAQUA - Dei a
V. Ex.a o exemplo das jazidas e mi
nas não declaradas

Ficaram excluídas, plJl'ém, as fon
tes de água minerais, jazidas que, na
ocasião, foram consideradas. em regi
me panícular.

Pela emenda de V. Ex.a haveria
umas verdadeiras desapropriações.
sem indenização; e tôdas aquel!::ls pro
priedades já consideradas particula
res, que são também numerosas, den
tre elas minas em exploração, na data
de promUlgação d9. Constituiçho de
1934 e bem assim as quédas dágua,
os ~espectivos proprietários, sofreriam
uma espoliação, e a emenda. viria
contrariando, como disse o nobre
Deputado Sr. Mário Mazagão, os dis
positivos constitucionais votados, que
asseguram a indenização no caso de
espropr!ação.

O projeto atende a tradição. e à
experiência, conciliando o lnterêsse
público com o particular, pOrque o
Estado velará pelo útil aproveitamen
to dessas riquezas, que se i;c:rnam
no objeto de um fundamento a Q.ue

aludia, em sua brilhante ora,ção, o
Deputaao Jurandir Pires Ferreira.

Trata-se de uma propriedade que se
mantém ad laborandum.

Assim a emenda não empresta à
proprieciade mineral ou da quéda
dágua maior garan~ia para sua fun
ção socüLI ou para ::t conveniência de
sua exploração. .

Dentl"O do sistemo do projeto reali
zamos perfeita conciliação entre o 1n
terêsse particular ~ o interêsse pú
blico.

O dHi1jOsitivo do artigo 152, além de
representar a cristalização dêsse ciclo
evolutivo da propriedade, consagr~

realmente o regime vigorante hoje em
quase i'údos os países, mesmo naqueles
que proclamam a propriedade f!statal,
como na Rússia. O regime preconi
zado pejo ilustre representante viria,
na prática, ser o da concessão, su
jeito. porém, aos graves inconvenientes
que apontei. Data vênia, a emenda de
S. Ex.a consagra o sistema dominial,
sem atender às situações jurídicas
existentes. O projeto, entretanto,
respeita legitimos direitof: privados e
estimula a iniciativa particular den
tro de ',Jma sábia fórmula de soc1a~

lização, (Muito bem; muito bem.
. Palmas).

O SR. PRESIDENTE - Em vota·
ção a emenda do Sr. Representante
Jurnndir Pires, âssim redigida:

"As minas e riquezas do subso~o
e queda~ dãgua constituem pro
priedade distinta da do solo c
pertencem ao Estado. li

Eliminam-se as palavras - "salvo
uara aproveitamento industrial.
& Os Srs. que a aprovam, qlRiram
levantar-se (Pausa.)

Está rejeitada.
Tenho a impressão de que a emen

da n.o 3.316, do S!. João Botelho,
salvo melhor apreciação dos Srs. Re
presentantes, está em parte, prejudi
cada, pcrque há um po'nto em que se
refere às fontes de energia hidráulica,
o qual não foi objeto de votação.

O SR. JOÃO BOTELHO (Pela or
dem) - Sr. Presidente, minha emen
da, creio, não foI prejudicada pela vo
tação da que apresentou o ilustre co
lega Sr. Jurandir Pires.

O SR. PRESIDENTE - A emen
da ,tem o n.o 3.317.

O SR. JOÃO BOTELHO (pela or
dem) - Justamente sôbre o assun
to desejo fazer uma consulta a VOSS':l.



'Ex.a.. Parece, Sr. Presidente, que está
em discussão o artigo 152 a respeit~J

do qual tenho emenda, n.o 3.317, sen~

<ia a de n.o 3.316 referente ao § 4.°
410 artigo que citei.

Preliminarmente, perguntaria a V.
Ex.a . para minha orientação, se devI,)
aboràar apenas a matéria contida na
de n.o 3.317, para, depois, qunndo V.
E~.a julgar conveniente, analisar o
texto da segunda, de D.o 3.316.

O S1(: PRESIDENTE - Devo in
formar a V. Ex.a que me deixei lev~r

pelas indicações das emendas, isto é.
"emenda aditiva n.o 3.316, ao inciso
4.° do § 9.0' do artigo 164"; e a outro..
de n.o 3.317, tem a mesma referência
ao parágrafo 9.° do artigo 164, do prc~

jeto.

O SR. JOAO BOTELHO (*) - Se
nhor Presidente, Srs. Constituintes: {)
sentido das emendas que apresentei
não fere, em absoluto, o direito da
Uniáo às minas, às fontes de ener
gia elétrica e às jazidas minerais.

A emenda n.o 3.317 preconiza a
necessidade da audiência do Estado
<lnde essas minas e riquezas estejam
localizadas; exclusivamente a alUdi
·ência. Não pretendo aue o Estado.
-discordando da pretensão da União, a
Esta não dê a c()ncessão. DeEejo SO~

mtmte dar um pouco de autonomia
aos Estad-cs, a fim de Que possam
saber quais sejam essas concessões.
antes de feitas efetivamente pela
União.

O Sr. Oscar Carneiro - A emen
da de V. Ex.a tem tôda procedência
porque, no regime legal, os Estado':)
são, efetivamente, proprietárlo:5 das
quedas dágua e dos rios. Há rios de
domínio federal, como há rios de do
mínio exclusivo dos Estados. 1::stes
.sáo os que atravessam, exclusi.vamen
te, a região do mesmo Estado. Con~

seqüentemente, se há rios de Estados
e sendo o Estad·:J proprietário daque
las quedss dágua, é natural que seja
'Ouvido a respeito da concessão.

O SR. JOAO BOTELHO - Muito
grato a V. Ex.a pela contribuição.

Quero. ainda, esclarecer aos ilustl't':5
Srs. Representantes que é tanto mais
procedente minha emenda n.O 3.317,
·quanto é certo que o § 3. 0 do mes...
mo artigo declara:

"Satlsf,eitas as condições eXlgl
das pela lei, entre as quais fi. de
possuírem os necesários serviços

(.) Não foi revisto pel<l orador.

técnicos e administrativos, os Es
tados passarão a exercer, de:nro
dos respectivos territórios, a ::l.ul
bUição constante dêste artigo".

Ora, se pedimos na emenda, únLca
e exclusivamente, que o Estado g~ja

ouvldo, é porque não me parece jus
to que, haver.do minas a conceder
nas suas terras. deixe de ter audiên
cia. Parece, a.inda que a sugestão ~e

fundamenta na exigência. do parágrafo
3. o do art. 152, quando declara:

"Satisfeitas as condições exi~
das pela lei, entre as quais a de
possuirem os necessários serviços
técnicos e administrativos. os Es...
tados passarão à exercer dentro
dos respectivos territórios a ::t.tri
b1.lição cansta·nte dêste artigo

Não se·rá acaso g.:avame à autono
mia dos Est~do5, quando, estando mi
nas localizadas dentro dos seus limi
tes, não se os ouvir, ao menos para.
poderem orientar o próprio govêrno
central sóbre a melhor maneira, até,
de localizar os agrupamentos huma
nos nas referidas minas?

Sabem os nobres colegas que o pais
tem regiões diferentes. O sentido da
emenda é de colaboraçáo e, não, de
abrir brechas no têxto constitucional.
Tanto assim que. prêviamente. tive
oport.unidade de ouvir o ilustre Se
nhor Relator da Comissão da Cons
titUição, o digno colega Sr Costa.
Neto. que me permitiu encaminhar à
Mesa o pedido ele destaque.

Quero esclarec.e~ Que meu reque.,;
mento tem sentido construtivo. Aca
so não adianta o Estado ter audIên
cia? E' justo que a União conceda.
a e'CiJ)loração de minas sem audiência.
do Estado onde elas se encontrem
sem que o Estado se man,ifeste? Onde.
então, a autonomia dos Estados?

O Sr. Plínio Lemos - A única fI..
nalidade da emenda de V. ExA serâ.
dificultar o andamento dos requeri
mentos de pesquisa.

O SR. JoAo BOTELHO - Na opi
nião de V. ExB • porque a lei ordi
nária regulará o prazo em que o Es
tado deva corresponder a essa a.udi
ência. Não há retardamento algum.

(Trocam-se numerosos apar
tes)

O Sr. Oscar Carneíro - Deve ha
ver colaboração estreita entre o g?
vêmo da União e o do Estado. Nao
vejo por que êsse temor da con8ul
ta' aos Estados.

OSR. JOAO BOTELHO - Exata
mente.
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o Sr. Lameira Bittencourt - .Aliás,
não con:3titui novidade o projeto, a
satisfação de requis!tos de ordem ~éc
nica pois já figurava na Constitui
ção de 34. Se se concede ao Estado
"o mais", por que não se conceder
"o menos". O direito liquido, lucon
testável à sua própria a utonorr..ia , de
ve ser fixado. Não só o da União
como o do próprio Estado.

O SR. JOÃO BOTELHO - E' nês
se sentido que defendo a emenda: o
da. autonomia do Estado.

O SR. PRESIDENTE - Observo
ao nobre orador que seu temPú e.stá
a findar.

O SR. JOÃO BOTELHO - Vou
terminar, Sr. Presidente.

A segunda emenda, Srs. Represen
tantes, é de sentido construtivo, de
cooperação e colaboração.

O Sr. Rui Santos -- Ninguém tem
dúvida a respeito.

O SR. JOÃO BOTELHO - sei que
V. Ex.a é bondo~o. Tem sido farto
nas maiores homenagens aos seus co
legas.

Como ia dizendo. a emenda núme
ro 3.317, tem sentido construtivo, pois
amplia o auxílio da União aos Esta
dos para a exploração de suas fontes.
estâncias minero ou termo-medici
Dais.

A eJ..."I)re.ssác. U as suas" - uS3;da na
emenda - é no senttdo da localiza
ção. Todos reconhecemos, está esta
tuído. é principie basilar na Constitui
ção, que as minas, jazidas minerais,
fontes de en-ergia hidráulica, são pro
priedades da União.

Foi neste sentido que redigimos
emenda ao parã.grafo 4.°. com o in
tuito de que a União auxili.e os Est".a
dos no estudo de águas termo-min-e
rais de aplicação medicinal e no apa
relhamento das est~.ncias d-estinadas
ao seu uso.

Parece-me que as emendas não fe
rem em absoluto o sentido do 1egisla
dor do substitutivo. O que objetivam
é a colaboração ma.1s estreita, mais
aproximada, mais consta.nte, dos Es
tados-membros com o Estado-padrão,
que é a União.

Neste sentJdo, apelaria. para a cans
c1ência dos srs. Representant,es dos
vários Estados ,em cujos ter.rit6rios
ha.ja minas, no sentido de que apro
vem as emendas, Que têm por ~.lvo a
construção de um Brasil maIor e me
lhor. <Muito bem; multo bem. Pal
mas.)

o SR. HERMES LIMA (.) - se-
nhor Presidente; Sm. Constituintes:
a emenda do nobre Deputado altera
e subverte o regime de propríooooe
nacional das minas e qu-edas dágu:a.

Basta ler o texto para verificar essa
subversão.

"O aproveitamento industrial
das minas e das jazidas minerais,
assim como das águas e da ener
gia hiodráulica, ainda que de oro
priedade privada, depende de·
autcrlzação ou concessão federal".

O Sr. João Botelho - V. Ex.a me·
permite um ~?

O SR. HERMES LIMA - Preciso
ler a emenda de V. Ex.a.

O Sr. João Botelho - Combinei
com o Sr. Relator que a emenda po
deria ser alterada. pela Comissão de
Redação.

O SR. HERMES LIMA - Vou ver
se consigo ler até o fim a emenda do
nobre Deputado. Constinuo:

ti... após ipformação favorável'
e assentimento expreSS<l do Esta
do. interessado, na forma da lei·
e nos têrmos seguintes."

(Trocam-se numerosos apartes.)
Ora, Srs. Represent."'l.ntes, verifica-se

que a 'Q'nlão, por esta emenda, só po
derá fazer ou dar concessão se o.pa
recer do Estado fôr favorávt::l.

Evidentemente, pretende-se subver
ter por inteiro o regime consagrado.
desde a Constituição de 1934. ~sse'
intuito é claro e patente. Argumenta
o nobre Deputado Que essa emenda
pode ir à Comissão de Redacão, e esta
extrairá da mesma o Que iôr favorá
vel ao esclarecimento do seu ponto de·
Vista.

s. Ex.a deseja, ao que parece, seja
ouvido o Estado ao se í'azerem conces
sões de minas ou Quedas dá~ exis
tentes nos seus territórios.

O Sr. Nestor Duarte - Demais Vos
sa Excelência pode verificar Que o
§ 3. 0 do art. 152 diz:

"Satisfeitas as condicães exigi
das pela lei, entre as QUf\1B a de
possuírem os necessários servi~oa
técnicos-administrativos, os Esta
dos passarão a exercer dentro dos
respectivos territórios a a.tribui
ção constante dêste e:rtigo. It

O SR. HERMES LIMA - Perfei
tamente. O assunto está previsto no-

(.) Não foi revisto pelo orador.
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I 3.° dn art. 152. E o Código de Mi
nas, - a lei ordinária, poderá perfel
ian..ente dispor qUi.! o Estado seja ou
vido. em matéria de concessão de mi
nas e de energia bidrãulica.

ora,. Sr. Presidente, se o § 3. 0 do
art. 152 já. prevê a hipótese de, sa
tisfeitas as condições exigidas pela lei
os Estados passarem a exercer, den
tro dos respectivos territórios, a atri
buição consta0te do artigo, nada. im
pede que o Código de Minas, que a lei
Ol"dinária, defira aos Estados a au
diência que o nobre Deputado sugere,
quando estiver em causa a concessão
de minas ou quedas dágua situadas
em seu território.

Nestas condições, não seria taIIlbem
possivel aprovar o texto integral da
emenda, para que depois a Comissão
de Redação retirasse dela a palavra,
o trecho ou o espírito que julgasse
conveniente para corresponder à in
tenção do nobre Deputado.

A verdade é esta: estamos realmell
te desencadeando uma tempestade em
copo dágua. Não há motivo para
nada disso. Não s6 o Estado se acha
perfeitamente garantido pelo § 3. o do
3rt. 152, como o Código de Minas pode
d1spor sõbre sua audiência quando se
tratar da concessão de minas e oue
:las dá,:nla no seu território.

Parece, portanto, que a emenda do
nobre Deputado, cuja~ intenções todos
reconhec~mos...

O ST. João Botelho - Muito obrI
gado a V. Exs.

O SR. HERMES LIMA - ... não
ãeve ser aprovada, até porque haverâ
~ossn)ilida.de técnica em mauchr
ao emenda, inteiramente aprovada, à
Comissão de Redação para esta exer
cer sõbre a mesma o poder discricio
nárlo de a.daptá-Ia à intenção do seu
autor. Isto é que não é possível.

(Trocam-se apartes.)

Era o que a Comissão tinha a dizer,
lamentando não poder apoiar a emen
da do ilustre Deputado· porque, como
jA demostrei, subverte, inteiramente,
o regime da propriedade nacional das
lPf:nas e quedas digna, cODsagrado na
Cu:ostftWção.

A emenda. como está consi3te na
subvel'çio. pura e simples, desse re
glme. (Muito bem " muito bem. PaZ:"
'mas.)

O SR. COSTA NETO - Sr. Pre
81dente-. nã'O desejava manifestar~me
8&re o assunto senão votando; uma
vez, parém. que o nobre autor da
emenda. invoca minha opinião, venho

prestar um esclarecimento à assem
bléia.

Na realidade, houve da parte do no
bre Deputado Sr. João Botelho um
esquecimento, ao defender a emenda
integralmente, quando sua intençã.o
era pedir fôsse colocado em votação,
apenas, o destaque.

Q nobre Deputado dirá se é exato
ou não o que digo.

O Sr. João Botelho - Pel"'feitamen
te. Não pude apelar para o plenário,
com referência ao destaque, a res
peito do qual, previamente, consul
tara a V. Ex.a .

O SR. COSTA NETO - S. Ex.B

consultou-me previamente e mostrei
que a grande dificuldade em ser apro
vada a emenda estava no fato de
determinar que o parecer do Estado
era conclusivo, e o GOVêMO Federal
ficava de todo impossibilitado de fazer
qualquer concessão, caso esse mesmo
parecer do Estado a ela fôssc contrário.
Sugeri, cntáo, aS. Ex.a. defendesse,
apenas, a pal"te que se refere à infor
mação.

Sendo assim, si-. Presidente, penso
que V. Ex.a deve submeter· à vo
tação simplesmente o seguinte: se
antes de se tomar efetiva a concessão,
o Estado onde se encontra a mina
deve ou não ser consultado.

O Sr. Prado .-:elly - V. Ex.& acha
que a consulta que cabe à Uniã.o fa
zer não deve constar do texto consti
tucional?

O SR. COSTA NETO - Não estava
ainda esclarecendQ mel. ponto de vista.
Creio que esse pedido de informação,
na generalidade dos casos, é desne
cessário surgindo a hipótese, prevista
na legislação ordinária, esta pode,
perfeitamente, dispor sôbre o assunto.

O Sr. Prado Kelly - V. Ex.o. con
clui, então, pela rejeição do destaque?

O SR. COSTA NETO - Sou pela
rejeição. Apenas, dou uma satisfação
ao ilustre autor da emenda.

Entendo, Sr. Presidente, que, em
certos casos, o Estado deverá ser con
sultado, principalmente quando já te
nha os serviços previstos no § 3.°, ou
esteja em via de concluir esses ser
viços, mas, penso também não ser
preciso fique constando do texto tal
consulta.

Minha presença nesta tribuna. visa
orientar a votação, no sentido de a.
emenda. do nobre Deputado J oão Bo~

telho, ser votada, apenas, na parte
em que declara que o aproveitaInento
dos recursos minerais e de energia
hidráulica dependem de autorIzação ou
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concessão federal, na forma da lei,
depaís da informação do Estado onde
estejam situados.

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

O SR. PRESIDENTE - Os Srs. Re~
presentantes João Botelho e Costf\l
Neto, respectivamente autor da emen~

da e Relator Geral, ;>ropóem que, no
art. 152, apÓs as palavras "na fonna
da lei", se acrescente - <ld·epois da
informação do Estado em que estejam
situados" .

O texto ficaria assim redigido:
<10 aproveitame·nto dos recursos

minerais e de energia hidráulica
depen<ie de autorização ou conees·
sáo federal, na forma da lei, de
pois de infO'J.-mação do Estado em
que estejam situados't.

O SR. OARLOS PRESTES ~ (Pela,
ordem) - Sr. Presidente, talve2 a
expressão "na forma da lei" devesse
figura.r no fim dQ dispositivo.

O Sr. João Botelho - Per1eitamen~.

O Sr. Prado Kelly - Lembro que a
expressão, cuja inclusão se pretende é
desnecesssária e modifica considerà
velmente o regime atual.

O SR. CARLOS PRESTES - Era
a proposta, Sr. Pre.sidente, que tinha
a formular.

O SR. PRESIDENTE - O nobre
Representante, S1'. Carlos Prestes, pro
põe que a expressão "na forma da lei"
seja colocada no final do artigo.

O SR. COSTA NETO (Pela ordem)
- Sr. Presidente. penso que ficaria
melhor, para efeito da votação. se
dissessemos: " . . . medlante 8IUd1ên
da do Estado interessado, na forma
da lei".

O Sr. João Botelho - Perleltamente.
O SR. COSTA NETO - Ou, ainda,

Sr. Presid~nte: "... mediante 1n!for
ma.ção do Estado interessado, na for
ma da. le!".

O SR. HERMES LIMA (Pela or
elem) - Sr. Presidente, se cUssermos,
Ilmediante 1ntormação do Estado in
teressado, na forma da le!", tôdas as
concessões ficarão dependendo dessa.
in!Ol"Dlação.

O Sr. Gabriel Passos - E isso mo
difIca. o sistema.

O SR. HERMES LIMA - Se se dis
ser no artigd que a conees&ão pOde
ser dada mediante Informação dQ Es-

ta.do, é evi-dente que fazemos a. con
cessão depender do Estado.

A primeira fórmula parecia. inocente.
embora não o fOsse; mas, esta.. é.
agressiva do 5Í'stema. nacional da. pro
pri'edade das núnas e quedas dâgua.
(Muito bem; muito bem.)

Q. SR. JOAO BOTEIiHO (Pela
ordem) Sr. Presidente, tantos
falaram sóbre o destaque, que aquê
le que menos o fêz foi o autor' da
.emen.da, talvez porque seja de meu
f-eitio ool~ar-me, sempre, como o
mais modesto dos Senhores Repre
sentantes e o menos culto de todos.
(Náo a.poiados.)

Penso. entretanto, Sr. Presidente,
que a melhor redação deve ser a se
guinte:

I' O aproveitamento dos recur
sos minerais e de energia hi
dráulica d-epende de autorização
ou concessão federal, ouvido o
Estado interessado, na. forma da.
lei" .

o SR. PRESIDENT·E - O últl
mo pedido de destaque, formulado
pe-Io autor- da emend.a Sr. João B0
telho é para as expressões - "au-

. vido o Estado interessado, na forma
da lei".

Em votação. (Pausa.)
Os Senhores, que o oprovam, quei

ram levantar-se. (Pausa.)
Está rejeita.do.
O SR. DANIEL FARACO (Pela.

ordem) Sr. Presid.ente, peço &
V. Ex.Do , pa'ra facilitar aos Senhores
R.epres·entantes a looallza.;ão no fo
lheto distnbuido das emendas anun
ciadas, mencio-nar também o artigo
e o parágrafo do projeto pri~
tiVD.

O SR. JOAO BOTELHO (Pelei
ordem) Sr. Presidente, ofereci
duas emendas. Caiu a prlmeJ.ra. A
segunda é sôbre () atual parágrafo
quarto do 81rt. 152 .

Pediria a V. Ex.a pusesse em vo
tação esta última. contra a qual não
há. parece-me, obj~ões tão sérias
quanto as levantadas com referênc1a
à primeira.

Visa, apenas, dar 4i.OS Esta.dos' o
direito de autonomia que merecem
quanto às riquesas encravadas em
seus territórios.. •

O SR. PRESIDENTE - De fa.to.
a segunda emenda. do Sr. Joio Bo
te!.ho tem uma' parte não examfnada
ainda..
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Oos Senhores que aprovam a emen
da n.o 3.317, do Senhor João Botelho,
queiram levantar-se.

(Pausa. )

Está rejeitada.
O SR. PRESIDENTE - Submeto à

apreciação da Casa a emenda núme
ro 3.165, cujo destaque diz:

Título v:
Requeremos destaque para aprova

-ção da emenda n.o 3.165.
Sala das Sessões, 13 de agôsto de

1946. - José Augusto. - Miguel Cou
to. - Nestor Duarte. - Acurcio Tor
1"es. - Fernandes Tavora. -- Fernan
des Telles.·- Alencar Ara7'ipe.
Edgard Arruda. - Raul Barbosa.
Plínío Pompeu. - João Cleophas. 
Matias Olympio. - Castelo Branco. 
Durval Cruz. - João Ursulo. - Do
mingos Velasco. - Galena Paranhos.
- Gercino de Pontes. - Leão Sam
paio. - Roberto Glasser. - Nelson
Pa'rijós. - Egberto Rodrigues. --:- Cre
pory Franco. - Area Leão. - Oswal
do Lima. - João Vilasboas. - Gen
til Barreira. - Alfredo Neves. - Bri
gido Tinoco. - Rocha Ribas. - Pau
lo Fernandes. - Lino Mc!'chado.
Pereira da Silva. - A.lvllro Maia. 
Waldemar pedrosa. - Cosme Ferreí
1'a. - Lameira Bittencourt. - João
Botelho. - José Varela. - Odilon
Soares. - Getuli.o Moura. - Bastos
Tavares. - Dioclecio Duarte. - Pe
reira Pinto. - Hugo Carneiro. - Hei
tor Colet. - Carlos Pinto. - Tei:rei
TO. de Vasconcelos. - Romão Junior.
- João Mendes. - Alberíco Fraga. 
NovQ,es Filho. - Alves Linnares. 
Plinio Lemos. - Altíno Arantes. 
Osvaldo Studart. - Munhcz da Ro
cha. - Epilogo de Campos. - Hamil
ton Nogueira. - Gomll Junior.
Fernando Flores. - Diogenes Maga.
lhães. - Pedro Ludoviúo. - José Jo
fil'JI. - Alfredo Sá. - Celso Machado.
- Adroaldo Costa. - Nicolc.u Verguei
ra. - Pedro Vergara. - Thomaz Fon
tes. - Luil Claudio. - JurrtC'!1 1t!arta
lhães. - Ma1l.o~l Not'~es. - Lima Ca
valcanti. - José de Borba. - Antomo
F'eliciano. - Alo1Jsio A17,es. - Lahílr
Tostes. -- .Toão H C1J,riq1le. - Sampaio
V1.dal. - Vitor!no Freirp.. So'uza
Leão. -- José Nrl.t'a. - Afonso Matos.
- Guilherme X O.1,ier. - .1o.r:p. A11cmi11. •
- Rodrioue.ç Seabra. - Pedro Dutra.
-- Bias Fortes. - Novem Junior,
Fernando Nobr~(1a. Verqniaud
Wanderley. - Gentil Barreira.
Amando Fontes. - ArQemiro de Fi
gueiredo. - Ernani Safiro. - João

Agripino. - Dolor de Andrade.
José Leomíl. - Mata Netto. - Vieira
de Mello. - Arthur Fischer. - Or
lando Brasil. - Rogerio Vieira.
Roberto Grossembackel. - Hans Jor
dan. - Eun.apio de Queiroz. - Froes
da Motta. - Sigejredo Pacheco.
José Romero. - Ponce de Arruda. 
Lauro Lopes. - Euzcbio Rocha. 
Carlos Prestes. - Gregório Bezerra. 
Clamltno Silva. - Batista Netto. 
Abilio Fernandes. - Alcides Sabenca.
- José Crispím. - Aaostinho de Oli
veira. - Oswaldo Pacheco. - Caíres
de Brito. - Carlos M·urighella. - Al
cedo Coutinho. - Jorge Amado. 
M a1f.ri.cío Grabois, - João Amazonas.
- Leite Neto. - H eriberto Vieira. 
Goes Monteiro. - Afonso de Carva
lho. - Carlos Nogueira. - Campos
Vergal. - Olinto Fonseca. - Augusto
Viegas. - Graccho CardoJo. - Fla
vio Guimarães. - Renault Leite.
Milton Prates. - Elo1/ Rocha. - Er
nesto Dornelles, - Silvestre Pericles.
- Brochado da Rocha. - Octacilío
Costa. - Pinto Aleixo. - Aderbal Sil
va. - Luiz Ca.rvalho CZodomir
Cardoso. - Alvaro Adolpho. - Anto
nio Corrêa. - Paulo Sarusate.
Christiano Machado. - Duarte d'Oli
veira. ~ Abelardo Motta. - Renicio
FonteneZe. - Benjamim Farah.
Bernardes Pilho. - Altamirando Re
cuião. - Segadas Vianna. - Guroel
do Amaral. - Mello Braqa. - Bar
reto Pinto. - Berta Condé. - IJ'J/c1Lr
(/0 Leite. - Soares Filho, - Ga1Jrip.l
p(f.SSo~. - Lauro de Freitas. -- A(]ri
cola. de Barros. - EzeGuiel Mendes.
- T,evindo Coe7ho. - Rodrigues Pe
reira. - Dario Cardoso. - José Boni
facio, - Teodulo A lo".l,(f1.lerque. 
Í1~atifJs OZ?/mpi(l . .- Henri(me Nrm'1Ps.
- Maqalhães Pi"n.to. - Jo.<:é Crr-r,di(l,f).
- .TrtMl de Fiml.ri7"i?rio - F;1I.C!idps Fi-
f"uei1'n l1o, - Tendomiro F'r)11.SPr:o"..

(-:.PCrQfl1(l Av~lino. - R1ti Al1Jl.p.ida.. 
Plin1n P01nflell. - Wa7ter Franco, 
Arrnda C".nurrrt.. - Arthu.r Bernar
des. - Martiniano Ara/u10. - R1li
Santo.<:. - Ola1'o 01i1,efro.. .Tono
Adendato. - JUSCf'7iTlo Ku7Jitsc7r.eck.
- ,,71)(1.1'0 M (tia. - Cosme Perrp?l'a. 
W(Jlt1'erlo G1lrnp I. - Plinio Bc!'rreto.

A emenda diz:

N.O 3.165

§ ~ proibida 8i entrada no
país de imigrantes japonêses de
qualquer ida·de e de qualquer pro
cedência. - Miguel Couto. - José
Augusto.
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o SR. PlRESlDENTE - Tem a pa
lavra o Sr. José Augusto.

O SR. JOSÉ AUGUSTO (.) (Para
encaminhar votação) -,Sr. Presidente,
o assunto desta emenda mereceu lar
go debate por ocasião de se votar e
discutir a Carta de 34.

Figuras das mais eminentes da As
sembléia Constituinte de então, ten~o

à frente Miguel Couto, Artur Neiva e
Xavi-er de Oliveira, versaram a maté
ria, não só no aspecto científico, como,
antes -e acima de tudo, pel<> prisma
patr1ót1co.

Trata-se, assim, Sr. Presidente, de
assunto conhecido de todo () Brasil e
<1e vasto processo que se abriu -e encer
rou tendo se pronunciado a opinião
nacional, em sua. maioria, no mesmo
sentido da emenda ora em exame.

Nã.o cabe, pois, mais es.tudá-la teõ
ricamente, p"'Jrque os argumentos já
estão devidamente espendid{)s .e pesa
dos e () Brasil já. tem ponto de vista
firmado a respeito.

De tal magnitude, porém, é a ma
téria que vale a. pena, embora de pas
sagem, algo dizer a seu respeito.

Para país-:.s como o n-osso - de imen
sa extensão territorial e escassa popu
laçá<>, o que vale dizer, para p:\íses
<le imip:ração - o assunto merece p~r
tkularissima atencáIJ; e o certo a'Í1r
mar que nesta hóra, não há país ne
nhum. nás condições do Brasil. que não
lance vistas muito cuidadosas sôbre o
problema da entr.l<la de estrangeiros.
O período da imigraç~ e~pOntânea
ou imigraçáo ao acaso Ja passou.

O Sr. Jurandir Pires - V. Ex.a per
mite um aparte?

O SR. JOSÉ AUGUSTO - Pois
não.

a Sr. Jurandir Pires - V. Ex.& es.tã
reeditando tese que, em 1934, teria,
evidetemente, grande ~o, pois tm~ão
()s jap<meses repres-entavam ~pengo

'Para. o lnund-o, pela sua expansa.o im- .
periallsta. Hoje, representam apenas
uma. p<lpulaç.ã<:> vencida numa batalha
de extermínio. que procura asilo. O
Brasil, aceitando raças de qualquer
origem, fará obra hum.anitária, neces
sária' ao seu desenvolvimento e pro-
gresso. _

O Sr. Pereira da Silva - Na.o se faz
obra humana com ,elementos desu
manos.

O Sr. Aureliano Leite - V. Ex.a.
podem conceitua.r a emenda. de que

,é signatário para que tlvessemo5 co
nhecimento dela.

(. ) Nlo foi revisto pelo orador.

o SR. JOSÉ AUGl1STO - Já foi
Uda. pelo Sr. Presidente. Trata-se da
'PTotbiçáo da entrada de imigrantes
japoneses n<l Brasil.

O Sr. Aureliar(,() Leite - Acho a
emenda, prim~iro, francamente incons
titucional; segundo, iníqua e \ldiosa.
Não sou partidário da imigraçãa japo
nesa, declaro alto e bom som, mas é
absurdo uma Constituição consagrar
princípio desta ordem. Como ficou re
digido, o projeto l'es-a!ve perfeitamen
te a questá,(), não só em relação aos
japoneses como a tôdas as outras raças
indesejáveis .

O ST. Carlos Prestes - Nos anos
de 1936, 1937 e 193.8, entraram 28, 39
e 30 mil japoneses, por ano, em nossa
pátria quando nos Estados Unidos o
númeio dessa imigração chegou a 4{)
mil, .o Govêrno tomou medidas para
impedir que tal concentração c<>nti
nuasse. Mesm<> de acõrdo com a COns
tituição de HJ34, só dentro de vinte
anos poderemos ter número igual aO
que hOJe exis~ e nessa époc~, se ne
.cessárío, os leglslad<>res poderao moq..t
ficar a Constituição. Do ponto de VlS
ta politico, é indispensãvel, nos dias
de hoje, a proibi..;ão da entrada de
emigrantes japoneses. .

O Sr. Aureliano Leite - A medIda.
será iníqua e odiosa.

O Sr. Adroaldo Costa Vá.rios
oradores, nesta Assembléía, traJ;anqo
do assunto, mostram que os jat?0ne
ses são, como o enxofre m~soIuveis.
não se deixando assimilar. Irao cons
tituir quistos raciaís.

O Sr. Rui iUmeida - Permita-me
o nobre orador um aparte. Em 19~8,
tive oportunldade de levar a~ entao
Ministro da Guerra, meu aIJUgo Ge
nera: Earico Gaspar Dutra. l1,!Je Pre
sidente da República, relat6no com
pleto sôbre as atividades dos j~po
nêses em São Paulo. Jâ. naquela e~o
ea., vários oficiais do Estado M'~llor
japonês entravam naquele Estado
como lavradores. A prova evid~nte de
que são n~ivos ao Brasil.. reslde em
que,ainda hoje, mesmo onu~Eios de
pais derrotado. ainda nos es"ao dan
do trabalho. E' de estranha.r que ain
da apareçam aqui defensores dos ini
migos do Brasil. (Trocam-se outro~

apartes) .

O SR. PRE'SIDENTE - Atenção'.
Está com a palaVl'a. () Sr. José Au
gusto.

O SR. JOS:G: AUGUSTO - Se
nhor Presidente, está evidenclad:l.
diante dos apartes de um seIn 'núme..
ro de membros da Assembléia, que
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o assunto interessa fundamentalmen
te nossa pátria. Realmente interes
sa. Cabe acentuar que as objeções
trazidas pelos nobres colegas que me
apartearam reduzem-se a duas: uma
delas, a do nobre Deputado por São
Paulo, Sr. Aureliano Leite, que de·
clara tratar-se de assunto inconsti
tucional. A S. Ex.a, respondo ime
diatamente dizendo que ainda não vo
tamos a Oonsti~uição e, assim, não há
qualquer matéria inconstituciúnal. O
assunto interessa fundamental:nent~a
própria sobrevivência da nessa pá
tria ...

O Sr. A u,reliano Leite - Mas po
derá ser deixada para a lei ordinária.

O SR. JOSlt AUGUSTO -- ... e,
portanto, não pode deixar de figurar
em nosso pacto fundamental

Em relação à desumanidade por S.
Ex.a argüida, quero declarar e o faço
julgando que traduzo tão bem quan
to S. Ex.a o sentimento do Brasil 
que desumano é permitir que nossa
pátria seja invadida por gente que
não será assimilada.

O Sr. Aureliano Leite - A maté
ria pode ser regulada em lei ordi
nária. Não sou favorável à imigra
ção japonesa; ao contrário, sou cl;m
tra ela, no momento. Acho, poretr.,
iníquo incluir êsse dispositivo no tex
to ccnstitucional

O SR. JOSÉ AUGUSTO - ". por
gente que não se incorpora ao ~ra

sil, que aqui está formando qUlstos
raciais, representando, assim. sempre
e cada vez mais, um perigo para a
própria existência da nossa naciona
lidade . (PaZmas.)

O Sr. Wellington Brandão - Per
guntaria ao nobre orador se não de
seja incluir na sua emenda os ale
mães.

O Sr. Aureliano Leite - S. Ex.a de
veria ser lógico, acrescentando tam
bém os alemã,es, como muito bem
lembra o ilustre deputado Wellington
Brandão.

O Sr. Hamilton Nogueira - Todos
estamos de acôrdo em que, no atual
momento histórico, a imigração jaapo
nesa é indesejável.

O Sr. Rui Almeida - E' nociva.
O SR. JOslt AUGUSTO ~ Será.

uma calamidade.
O Sr. Hamilton Nogueira - Isso,

entretanto, deve constar de lei ordi
nária. Incluir numa Carta constitu..;
donaI, dispositivo em que fiqu~ est~
belecido a contienação da imlgraçao

jaJPOnesa é a.fiTInar um princípio ra.
cista, que já condenamos no nazismo.

(Trocam-se inúmeros apartes. O
Sr. Presidente pede atenção.)

O SR. JOSlt AUGUSTO - Sou tão
antiracista quanto o nobre senador
Sr. Hamilton Nogueira. Não encaro,
entretanto a qllest~o pelo aspecto ra
cial, mas pela sua feição política (apoi
adOS) e, dêste ponto de vista, a en~

trada do japonês deve ser proilJida no
Brasíl, porque representa uma grave
ameaça para a nossa própria sobrevi
vência.

O Sr. Aureliano Leite - No mo
mento em que a grande França dá
um exemplo a todo mundo, preten
dendo colocar na sua Constituição o
princípio de que ali não eXIste pre
conceito de raça e de religião, o Bi"a~
sil é convidado a seguir uma teoria
nazista ....

O SR. JOSÉ AUGUSTO - Decla
ro, ainda, UIn.'a vez, que a minha
emenda não visa a questão racial, mas
uma questão política. E nesse ponto
de vista se colcnam tõ::1as ~s nações
que precisam de imigração.

Para concluir, desejo chamar a
atenção da Assembléia para o que S~
passa ainda agora na Re'pública Ar~
gentina.

Aqui está, Srs. Represent'antes, o
ponto de vista daquela nação amiga
traduzido pelo Diretor ao seu :>erv!ço
de Imigração, o Sr. Santiago Peralta,
o qual declarou que, pela política ali
traçada, dentro de 50 anos a Argentina
terá 100 milhões de habitantes.

O Sr. Gustavo Capanema - Vossa
Excelência poderia citar a Constitui
ção americana.

O SR. JOS~ AUGUSTO - (Lendo>
IINão queremos uma imigração ao
acaso: queremos nesse caso, agir fria,
técnica e cientificamente.

A Argentina, que não tem preocu_
iPação de raça, nem. de credo político,
nem de nacionalidade, a ela o que in
teressa I'é sangue e adaptabilidade".
Esta é a salutar orientação, que de
vemos seguiT. c'ertos de que também
a nós o que convém é imigração que
venha se incorporar à nossa pátria,
com ela formar um s6 todo e não a,
de b"ente que aqui venha para formar
quistos, não propriamente raciais, mas
quistos politicos. ameaçando a inte
gridade do Brasil, que nós desejamos.
cada vez mais unidos, cada vez mais
forte pela sua homogenidade.

Por isso, defendo a emenda, que
é de muitos membros desta Casa, e
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que impede 3. entrada no país de ele
mentos que têm sido aqui, conforme
ainda agora os fatos demonstram, ele
mentos do perturb1ção e de desordem,
e assim totalmente no·civos ao inte
resse na,ckma1. (Muito bem; muito
bem. Palmas. O orador é cumprimen
tado. )

O SR. JURANDIR PIRES ('11) (Pela
ordem) - 81'. Pr-esidente, parece-me
que .tendo sido votado dispositivo que
estg.belec'c n~o haver no Brasil
distinção de raças, nem de religião,
de côr, etc., está prejudicada a emen
da do ilustre Deputa,do pelo Rio Gran
de do NOTte, Sr. José AUgU5~Q.

Tel1do V. Ex.a. concejido úestaquc
para a emenda, perguntaria se a de
n.O 3.820 que estatue o incenth'o :à.
imigração como norma geral, decl~...
rando que as leIs ordinárias fixarão
em cada caso as restrições que se .t'1
z'ezoem necessárias, de acôroo com 1l'5
razões políticas, sociais e sanitária,}'.
não estarltl. também no caso de se·r
destacada.

Não pensei assim, tanto que não 51,)
licitei d·estaq.ue desta emenda, tendo
em vista que no projeto ela já vem
1nscrita .sob outra forma.

Assi~ sendo, parece-me -- e e~ta
ao questão de o:"dem - que em vistr..
destas razões a emenda do nobr€
Dz'puta,do SI'. José Augusto está pre
judicada.

O SR. FF<.ESIDENTE - Não me
parece esteja a emenda prejudicada.

O SR. PRADO KELLY (Pela or
dem) - Sr. Presidente, há de ter
notado V. Ex.a que o assunto inte
ressou vivamente a Assembléia, por
que, de fato. estamos entre dois sen
timentos, que diflcilmente se concilia
rão: em primeiro lu!Z'ar, a nossa voca
ção anti-racista (muito 'bem) I que im
pediria incluirmos no texto perma
nente da Constituição dispositivo que
dete,!"minasse a proscriçáo de um povo,
fôsse êle qua! fôsse (apoiados); em se
gundo, vemos sobretudo os interêsses
do Brasil, que deVêm merecer de nossa
parte a maior vigjlãnda. (Muito
bem,)

Ora, Sr. Presidenre, o verdadeiro
princípio, aquêle q'.le honra a nossa
tradiçáo e há de honrar o nosso futu~

re, estã no art. 161 do substitutivo,
nestes rermos:

"A seleção, entrada, distribuição
e fixação de imigrantes ficarão

1*) Não foi revisw pelo oraàor.

sujeito:;, na forma da lei, às exi
gências e condições determinadas
pelos lnterêsses nacionais."

O Sr. Aureliano Leite - O art. ·161
resolve plenamente a questão.

O SR. PRADO KELLY - Há, en
tretanto, a. ponderação, que me calhe

• r-espeitar, de que o legislador ordinã...
rio pode não ser suficientemente aten
to aos inte1'êsses brasileiros. Não teria
dúvida em que a vigilância desta Cons
tituinte se estendesse a uma norma
de natureza transitória.

Os únicos homens imperialistas do
mundo sáo os japonêses. Não é pos
sível, porém, mancharmos o texto
Constitucional, saturado de tão altas e
nobres inspirações, com dispositívo
que amesquinha nossa obra. Não creio.
Sr. Presidente, que disposição desta na
tureza, numa Constituição que dispu
tará, com certeza. longa pennanên
eia, honre nessos sentimentos (muito
bem.>

Acredito, entretanto, que há um
meio de conciliar os desejos aparente
mente antagõnicos tIa Assembléia.

O Sr. Rui Almeida - Remeter o
assunto para as Disposições Transi
tórias.

O SR, PRADO KELLY - Será in
cluirmos a matéria no capítulo das
Disposições Transítónas ...

O Sr. Rui Almeida - E' a vala co
mum de assuntos intere-s.santes.

O SR. PRADO KELLY
como recomendação ao legislador 0)'
dinário. Do contrário, nosso voto, em
nome da cultura brasileira, há de ser
contra o dispositivo.

Peco a V. Ex.a , 61'. Presidente 
porqúe mais tarde poderão sUTt{ir dú
vidas a respeito do capitulo 'lO qu.al
se deva colocar o dispositivo - que
consulte a Casa. em primeiro lu~ar,
se considera a matéria a se aprovar.
como disposição transitória. (muito
bem) ou como disposiÇão de caráter
p.erIr.f.\~~;:-.te.

Feita esta consulta, estaremos ha
bilitados a votar a emenda (f.1'.Lit.o
bem. Palmas,)

O SR.' NEREU RAMOS (*) (Pela
ordem) - Sr. Presidente, embor9. ra
dicalmente contrário à imigração ja
ponesa. não darei meu voto a inclu
são da emenda no têxto da ConSti
tuição. (Muito bem. Palmas)

O Sr. Miguel Couto Filll.D - E' de
lamentar.

(*) Não foi revisto pelo orador
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o Sr Pereira da Silva - Devido a
concessões desta natureza, ° Brasil
tem sido humilhado.

O ST. Miguel Couto Filho - Já le
varam uma parte do Amazonas e do
Pará.

O SR. NEREU RAMOS - AC9-t-J a
opinião de Vv Ex.fls, mas peço que
também respeitem a minha.

Embora - repito - contrário a emi
gração japonesa, não dou meu voto á
inclusão da emenda no têxto da
Constituição. Por ~so, se ela, contra
meu voto, fôr aprovada, a.derirei à
sugestão do nobre Deputado Senhor
Prado Kelly. (Muito bem.)

O SR. PRESIDENTE - Passo a
considerar o requerimento do Senhor
Representante Prado Kelly. Afigura
se-me que devo submetê-lo à conside
ração da Assembléia, depois da vo
tação da emenda. Se a Câmara re
jeitar a emenda, não haverá neces
sidade de ouvi-la sôbre a inclusão do
(preceito neste ou naquêle capitul:)o

O SR. PRADO KELLY (pela or
dem) - Era minha intenção, Senhor
Presidente, que V Ex.a. consultasse a
Assembléia se considera a matéria da
emenda - do conhecimento de todos,
porque lida por V. Ex.a - como de
natureza permanente, para figurar no
corpo da Constituição, ou se a co~

sidera de natureza transitória
O Sr. Lino Machado - E', portan-

to. uma preliminar. ..
O SR. PRADO KELLY - Res.pon

dida a preliminar. passaríamos à vo
tação da emenda. Devo ainda =lcre-s
cental", achar-me tnfonnado de que
diferentes bancadas desejariam ~,pru

var o dispositivo, mas considerando-o
de natureza transitória. Portanto,
sem a' consulta prévia.. não haverá
modo de apreciar-se devidamente a
ln;tenção do plenário.

O SR. MEDE!ROS NETTO (Pela
OTdem) - Indago de V. Ex.a, Senhor
Presidente, como deverá manifestar
se quem não pretenda votar a emen
da como matéria permanente nem
como matéria transitória.

O ST Gustavo Capanema - Sou um
deles. Não posso votar dessa forma,
parque sou contra a emenda de qual
quer maneira.

O Sr. Gurgel do Amaral - Trata
se de prejudicial, como já foi escla
recido devidamente.

O SR. NEREU RAMOS - (Pela
ordem) - Quero crer, Sr. Presidente.
que a fórmula sugerida por V. Ex.a é

a que re$olvc a questão. Inicialmente,
ouvirá. V. Ex.a o plenário sóbre a
emenda. Se aprovada, com a ressal
va, a Assembléia decidirá depois onde
deva ser colócada.

O SR. PRESIDENTE - Assim me
p~.receu. Se a Assembléia rejeit~r ;:-~

emenda, não terei de consult:í-Ia sõbre
a colocação do preceito.

O SR. CAIRES DE BRITO - (Pe
la ordem) - Sr. Presidente, eu havia
mandado requerimento à Mesa, suge
rindo a discussão e votaçáo da eme;l
da nas Disposições Transitórias. (Mui
to bem.)

O SR. PRESIDENTE - Ponderei
que, negada aprovação à emenda, não
haverá necessidade de consultar a
Assembléia sôbre sua co1ocaçr..o.

O SR. CARLOS PRESTES - (Pe
la ordem) - Tenho conhecimento de
que diversos Senhores Representantes
somente aprovarão a emenda desde
que conste das Disposições Transitó
rias. Sem saberem da colocação do
preceito, votarão contra êle. Pedimos,
por isso, que a votação se proce!',Se l1a~
Disposições Transitórias. Como há ou
tros pedidos, pode-se t~ansferir per
feitamente a votação para êsse mo
mento.

O SR. PRESIDENTE - Vou con
sultar a Assembléia sôbre se a maté
ria deve ser examinada agora no
corpo da Constituição ou nas D:spo
sições Transitórias. Cogitar-se-á da
matéria e não propriamente do texto
da emenda.

Os Senhores, que aprovam o reque
rimento do Sr. Representante Pra.do
Kel1y, no sentido de que a matéria
seja colocada nas Disposições Tran
sitarias, queiran~ levantar-se. (Pausa'>

Está aprovado.
Vou, portanto. submeter a emenda à

votação.
O SR. PRADO KELLY - (Pela

ordem) - Sr. Presidente, há uma
conseqüêr.cia da deliberação da Casa:
a Assembléia considerou que a emen
da deve figurar nas Disposições Tran
sitórias e, assim sendo, não é justo
que se vote o preceito sem que a Co
missão encarregada de elaborar o texto
das mesmas Disposições Transitórias,
profira parecer sôbre o assunto.

O SR. SOUSA COSTA (Pela
ordem) - Tenho a impressão, Se
nhor Presidente. de que a matéria
debatida não foi propriamente saber
se a emenda deve constar das Dis
posições Transitórias ou do corpo da



- '16-

constituição. isto é, se se trata de
ma.téria de· natureza transitória ou
de caráter permanente. A hora da
di9cussão é esta, poryue já $e de
bateu o assunto e me parece que a
Assembléia está perfeitamente pre
parada para decidir.

O Sr. Aureliano Leite Vossa
Excelência pretend·e deddir já o as
sunto?

O SR. SOUSA COSTA Eu o
dEcidiria já.

O Sr. Aurelíano Leite - Há um
requerimento para que se de<:ida nas
Disposições Transitórias.

O SR. SOUlSA COSTA Tem
V. Ex.a, Sr. Presidente, a minha
opinião.

O SE. PRESIDENTE Oonsi-
odero que a emenda já f'oi regimen
talmente discutida, tendo se mani
1estado os Senhores Representantes
contràriamente e a favor. Deliberou
ainda a As,s.emoléia que, aprovada.
figuraria nas Disposições Transitó
rias. Vou submetê-la a votos. (pal
mas.)

Os Senhores, que apr-ovam. a
emenda n.o 3.165, queiram levantar
se. (Pausa. )

Minha consciência vacila na pro
clamação do resultado. Trata-se de
assun.to de máxima ilIlrportância e
não quero assumir a responsabili
dade de anuncis.r a aprovação ou
a. rejeição sem absoluta segw'aIlÇa.

V<m proceder à ~ontaget"1 dos vo
tos.

(Procede-se à verifícação da
votação.)

Votaram a favor 99 senhores Re-
presentantes, e contra. 99.

Voto COl~tra a emenda.
Está rejeitaJda.
Está em conseqüência prejudicada

a. emenda do Sr. Fernandes Táv{>ra,
c~jo requerimento de destaque, s.s
Slm reza:

Requeiro destaque, na forma regi
mental, para a emenda. n.O 2.043,
de minha autoria, referente ao Ca
pitulo Ord-em Econômica., do Pro
Jeto revisto e publicada na página
106 do impresso alusivo ao artigo
1'64, § 16 (inicio do impresso, artigo
159) .

Sa.la <tas Sessões, em 19 de agôsto
de 1946. - Fernandes Távora.

A emenda diz:
N.o 2.043

Acrescente-se ao art. 164, depois
do § 16:

§ - E' proibida a entr3ida no pais
~e imÍ'grantes japcmêses de qualquer
ldad-e e de quaJquer procedência.. 
Fernandes Távora.

E' enviada à Mesa a seguinlte:
DECLUAÇÃO nE VOTO

Votei contra a emenda n.o 3.165.
porque, examinando com atenção a
matéria, se me afigurou uma ex~ão

odiosa para figurar na Constituição
do Povo Brasileiro, que não nutre pre
conceItos de ra&a ou de crença. Além
disso, não parece humano nem nobre
votar a mOOida em aprêço nesta hora.
em qu-e o J apâ<> foi ven.cido e esma.ga.
do. O sentimento cristão me faz ver
no J.aponês, maugrado os seus detettos.
um homem, cria.do por Deus e remidO
pelo sangue de Oristo. Adema.1s o
texto constitucional se ocupa da. seleçlio
dos elementos que devam ser recebi
dos no Pais.

Sala das Sessões. em 27 de agôsto
de 1946. - Arruda Camara.

O SR. PRESIDENTE - VQJllOS
apTecíax o destaque para votação do
§ 7. 0 do art. 164, do primitivo pro
jeto, que correaponde ao p..':,t. 150 do
atual projeto.

Antes, porém, desej o fazer uma c0n
sulta aos Srs. Representantes.

Recebl, na. sessão de hoje, cêre& de
cem destaques. Não houve temJpo, evi
dentemente, para a. classificação de
todos.

Indagaria se há outTos a. serem ore
recidos. Caso af.irm&t1vo, ad1a.rel a
matéria, para. reunir todos os reque
rimentos e tra:z:8-1os c.oo Assembléia.

O SR. CARLOS PRESTES (Pe14
ardem) - Sr. Presidt!nrte, pedimos
destaque para a emenda. n.o 3..260, re
lativa a êsse mesmo artigo.

Seria convenrente, pois, o a.di&.mento
da discussão e votação da ma.~
para se reunirem todos os destaques,
que devem ser em grande número.
(Muito bem.)

O SR. PRESIDENTE - Nestas
condições, a matéria fica. adiada para.
a próxima sessão.

Há um requerimento do nobre Re
presentante, Sr. Al10mu BaJ.eeiro. de
destaque para aO emenda .n.° 1.145, que
mamda alterar o § 1.° do a:rt. 152, do
projeto revisto:

"Substituam-se as paJavras "011
a emprêsas orga:n:1zada.s no pa.1s"
pelas segumtes: "ou a emprêsals.
de que brastle1ros tenh~ a c:Ure"
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ção e a ma.1oria das aç6eR com
voto" .

o SR. ALIOMAR BALEEIRO (*)
- Sr. Presidente, o projeto, no artigo
que V. Ex.a acaba de mencionar
152. § 1. 0

- diz que "as a.uto:riza
ções ou concessões serão conferidas
exclusIvamente a pessoas físicas ou
jurídicas b:raslleiras, garantida ao pro
prietário do solo indenização peJo da
no ou pela ocupação de suas terras".

Como está redigido, Sr. Pl'eRtdente.
pergunta-se: - A lei podcra dar au
tOrização a brasileiros, pessoa 5 fistCRS
e firmas constituídas de pessoas bra
sileiras, ou é permitido aos estrangei
ros constltuirem sociedade, no Brasil.
e. neste caso, gozarem de privilégio
que a Constituição parece querer dar
apenas aos brasileiros?

Já pela ambigüidade de que se
ressente o texto, já porque, na reali
dede - e me antecipo a advlnhar o
aparte do meu nobre colega e ami
go Hermes Lima - se deve dar sem
pre aos brasileiros, e neste POl1tO es
tou em completo antagonismo com
S. Ex.I" tomei a liberdade de apre
sentar essa emenda. pela qual a con
cessão da exploração de minérios e
de energia elétrica será dada a;>~nas

a brasileiros ou a finnas da3 quais
br&.sileiros tenham maioria das aÇÕes
com voto.

Sabemos que o Direito pernúte a
constituição de socieciades anOnim.ns
com ações preferenciais, ações que
participam de vários privilégios, como
restitUição do capital, ou juro certo,
garantido, mas que não têm votos.

Todos desejamos a entrada de ca
p!tais estrangeiros. venham como
empréstimos, venham mesmo Cumo
participação no capital das sociedades
anônimas, através de ações preferen
ciais. mas só se permita a concessão
dêsses re.~ursos minerais ou de ener
gia elétrica a brasileiros ou a firmas
dirigidas por brasileiros, mas firmas
em que êstes disponham de maioria
das ações com voto.
~te o sentido da emenda. SP. a

emend'a não é justa, também não o é
o projeto, pois permite a brasileiros,
pessoas fisicas, o privilégio, mas, ao
mesmo tempo, deixa uma janela s.ber
ta à fraude, permitindo que estran
geiros organizem firmas no Brasil, as
quais serão firmas brasileiras. e que
invoJidarão, neste caso, o privilégio
ou garantia dada aos naciona1.3 para
explorar riquezas minerais no pais.

(.) Não foi revisto pelo orador.

Muito claro, portanto, o sentido da
emenda. Acredito ter dado elemen
tos bastantes para que a Assembléia
possa manifestar-se de consciência
informada. (Muito bem; muito bem.)

O SR. ISRAEL PINHEIRO (Pela
ordem) Sr. Presidente, tenl10
emenda sôbre o meSIllo artigo, como
também outros colegas, motivo pelo
qual pediria a V. Ex,a adiasse a dis
cussão. a fim de que possam ser dis
cutidas em conjunto. (Muito bem.)

O SR. ALTAMIRANDO REQUIAO
(Pela ordem) ( -) - Sr. Presidente~

r::onfirmando o requerimento do nobre
Representante, Sr, Israel Pinheiro,
declaro a V. Exa. Que tenho emen
da a respeito, coincidindo, por inteiro,
com a do nobre colega. Sr. Deputado
Aliomar Baleeiro.

Ademais, há outra emenda do nus
tre Representante, Sr. Mário Masa
gão. bem como do Sr. Deputado Plinio
Barreto generalizando questão de ter
minologia jurídica envolvendo de todo
o •art. 164, § 9.°, de maneira que &
emenda do nobre Representante Se-

. nhor Aliomar Baleeiro, quero crer, não
poderã ser discutida separadamente.
Ratifico, portanto, o pedido do ilus
tre Representante Sr. Israel Pinhei
=0, ao requerer a V. Ex&. o adiamen
to da votação, para Que tôdas as
emendas venham a plenário em bloco.

O SR. PRESIDENTE - Os Senho
res Representantes flue conçordam.
com o adiamento, para que examine
mos em conjtmto as emendas, quei
ram levantar-se. tPausa.)

Aprovado.
Tenho sôbre a mesa. pedido de des a

taque, de autoria do Sr. Ernani Sátiro.
relativamente ao art. 164, § 9.°.

O SR. NEREU RAMOS (Pela or
dem) (-) - Sr. Presidente, como
V. Ex&. ainda há pouco declarou, não
lhe sobrou tempo para o exame de
todos os destaques requeridos.

A fim de que não seJa prejudicado
o direito daqueless Srs. Representan
tes, que solicitaram destaques sôbre
êsse capítulo. pediria a V. Exa. sub..
metesse à apreciação da Casa o re
querimento. que ora formulo, de en
cerramento da sessão, para Que '1ros
sigamos, amanhã à tarde. dando, as
sim. tempo ar V. ExR

• para examinar
todos os destaques, que lhe foram en
caminhados. (Muito bem. Palmas. )

O SR. PRESIDENTE - Os SRS.
Representantes que aprovam o reque-

(.) Não foi revisto pelo orador.



rlmento do ilustre Sr. Senador Nereu
Ramos, queiram levantar-se. <Pa.usa.)

Está aprovado.
Dian te da manifestação da Casa,

declaro encerrada a sessão, designan
do para a de amanhã, dia 28 do cor
rente, às 14 horas, a seguinte

ORDEM DO DIA

Continuação da votação do proJe
to da Constituição.

Deixaram de comparecer 66 Se
nhores Representantes:

~arl!da Social Democrático
Amazonas:

Leopoldo Peres.

Maranhão:

Odilon Soares.

cem:
Frota Gentil.
Almeida Monte.

Pe.'""llambuco:

Pessoa Guerra.

Alar;oas:
Góes Monteiro.

sergipe:

Leite Neto.

Bahia:
Negreir05 Falcão.
Fr6es da Mata.
Aristides Milton.

Espirito santo:
Carlos Lindemberg.
Asdruibal Sos.res.

DIstrito Federal:
Jonas Correia.

Rio de JBineiro:
Amaral Peixoto.

Minas Gerais:.

Benedito Valadares.
Juscelino Kubitschek.
Pedro Dutra.
Duque de Mesquita.
João Henrique.
JOBé Alkmim.
Augusto Viegas.
La1r Tostes.
Milton Prates.
Alfredo Sá.

São Paulo:
César Costa.
Martins Filho.
SílVio de Oampos.

Goiás:
Pedro Ludovico.

Mato Grosso:
Argem1ro Fialho.

Paraná:
Roberto Glasser.
Fernando Flores.
Axamis Ataide.

santa Catarina:
Ivo d'Aquino.
Otadllo Costa.

Ri..:> Grande do Sul:

Getúlio Va,.rgas:
Damaso Rocha.
Olicérlo Alves.
Nicolau Vergueiro.

União Democráti..ca NackmaZ

Maranhão:
.Alar1co Pacheco.

Pls.u1:
Mat1a.s Ollmpio.
Adelmar Rocha.
Coelho Rodrigues.

Ceará:
Fernandes Távora.
Paulo sarasate.
Ben1 Carvalho.
Edgar de Arruda.

Para~ba:

Adalbert<l Ribeiro.
Argemiro Figueiredo.
João Agripino.

Rio de Janeiro:
Soares Filho.

Minas Gera.is:
Monteiro de Castro.

São Paulo:
Plínio Barreto.

Mato Grosso:
Agricola de Barros.

Partida Trabalhista Brasileiro
Distrito Federal:

Benjamin Farab.
Vargas Neto.



São Paulo:
Mareoodes Filho.
Hugo Borghi.

Rio Grande do Sul:
Artur Fischer.

Partido Republicano

Minas Gerais:
Daniel Carvalho.
Mário Brant.
Felipe BaIbl.
Artur Bernardes.

- '79-

Partido Social Progressista
Para:

Deodoro de Mendonç~.

Ceará:
Olavo Oliveira.
João Adeodato.

Partido Democrata Cristão·.
São Paulo:

Manuel Vitor.
Levanta..se a sessão, às 23 ho

ras e 30 minutos.
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Presidência elos Senhores Berta COndé, 2.° Vice-Presi.tünte, e Melo Viana,

Presidente.

As 14 horas c()mparecem os Senha..
res:

Partido Social Democrático
Acre:

Castelo Branco.
Hugo Carneiro.

Pará:
Nélson Parijós.
João Botelho.
Rocha Ribas.

Piauí:
Areia Leão.
Sigefredo P3iCheco.

Paraíba:
Jauduí Carne1ro.
José J ofili.
Samuel Duarte.

Pernambuco:
Agamemnon Magalhães.
Gereino P<Jntes.
Osvaldo Lima.
Costa põrto.
Ferreira Lima.
Pessoa Guerra.

Alagoas:

Góes Monteiro.
Silvestr.e Pérlcles.
Lama Montenegro.
José Maria.
Alfonso de Carvalho.

Sergipe:
Leite Neto.

Bahia:

Aloisio de Castro.
Regis Pooheco.
Negreiros Falcão.
Altamirando Requião.

Espirlto Santo:
Alvaro Castelo.

Rio de Janeiro:
Carlos Pinto.
Bastos Tava.res.

Minas Gerais:
Israel Pinheiro.
Wellington Brandão.

São Paulo:
Costa Neto.
João Abdala.
Sampaio Vida!.
Alves Palma.

Goiás:
Pedro Ludovico.
Dario carnoso.
João d'Abreu.
Galena Paranbos.

Paraná:
Munhoz da Melo
Lauro ~.

Santa Catarina:
Ivo d'Aquino.

Rio Gran'<ie do Sul:
Adroaldo Costa.
Dani·el Far.aco.
Sousa Costa.
Nicolau Verqueiro.
Alvaro de Rezende.

União Dem..ocrática Nacional
Amazonas:

Severiano N.unes.
Pará:

Epílogo de Campos. .
Maranhão:

Alarico Pa(:heco.
PIauí:

Matias Olímpio.
José OAndido.



Ceará:
Alencar Aranpe.
Edgar de AIruda.

Paraíba:
Vergniaud Wanderley.
Argemiro Figueiredo.
João Agripino.
Plinio Lemos.
Ernani Sátixo.

sergipe:

Leandro Maciel.
Bahia:

Aloisio de Carvalho.
Juracl Magalhães.
Manuel Novaes.

Espírito Santo:
Luis ·Cláudio.

Minas Gerais:
Gabriel Passos.

São Paulo:
Romeu Lourenção.
Plínio Barreto.
Toledo Piza.

Gaiãs:

Domingos Velasco.
Mato Grosso:

Ve~asiano Martins.
Dolor de Andrade.

Santa Catarina:
Tomás Fontes.

Rio Grande do Sul:
Rlôr-es da Cunha.

Partido Trabalhista Brasilf:iro

Bahia:
Luís Lago.

Distrito Federal:
Baeta Neves.

Minas Gera~s:

Ler! Santos
São Paulo:

Guaraci Silveira.
Pedroso Júnior.
Romeu Fiari.
Berto Con<lé.

Rio Grande do Sul:
Artur Fischer.
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Partido Comunista do llra,sU

Pernambuco:
Gregório Bezerra.
Agostinho Oliveira.
Alcêdo Coutinho.·

Bahia:
Carlos Marighela.

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

Rio de Janeill"o:
Claudino Silva.
Alcides Sabença.
São Paulo:
José Crispím.
Osvaldo Pacheco.
Jorg,e Amado.
Caires de Brito.

Rio Grande do Sul:
Abíllo Fern~ndes.

Partido Republicano

Minas Gerais:
Daniel Carvalho.

São Paulo:
Altino Arantes.

Partido Social Progrcssi.)lrr,

ceará:
Olavo Oliveira.

Pernambuco:
Arruda Câmara.

Partido Libertador

Rio Grande do SUl:
Raul Pila.

O SR. PRESIDENTE - Achan
do-se presentes 100 Senhol·es Repre
sentantes, declaro aberta a sessão.

Passa-se à leitura da ata da sessão
anterior.

O SR. LAURO MONTENEGRO (3.0
Secretário, servindo como 2.°) procede
à l~itura da ata.

O SR. PRESIDENTE - Em dis
cussão a ata.

O SR. DANIEL DE CARVALHO
Sr.. Presidente, peço a palavra sôbre
a ata.

O S'R. PRESIDENTE - Tem a pa
lavra o nobre Representante.
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o SR. DANIEL DE CARVALHO 
(Sôbre a ata) ("') - Sr. Presidente,
só hoje recebi o UDiárto da Assem
bléia", no qual aparece o pequeno dis
curso, aqui por mim proferido, enca
minhando a votação de artigo do pro
jeto constitucional relativo à extradi
ção de brasil.eiros. Nele há período
um tanto confuso,em que Se me atribui
'ter declarado que o Barã<:> do Rio
Branco havia patrocinado uma legis
lação ad hoc.

Peço, assim, a V. Ex.a o obséquio de
mandar republicar o discurso com as
correções devidas. (Muito bem.)

O SR. ALARICO PACHECO 
Sr. Presidente, peço a palavra sôbre
a ata.

O SR. PRESIDENTE - Ten; a pa
lavra () nobre Representante.

O SR. ALARICO PACHECO 
(Sôbre a ata) ("') - Sr. Presidente.
adoentado, não pude comparecer on
tem à sessã.o da noite e lamentei não
estar presente porque, apesar das mi
nhas relações de grande camaradagem
e da muita' conta em que tenho o au
tvr da emenda sôbre imigração japo
nêsa, teria votado favoràvelmente.
E meu voto, pelo que vejo da leitura
da ata, haveria de ser decisivo. pois
seriam 100 votos contra 99.

Era a declaração que desejava fazer.
(Muito bem.)

O SR. NEGREIROS FALCAO 
Sr. Presidente, peço a palavr~, sôbre
a ata.

O SR. PRES'IDENTE - Tem a pa
lavra o nobre Representante.

O SR. NEGREIROS FALCAO 
(Sôbre a ata) (.) - Sr. Presidente,
ontem não estive presente à sessão
notUl'na. Se estivesse, sem quebra da
minha soUdariedade completa ao emi
nente Senador Nereu Ramos, teria vo
tado a favor da eme:J.da José AUgU$to
Miguel COuto-Matias Olímpio, por frer
medida altamente patriótica. (Muito
bem.)

O SR. MATIAS OLíMPIO - Se
nhor Presidente, peço a palavra, sô
bre a ata.

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

O SR. MATIAS OLíMPIO Asôbre
a ata> (.> - Sr. Presidente., não
tendo podido comparecer à sessão ex
traoràinária de ontem à noite, peço

(.) Não foi revisto pelo orador.

a V. Ex.a. faça consignar na ~ta que,
se estivesse presente. teria votado a
favor da emenda sôbre a 1migração
japonesa. (Muito bem.)

O SR. ALENCAR ARARIPE
Sr. Presidente, peço a palavra, sÓ"
bre a ata.

O SR. PRESIDENTE - Tem n pa
lavra o nobre Representant..e.

O SR. ALENCAR ARARIPE (só
bre a ata) - Sr. Presidente, o "Diá
rio da Assembléia" de ante-ontem
inseriu o despacho proferido por V.
Ex.a no pedido de destaque da emen
da. que oferecemos ao art. 75 do pro
jeto constitucional anterior. corres
pondente ao artigo 99 do projeto o~a
em discussão, sôbre cujo equivoco nos
cumpre trazer os seguintes esclareci
mentos.

A emenda em aprêço tem o nú
mero 546 e. consoante as correções fej
tas na que tomou o n.o 994, visa:

a) retirar do arbítrio sistemático
do Poder Executivo o ato importan
tíssimo da nomeação dos Mirústros
do Supremo Tribunal Federal;

b) condicIonar a composição do
mesmo Supremo Tribunal à entratra
de dois têrços de advogados militan
tes e membros do Ministério Públi
co e um têrço de magistrados dos di
versos Tribunais de Justiça do país.

O pec11do de destaque' alude aos ar
tigos dos precitados Projetos (75
e 99), a que se aplica a emenda. e
invoca a que consigna a !'espectlva
corrigenda; no entanto, só porque
ocorreu um lápso, quanto à enuncia
ção do número, que tomou (543 ao
envés de 546), V. Ex.a, Sr. Presi
de&te, foi levado ao equívoco de con-
siderá-lo com o objetlv'Q do que cog
nomina um "privilégio de magistra
do", repelido por S. Ex.a porque "o
impOsto é geral e todo o brasileiro
deve pagá-lo", não sendc possível "a
exclusão sôbre vencimentos."

Não existe, entre as emendas apre
sentadas aos prealudidos dispositivos.
nenhuma que tenha tomado o n.o 543
e trate do assunto. em tômo do qual
gIra a deliberação presidencial; daí
decorre mais um motivo para acen
tuar o engano, ora. comentado.

As nossas emendas relativas ao ca
pítulo sôbre o Poder Judiciário têm
por fito forta.lecer a autonomia dos
seus órgãos, que nos parece tão ne
cessária ao eqUilíbrio da máquma go
vernativa.
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A experiência d.olorosa, por que
tem passado o pais, devido à hiper
trofia do executivo, mostra, com
muita clareza, que urge limitar, quan
to possível, ,o poder unipessoal do
Presidente da República, retira ndo da
esfera de sua influência tudo o qu,:,
possa afetar a completa independên
cia dos magistrados no exercício de
suas delicadas funções.

Não fôsse o fruto de manifesto equi
voco o referido despacho, diverso não
seria o destino da solicitação de des
taque por que propugnamos, embo
ra trate a mesma de um dos assun
tos mais importantes, que disputam
a esclarecida atenção dos constituin
tes de 46.

O despacho prolatado por V. Ex.B

ar. Presidente, no que toca à emen
da do eminente parlamentar - depu
tado Raul Pila, sob o n.~ 995, mostra.
que S. Ex.a discorda francamente doe;
que reconhecem a necessidade da adu
ção do principio da auto-organização
da Justiça nacional, desde que procla
ma, textualmente, não ver "Gomo a
lista dos Tribunais melhore a magis
tratura".

Ficará tendo o país, em tais con
dições, uma Justiça estadual, como
uma Justiça eleitoral, que se organi
mrão sob os seus próprios auspícios,
mas o grande Tribunal da Federação,
recClnhecido como o derr6.deiro árbi
tro da. constitucionalidade dos atos
do Cong~..esso e do Presidente da Re
pública., e proclamado como a jóia das
instituições repüblicanas e a mais bela
das criações dos constituintes de 91
e á mais alta garantia dos cidadãos,
continuará a ter g sua constituição ao
inteiro sabor das preferências gover
namentais.

se não é SI) Legislativo, seu "cum
plfce habitual". como advertiu o in
signe Rui Barbosa, que "temem os
sacerdotes, os sacerdotes da ma.cu1ab~
'lldade republioana", e sim aos 't'ri
bunaís, está visto que o nosso Su-
premo, ficando a depender as n()
meações dos MiIl1stros componentes
da vontade preponderante do Presi
dente da Repúbllca, jamais será uma
fôrça intimidativa dos governos des
póticos.

Calderon, notabilíssimo constituclo..
Dalista argentino proclama os graves
1nconvenientes do sistema adotado,
DO tocante a tais nomeações, pelos
d.tados Projetos, e, após sallentar 3
circunstAnci'B evidente de que lHe con-

tJ.nue em grande proporção. para au
mentar a preponderância do Poder
Executivo no regime governamental,
conclui que o melhor sistema seria
realmente o da formação da JiEta trí
plice, por que, com o deputado Raul
PUa, tive a honra de .propugnar,
opondo-nos, segundo ficou reconhe
cido, ao respeitável ponto de vista,
agora trazido à baila, por V. Ex.a ,
Sr. Presidente. (Muito bem.)

O SR. ALTAMIRANDO REQUIAO
- Sr. Presidente, peço a palavra, só
bre a ata.

O SR. PRESIDENTE - Tem a pa
lavra o nobre Representan1íP..

O SR. ALTAMIRANDO REQUIAO
(S6bre a. ata) ( • ) - Sr. Presidente,
embora houvesse comparecido à. ses
são extraordinária da noite de 26, tive
necessidade, pOr motIvo imperioso, de
rettra.r-me an,tes de vel1:fLcar-se a. v0
tação nominal da emenda do nobre
Deputado Góes Monteiro, a respeito
do con!i~o nos casos de enriquecI
mento illcito. Não obstante ter-me
ausentado, meu nome aparece no "Dii
rio da Assembléia" entre os que Vot&.
ram cont.ra a emenda.

Creio tratar-se de eq\Úvoco, pois no
meu lugar se encontrava o nobre co
lega EunApio de Queirós. Assim, peço
a. V. Ex. a seja. retificada a ata nê&te
pon·to, uma vez qu~ me achava 8.U!len
te e o voto a mim atribuído deve ser
levado à conta do Deputado EunAplo
de Queirós, que, de fa.to, votou cont:ra
a referida emenda.. (Muito bem'>

O SR. LAURO LOPES - Sr. Pre
sidente, peço a pa.1aJvra, sObre a ata.

O SR. P:aESII>ENTE - Tem a pa
lavra. o nobre RepreseDJtwnte.

O SR. LAURO LOPES (Sôbre CI
ata) (.) - Sr. Prestdenrte, tendo tido
necessidade de me auaentar mais cedo
na sessão extraordin.ár1a ontem real1
zada, não pude dar meu 7000 à emen
da 40 ilustre Deputa.do Miguel couto,
aqui estivesse, sem quebra. da lealdade
pa:rt1dArla com. que sempre MOD1panho
o Ilustre lider Nereu Ram<J8, meu voto
seria fa.vorável a emenda em questAo.
(Muito bem'>

O SR. GOES MONTEmO - Sr.
Bres.ld.ente, peço a palavra, s6bre a
ata.

O SR. PR.ESIDENTE - Tem a p&
1&vra o nobre Representante.

C.) Nio foi revisto pelo orador.
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o SR. GÓES MONTEIRO - (SÔ
bre a ata) (.) - Sr. Presiden·te,
o Diário da Assembléia só me chega
às mãos com dois ou três dias de
a.trazo, por isso só posso falar sôbre
a ata da sessão de há dois ou três
dias.

O exemplar em que saiu publicada
a ·ata da sessão do dia 27, ao repro
duz.ir a minha exposição 5Ôbre emen
da que tive a honra de apresentar,
o fêz de tal maneira confusa e trun
cada, que solicito a V. Ex.a, depois
de feita a necessária revisão, seja
a· mesma republicada. (Muito bem.)

O SR. FERJNANDES TÁVORA 
Sr. Presidente, peço a palavra, sôbre
a ata..

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

O SR. F'ERlNANDF:S TAV'ORA 
(-) (Sôbre a ata) - Sr. Presidente,
pedi a palavra PB.Ta declarar que,
se estivesse presente à sessão de
ontem à noite, teria votado a favor
da emenda n.o 3.165, que proi:bla a
entrada de japonêses no pais. (Mui
to bem.)

O SR. AcúRJcro TORR'EE
Sr. Presidente, peço a palavra, sô
bre a ata.

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

O SR. ACÚRCIO TORJRES 
(Sôbre a ata) ($) - Sr. Presidente,
por enfêrmo, retirei-me ontem aos
primeiros momoêntos da sessão da
noite, motivo por que não me e-n
contrava aqui quando da votação da
emenda n.o 3.165. de autoria dos se
nhores José Augusto e· Miguel Cou
to. a qual. aliás. tive oportunidade
de d.efoen:der no seio da Comissão d.os
37. Se prese·nte - e esta é a de
claração que peço a V. Ex.· faça
consignar em ata - teria. votado a
seu favor. (Muito bem.)

O SR. PRESIDENTE - Não ha
vendo mais quem peça a pala.vra.' sô
bre a ata. encen-o a sua. discussão
e vou subme'tê~la a votos.

(Pausa.)

Está aprovada.
Passa-se à leitura do expediente.
O SR. LAURO LOPES (2. 0 Secre..

t4rio~ servindo como 1.O) procede à
le1tun do segujnte

( ... ) Não foi revisto pelo orador.

EX!P'EDIENTE
E' enviada. à Mesa a segaJnte:

DECLARAÇÃO DE varo

Dee1a.To que, na sessão extra.ozodmf.
ria. de 27 do mês fluente, vote! pela
a.provação da. emenda José Aug;usto no
sentido de impedir a imigração de ja.
ponês.

mo. 28 de agOsto de 1946.. - José
Romero.

Telegramas :

Da Congregação Ma.I1alna do Enge
nho Novo, congratuIa.ndo-se por moti
vo da inaugu.-ração da Placa de S. S.
Pa.pa Pio XII. - Inteirada.

Do Deputado Mário Brant. comum
ca.ndo não poder comparecer por mo
tivo de doença. - Intdra44.

De funeionárlos interinos e extra
numerá.r1os da Escola Témllilca. de 0Bm
pos, pedindo lhes seja feita Justiça,
~etivando-os nos cargos em que se
acham. - Inteirada.

Atnso:

Do Sr. M1nist,ro da Viação, trans
mitindo as informações solicitadas pelo
Requerimento n. o 271, de 1946, de au
toria do Sr. Deputado JUJrMldir Pkes.
referente à a.quisição de automotrtzes.
- Ao requerente.

Requeremos à ilustrissima. Mesa da
Assembléia Constituinte eI1Cl:tm1!lJobar
ao Govêrno a sugestão relativa à fun
dação na cidad-e de Ouro Preto - mo
numento nacional - da Universida
de de OUro Preto, constitufda pela fa,
mosa e tradicional Escola de Mtnas e
dema.Ls faeuldades que ali se fundem.
Tudo nos têrmos da rooamendaçl.o do
Conselho Federal de Cométclo Ezte
r!or, que se junta por cóp1a,.

As brllha.ntes razões constantes (Ia...
quela rçsoluçAo nada é necessArlo
acrescentar-se para que tenha relêvo
a. ln!c1a:t1va, aliAs levada presentemen
te à convenção da U. D. N., reali
zada em Belo !!orIzonte.

Sala das Sessões, em 28 de ag6sto
de 1946. - Gabriel Passos. - Lopea
C4nçado. - J08~ Bonifácio. - 1JGf&MZ
CCTValho. - Bemarda Filho. - Mel
galhlles Pinto. - Arthur Benu:m!es. 
Adelmar Rocha. - Soares FfZho. 
Aloisio de Canxü1UJ. - Jalea Mac1Ul4D.
- Aurelfclno Leite. - Toledo PfZlJ. 
Monteiro ele Castro. - Jfflttm CamfJOtl.
- Lfcurgo Ldte. - Atenda-se.

O SR. PRESIDENTE - Está finda
a leitura do expediente.
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Vou submeter à votação vários ,l'e
quer1mentos que se encontram sôbre
a Mesa.

Em primeiro lugar, o do Sr. Repre
sentante Barreto Pinto sôbre Q Ge
neral João A Batista Mascarenhas de
Morais, Comandante em Chefe da Fôr
ça Expedicionária. Brasileira, ontem
publicado.

O SR. BARRETO PINTO - Peço
a palavra, para encaminhar a votação.

O SR. PRESIDENTE - Tem a pa
levra () nobre Representante.

O SR. BARRETO PINTO (Para en
caminhar a votação) . Sr. Presidente
e egregia Assembléia: é com grande
satisfação que. neste momento. uso da
palavra para justificar requerimento
de que sou autor, no qual peço se ins
creva em ata uma homenagem espe
cial do povo brasileiro, pelo seu mais
alto órgão representativo, a Assem
bléia Constituinte. ao honrado e bra
vo General João Batista Mascarenhas
de Morais, que acaba de requerer
sua passagem para a reserva do Exér
cito.

Reunidos todos os generais desta
Capital, o Ministro da Guerra, depois
<ie exa.ltar a figura impressionante do
General Mascarenhas de Morais, de
clarou que S. Ex.e se hRvia tomado
credor da irrestrita admiração de seus
camaradas, qu~ nele vêem o slmbolo
das virtudes dos nossos sold&.dos, exem
plo a ser seguido com o,rgulho pelos
elemento.s da familla militar, hoje
mais que nunca, necessitada de traba
lho conjunto por um Brasil grande,
uniiio e feliz. ,

Assinl, Srs. Representantes. como
já se ci1sse de Caxias, ~u poderia aqui
repetir que Mascarenhas de Morais.
pelo seu equ1Ubrio, pela. sua modéstia.
pela sua honra, pela sua bravura, tor-

',' npu-se grande e glorioso e se fêz me
'recedor da admiração do povo brasi
leiro.

Generalíssimo da v\tória das nossas
fôrças que lutaram nos campos de ba
talha em defesa da liberdade, o Ge
neral Mascarenhas de Morais alcançou
o põsto máximo a que pode ambicio
nar um cidadão.

Ao justificar' o requerimento, julgo
interpretar o pensamento de tOda a
Assembléia. pedindo um voto de agra
decimento e uma homenagem especial
ao grande herói nacional.

Fora 'do Exército. Mascarenhas de
Morais. enérgico e humano, continuará
a ser o seu guia espiritual, Como re
serva da nacionalidade, Mascarenhas
de Mor,ais. que nunca foi politico, pois

se manteve sempre alheio às palxoes
partidárias, será sempre, pela sua au
toridade e desambição, o defensor da.
ordem civil da nossa pátria, quer na
guerra, quer na paz, como apóstolo
da democracia e da liberdade. (Muito
bem; mu€to bem. Palmas.)

O SR. CAFÉ FILHO - Sr. Pre
sidente, peço a palavra, para encami
nhar a votação.

O SR. PRESIDENTE - Tem a pa..
lavra o nobre Repri?sentante.

O SR. CAFt: FILHO - Sr. Presi
dente. Não considero a simples pas
sagem de um oficia: de nossas fôrças
armadas para a reserva motivo para
o voto requerido.

No caso, porém. u General Masca
renhas de Morais ~em o nome ligado
à vitória das Nações Unidas nos cam
pos da Europa, atr:lvés da contrioul
ção que a essa vitó1"ia deu o Exérci
to Braslleiro, com a cooperação admi
rável da Armada ~ da Aeronáutica.

Pedi. por isso, a palavra, para. ex
cepcionalmente, dar meu apóio 4 ini
ciativ~.

Faço-o, Sr. Pres~dente, para que
Mascarenhas de Morais sirva de
exemplo aos outros generais que per
manecem na ativa e para os quais
nós. Representante,:) do povo e em
nome di'le. temos as vistas Vf.oltadas.
pois dev~m ser e serão os fiadores tios
postUlados por que se bateu nosso glo
rioso Exército, cOllld.ndando POl" aquê..
le dedicndo oficial superior.

Sr. Presidente: Nesta hora d~ ten
tativa do renascimento das fôrças fas
cistas no Brasil, qus.ndo vem da pe

'nínsula ibérica um I'iluminado" que,
valendo -se talvez da perturbação na
cional - perturbação política pela
ausência de diretr1Z, perturbação eco
nômica, por ausêncla de planos de
admini5ltração audaciosamente
anuncia. sem ter disputado eleições,
contar :lesta Casa com uma bancada
de oito Representantes, como que fa
zendo ;;óbre a própria Assembléia. re
presentação do povo democrático, a
ameaça de uma. cunha nazi-fascista;
nesta hora. o voto que acaba de ser
requerido e, que merece meu apOio,
em homenagem ao eminente Gene
ral Comandante da.:) fôrças democrá
ticas brasileira, serve de advertênda
ao Exército que fica na ativa, mos
trando-lhe o quen~ aplauso que da
mos .aos que se bat~m pelos ideais da
democracia.

O EXército, Sr. Presidente, tem
uma gr~nde respor..r.abilidade na hora
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'atuàl. .' r":stã.::'.à·~~rent~ do Govêrno um
seu:iluSTJ:e~;repr.eSentante,e não é pos
sivelrque,"por;."nossa inadvertência, por
nossa ,displicência e Dela faJ.ta de
grito ,~dealêrta·.i1riossv; assistamo~ àqui
lo que já:::iyUnos, no passado, quando
se forjaram.;;:planos de perturbação da
ordem,quandójsei

l
'fiZeram as conspi

raçõesanti~de:m:ocráticase em nome
delas· se -subverteu o regime.

Aqui' est!l~os: Icomo delegados do
pov~~' pa~a'if'de~sa! .dos ideais demo
crátICOS, .pelos::JquallS se bateram nos
sos soldadoSi'iiós campos da Europa.
Em norneU,dêss"ej.:povQ, dou meu voto
ao requerliJierito ~ I ..

~ SejaêlêY:,urnl·!brado de defesa dos
princípiosidemócráticos, para que não
'presenciem~s:D:ia.ís. ao renascimento
das ifôrçasrnazt~faSc!stas,guiadas PE.!o
faIso' ilulntnai:ló ide Santa Teresa
(Muitobem;;'muito bem. Palmas).
. .' i·' ;,h,;·,..;,: .....'i! I

OiSR.,; FI:iO~..s DA CUNHA 
Sr. :Presidente;l peço a palavra, para
encaminhar;~Ta:.l:votação.

I .', ';', h.;,',I.;'~;' ;,!l I . :' j

O: :8&." ':~RESIDENTE - Tem a
palavra.··,·o ['ilób1:el'.Representante .

\ -,' ~·i,')·~-,;~',;~"';~~_;J ~',I

O, :SR. ':lFI.iORES: DA CUNHA 
Sr.Presiê!entê;~não:estou credenchdo

,pela iUn,!f.l.JD.e~~c~ticaNacional pa
l"~ .~~a1alUfest:arIem seu nome. Fá
lo-ei" r nO'Jn~~~:a~;6prio, não s6 po.cque
~t.e,;voto';~P..1~a;tulat6rio ~ refere a
um' ~r.antie,'ca~o' de guerra, meu llatt'1
cio, e\:::.~oeStad:Ú~o, 'como, também,
porque 'c1p.seJo} 'rfazer algumas ligei:!;'as
:refer.ê~S:,~d"jJPô~ça. Expedicionária
Brasi1eira;::,que~tselbateu na Europa.

O: Sr. 'JÓ8é~::AugUsto - V. Exo. sabe
muitobenii{:tque~: ainda aí, fala em
nomer:de.:··:~~ft'~~'da U.D.N.

O . SR. ::.i:F,LC>ItES ,DA CO'NH.A _.
AgradeçO)a.'::~?;V:~1-.IExa; mas, estou in
forma.4o" de~quel o Uustre General Eu..
cIides, Figuelrédo . foi designado para
1nterpretar, :iOt<;pensámento da União
Democráticaf/!Naciónal.

I ','-, , ',~.- ,-":f''-:'' ~'_~: i t

O :Sr~Jos.e:~'AfI,(ru8to - Mesmo assim,
,V•. Ex.~,.!tràduz.,~.o!~~ pensar.

O Sr .EuclfãB8, :FzgUetredo - O n::-J
bre;:or,âdar:tj:i*'~ 01 c~rto, estaria muito
mais .i indica;dôi;:;Rara falar pela União
Democrã,~~:N,':Siclonal. Confesso que
gostaria .·~~;Çde!· :ouví-Io e aplaudi-lo
do .:q1;1~;1D:~g~'~~ I usar da palavra.

O .. SR. "'FLOEtES • DA CUNHA 
Muito .a.grâicleêlClô'a:, Vv. Ex.as

Devo<d1zerit'que;i:amda quando emi
grado: no: ,~~uai~·'idirigi manifesto ao
Rio Grandef~dof.SU1,'emque concitava
o nosso~PafS!i~al:iforinar ao lado das
nações, iauada8~iáloIcombate ao l'lazis-

mo e ao fascismo: e, em cartas que
dirigi ao ilustre Chanceler Sr. Dou~

tor Osvaldo Aranha, a quem me pren
de laços indestrutíveis de afeto fra~

ternal, .sugeri as diretrizes a implimir
à nossa política internacIonal na gra
ve conjuntura por ~ue estava passan
do o mundo. Depois, o govêmo do
Sr. Getúlio Vargas entendeu, um
~uco forçado pela opinião púnlica,
de formar ao lado das nações aliadas,
e seguiu o caminho que lhe irnpós o
Pais. Nem de outro modo poderia
agir, pois a tradição, o passado, as
nossas relações internacionais não
aconselhavam outra coisa, senão ba
ter-nOS', como em 1914, pela preva
lência da Democracia. Mas, os repa
ros que quero agora fazer são, espe- .
clficamente, para a Fôrça EXlpedicio
nária Brasileira. E' sabido de ~odos
que muitas Vidas de patrielos nossos
foram sacrificadas her6í~amente na
Europa; que. terminada a contenda
mundial, a nossa Fôrça regressou, e
não se viu, até agora, qualquer mo
vimento nem da parte do govêrno,
nem das populações, no sentido de
amparar aquêles soldados e as suas
famílias (Apoiados.)

Tenho notado, pelas crônicas áos
jornais, que apenas foi promovido a
general um dos coroneis dos que ser
viram no Exército Expedicionário, o
sem dúvida Uustre Sr. General Má
tio Travassos.

Ora, Sr. Presidente, outros ilustres
militares brasileiros combateram na
Europa, como o Chefe do Estado
M·~ior da Fôrça h"Pedicionár1a, valo
roso, C21paz e culto, coronel FlorIano
Brayner; os ilustre.s coroneis de 111
tanta.ria - 5egadas Viana, Caiado de
Castro, Nélson de Melo, Caswlo Bran
co; e, possivelmente Belmiro de an
drada, que tanto levantou os brios
militares dos soldados mineiros, que
compunham aquêle Regimento de In
fantaria, que foi o último achegar,
mas não foi o último em brilho e
bravura. (Muito bem.)

Não pretendo traçar diretrizes AIO
Y...inistério da Guerra, e muito menos,
ao Govêmo; mas lamento que até ago
ra, não se tenh.a procurado premiar
aquêles que foram a lIerras extranhas
para morrer pelo Brasil; e sei de uma
infinidade de expedicionários, jovens,
alguns de 20 anos. outros de menos. que
se acham em completo abandono, pe
los vários Estados. Era de desejerr que
se voltassem as vistas governamentais,
e até as da Assembléia, para a. sor
te dêsses brasileiros que lá foram para.
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matar, o foram sobretudo, para mor
rer!

O Sr. João Botelho - Parece·-me,
baseado nêsse ponto de vista, não se
ria demasiado que V. Ex.a ao termi
nar - e a sugestão é felta com o mes
mo sentido patriótico que anima o seu
belo discurso - cogitasse de submeter
à Casa a prorlloçã.o ao posto imediato
de todos quantos se mcorporaram às
fôrças Expedicionárias e estejam na
Ehtiva. Em segundo lugar, V. Ex.a po
deria propor a promoção ao machare
lato do ilustre General que comandou
a Fôrça Expedicionári~ Brasileira, no
teatro da guerra. Penso que a proposi
ção de V. Ex.a feita- no decorrer do
seu discurso de agora, poderia ser en
caixada nas Disposiqões Transitórias
da nossa Constituição Isto quanto aos
elementos dar ativa: e, quanto àquêles
da reserva, cabia a V. Ex.a , natural
mente, pleitear, na legislação ordiná
ria, medidas adequadas para proteger
todos os que,. defendendo a Pátria e a
democracia" foram até 31 Europa, na
demonstração de serem bons brasi!ei.
.ros e amigos das nações democráti
cas.

O SR. FLORES DA CUNHA - Não
me deveria imiscuir em esfera exclusi
vamente da administração (Muito
bem). O que posso afirma:r , e até pro
meter, é que, quando as duas Câmaras
se separarem, começando o Congresso
a funcionar normalmente, aqui estarei
pronto a tomar a iniciativa sugerida ou
a dar minha solidariedade, a quem
apresente. Preciso, porém, terminar as
minh~ declarações no sentido de
apoiar o voto congratulat6rio solicitan
do. Ainda há menos de um mês, 'lua!?'
do falei no meu heróico e querido RlO
Grande do Sul, mostrei a quantidade
de generais que o meu Estado 'forneceu
ao Brasil para· a sua defesa, no passado
e no presente.

C<Jmeti, porém, um lapso, de Que \o'e
nhor penitenciar-me. Esquecl-~e do
nome brilhante do meu patriCIa, o
atual General. Chefe do Estado Maior
do Exército, Salvador César Obi?o,
que honra as tradições das nossas for
ças armadas, pela sua. cultura, pela
seu espirlto de equldade e pelos rele
vantes serviços prestados (apoiados).
Esqueci-me, igualmentte, de out~'OG

riograndenses, uns ainda em servIço
ativo e outros que já passaram para
a reserva.. Omiti o nome do General
Ar1 Peres, meu co-estaduano, e, ho
je, juiz da alta Côrte M1l1tar do ~:-a
sU. Esqueci-me ainda ainda da llus-

tre General João Mendonça Li
ma, ex-ministro dar Viação e atual
mente passado para a reserva, Não
mencionei, também o do general Be
nício da Silva, que acaba de ser refor
mado e de deixar o lugar de a'Clido mi
litar em Washington. Possivelmente,
terei olvidados outros nomes, não me
nos gloriosos, que serviram ou ainda
servem ao Exército, como, por exemplo,
o marechal Setembrinc de Carvalho,
pacificador do meu Estado e o genera·l
Rêgo Barros, que foi comandante do
setor de costa.

Sr. Presidente, feitas essas consi
derações, declaro, como aflrmoll o
brilhante e eficiente deputaC1ú Senhor
Café Filho, confiar em que o Exérci
to se bater13. sempre pela:s idéias de
mocráticas dentro da nossa Pãtria,
qUe tanto precisamos alevantar e
p"estigiar. Tenho essa convicção. Atl~
porque, Sr. Presidente, o sangue dos
nossos patrícios, deramado na Euro··
pa:, está selando a sorte do Exérci to no
futuro em relação à Vitória definitiva
e permanente da democracia. (Muito
bem; muito bem. Palmas),

O SR. LINO MA:CHADO
Sr. Presidente, peço a palavra. para
encaminhar à vota~ão .

O SR. PRESIDENTE Tem a
palavra o nobre Rep~eg.entante.

O SR. 'LINO MAlCRADO
(*) Sr. Presidente, o Partido Repu
blica::1o do Brasil, acaba de dele-gar
me a missão de expressar em S€u
nome ° apoio ao voto congratulató
rio que se acaba de pedir ne:5ta
Cas·a.

Nesta hora em que estamos a \'e
rificar, surgindo e ressurgindo dcs
escombros da gue-r~'a, a fase primei
ra cta democracia, nesta hora, re·pito.
em que estamos a viver aind-a mo
mentos de tredipações e incertezas.
o nome do General Mascarenhas d-e
Merais é como que um símbolo da
Fôrça Expedi.ci>cnária Brasileira que
tanto elevou o n::lme do Brasil na
Europa. (Muito bem.)

S. Ex.ll" continuará, por certo fora.
das fileiras do Exército, a ser um
símbolo de integrida.de moral, um
exemplo para os militares brasilei
ros.

Eis po!' que o Partido Republi
can-o, de tantas tradições, teria de
mandar um seu delegado a esta tri
buna para afirmar, mais uma vez
peran·te o Parlamento. que aquêles
processos usados pelos fasc1stas,
aquêles processo.l:; dos cãrceres, dos

("') Não foi revisto pelo orador.
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campos de concentração e de san
gue, derra-ma'do, enfim. jamais, Se
nhor Presidente, conseguirão sufocar
id.eais, porque os ideais não mor
roem; longe disso ressurg,em mais
fortes, mais dominadores, como se
v-erifica em todo o mundo.

Quero, p(lis, nestas rápidas pala
vras, doe vez que outros ar·adores dos
demais Partidos. esposando princí
pios ·,piversos, têm de chegar atê
esta tribuna, dar o meu apoio ao
requerimento ora submetido à con
sid-eração da Assembléia. <Muito
bem; muito bem. Palmas,)

O SR. CAIRES DE BRITO
8r. Presidente. p·e'ço a palavra. para.
encaminhar à votação.

O SR. PRES·IDENI'E T-em a.
palavra o nobre R,epres-entante.

O SR, CAIRES DE BRITO (tio) 
Sr. Presidente, associo-me, em nome
do Partido Comunista, ao voto con
gratulatório ao Sr. General Mascare
nhas de Moraes, no dia em que S. Ex
celência passa para a reserva do Exér
cito; e, fazendo-o, 8r5. Constituintt:'s.
desejo dizer que estamos muito à von
tade, solidarizando-nos com a egrégia
Assembléia nesta justa homenagem ao
grande soldado brasileiro, herói das
fôrças expedicionários e que. nos cam
pos de batalha, simbolizou, verdadei
ramente. o .destemor, a vontade anti
fadst.n do nosso povo e o seu ucen
tmdo pendor democrático.

Sr. Presidente. o Sr. General Mas
carenhas de Morr.es é bem o protótipo
do soldado voltado inteiramente para
as lutas e misteres de sua carreira;
homem de espada sempre pronta a
sustentar os anseios da Pátria. es-'
pada que jamais se prestou a de'fen
der Í'.17e:'5ss€3 partidários (muito
bem): símbolo do soldado bras:leiro, a
cuja imagem deve-se formar a cons
ciência de todos os oficiais e generais
do no~so glorioso Exército.

Os comunistas, quando se homena
~eia essa figura Que encarna a :10Ssa
luta contra () fascismo nos campos de
batalha. estão - repito- completa
mente à vontade pa~a ts.mbém fazê
lo. porque, na retaguarda, unificados
com o povo, ainda sob um regime que
não assegurava as Uberdades democrá
ticas, lutaram por todos os meios e
formas, no sentido de garanti'r todo
auxílio indIspensável, não s6 aos nossos
soldados como aos das nações aliadas.

Enfrentando incompreensões e ma
lentendidos, estendemos nosso apoio

(.) Não foi r·evisto pelo orador.

ao govêrno de então, sem dêle exigir
mos qualquer condição; levamos o
nosso ÍJ1C€ntivo a tôdas as organiZa
~ões patrióticas, às vêzes sendo pre
sos porque exteriorizavamos nosso ar
dor patriótico, Com as prisões cheias
de nossos companheiros, não esmore
cemos, 8r. Presidente, porque sabía
mos que, dessa maneira. estaríamos
derrotando o nazismo na Europa e no
mundo inteiro. .

E não nos enganamos, porque, no
ocaso do nazismo, vemos res.plenclE"l"
em nossa terra a aurora da democr~,

cia. Conf.orme dizíamos, a derrota do
nazismo em sua fonte fundamental
traria const.(ftiências para o mundo, o
Que felizm-ente representou a verdade.
Encontramo-nos hoje reunidos nesta
Assembléa, num organismo democrá
tico de Gcvêrno. graças aos esforços
daque1es que lutaram na Europa para
vencer as forças do nazi-fascismo, as
fôrcas do retrocesso.

Fi' preciso, entretanto, fique bem
E-vi'Clente no dia de hoje que lamen
tamos a passagm para' a reserva de
um soldado da têmpe,ra do General
Mascaronhas de Morais, quando as
Fôrças do fascismo no mundo inteiro
e em nossa pát:-ia ainda não f oram
completame,nte derrottLdas.

Desejariamos que S. Ex. long~ de
passar para a reserva assumisse. ao
lado dos oficiais democráticos e dos
homens que desejam construir a de
mocracia, o comando na luta contra
os restos do fascismo, p~ra que nos.s8
pátria se possa Hbertar o ma;s depres
sa possível dessas fôrças ocultas e
retrógradas que até hoje lnO)edem
nossa marcna para a democr~\cia .

Sr. Presir.': 9nte, aos nos associarmos
às homei\ag~T1s prestadas ao ilustre
militar, 118.,) poc1~mos deixar de esten
las a toúos os s<Jldados qu.e lutara.m
ao seu lado nos campos de batalha. e
fundamentalmente àqueles que hoje
constituem a Associação dos ex-com
batentes, a qual, como afirmou o no
bre orador que me antecedeu, se en
contra verdadeiramente num estado
de semi-esquecimento.

Essa associação deveria merecer o
nosso melhor carinhú. Ela se encon
tra ainda atualmente em plano se
cundário e muita coisa a.inda hã
para ser feita em favor dos seu.; com
ponentes. os herois da Fôrça Expe
dicionária Brasileira.

Chamo assim a atenção da Casa
para a emenda que nossa bancada
apresentou. na parte das disposições
transitórias, concedendo aos herois da
FEB auxfi10s à altura de se'J herois
mo.
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A emenda sugere a criação de em
prêgos e tõdas as formas de assis
tência possíveis a êsses herols.

Termino meu discurso, aproveitando
o momento para, mais uma vel, lan
çar um apêlo ao Exmo. Sr. General
Eurico Gaspar Dutra, a fim de que,
seguindo o exemplo dos democratas
que pelejaram na Europa, S. Ex a em
preenda decisivamente a marcha para
a democracia, afastando dos postos de
Govêrno os homens ligados ao fas
cismo. Semelhante gesto terá de
nossa parte apóio decidido, tão de
cidido quanto o prestado ao Sr. Getu
lio Vargas quando preparou as Fôrças
Expedicionárias e se dispôs a lutar
contra o fascismo. (Muito bem. Mui
to. Palmas.)

O SR. ACú'RCIO TORRES Sr.
Presidente, peço a palavra, para en
caminhar a votação.

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

O SR. ACúRCIO TORRES - Sr.
Presidente, a minha vinda, pela pri
meira vez, a esta nova tribuna fala
me, e muito, ao cOl·ação, porisso que
a ela não subo nuro debate poUtico
partidário, mas para trazer· a palavra
de solidariedade, justa. e sincera, do
partido a Social DemOOI1ítico, às bo..
menagens que a Constituinte vai,
dentro em pouco, prestar àquele sol
dado, que bem poderia ser cogItOm!
nado, por todos nós, pelo Brasil in
teiro, na hora que passa como p :seI..
dado símbolo áa pá.tria brasllelra.
(Muito bem.)

Nossa admiração pelo ·valente cabo
de guerra tem sido bem demonstrada
no preito que lhe prestaram todos os
brasileiros pois raros são aqueles, nas
terras do Brasil, que não tiveram, por
quase dois anos, seu pensamento vol
tado para a figura lnvulgar dêsse sol
dado culto, inteligente e bravo. Raros
são os que, vivendo nas terras do
Brasil, não tiveram: sob o comando
supremo dêsse valoroso general, e à
ordem dêstes bri~l1antes soldados
como - os gel1erais Zenóbio da Cos
ta Corjeiro de Farias e Falconiere
dà Cunha alguém Clue lhes falasse à
alma e que tanto lhes gritasse ao co
ração.

Eu mesmo, Srs., nesses tempos to~
mentosos da guerra. durante os quals
o govêrno braslleiro se deci~lu a mar
char ao lado dos que querl8.IIl exter
minar como exterminaram, o nazi
fascismo. eu mesmo tinha sempre o
coração e o pensamento voltados para

êsse cabo de guerra porque êif::, nas
suas Hieiras, com o seu comando,
também levava o .servjço da pátria
alguma coisa que era o nosso coração,
alguma coisa que era o nosso sangue.

As manirestações, S~. PreS'>dente,
ao Sr. General João Batista Masca
renhas de Morais, por maiores f- mais
brilhantes que sejam, ficarão, por
certo, muito aquem da gratidãc que o
Brasil lhe deve, e a seus digno~
compan~eiros de comando, êssc Bra
sil que o leva, agora, à reserva das
suas fôrças armadas, depois que êle,
com o mais são dos patriotismos, ser
viu ao seu país na paz e na guerra,
seguindo com suas ~ôrças para as ter
ras da Europa, lá escrevendo pãginas
de heroismo sem par e de lá fazendo
regl"eSSar à pátria estremecida. ma
ior, ma!.~ engrandecido ainda, o nosso
pavilhão. nunca abatido e sempre sa
grado. (Muito bem; muito bem.
Palmas) •

O SR. HERMES LIMA - Sr. Pre
sidente, peço a pa1&.vra. para dar o
voto de minha bancada.

O" SR PRESIDENTE - Tem a pa
lavra o nobre Reprt'sentante.

O SR. HERMES LIMA ( .... ) - Sr.
Presidente. Srs. Representante~.
A Esquerda Democrãtica associa-sp.
sinceramente às homenagens que aqui
estão s~ndo prestadas ao General
Mascarenhas de Morais, Comandante
das Fôrcas Expedicionárias Brasilei
ras, o qual conquistou posição de
destaqUf\ de relev~ncia, nos anais .J:!li
litares da nacionalldade, e, conseqüen.
temelite, também, lugar de honra na
sua própria história Estamos, assim,
rendendo justiça a um grande solda
do e grande cidadão e é a êsse preito
que a Esquerda Democráti~a vem tra
zer sua fra,nca adt:sác. (Muito bem;
m~~íto bcmL Pc!masl "

O SR. MEDEIROS NETO - Sr.
PtesicUmte. peço a palavra, para eu
~ar a votação.

O SR. PR,E.SIDENTE - Te-m a p.a
lavra o nobre Repr-esentante.

O SR. MEDZ:::H.OS NETO -
Sr. Presidente, BiO tra:nsvor os umbraJa
desta Casa, veio ao meu encontro um
capelão das Fôrças Expedicionárias
Brasile1Tas, formula.ndo pedido no sen
tido de me associar. em nome de t0
dos os capelães mllltares ca.tólicos, à
homenagem que o Brasil, através de
seus legítimos mandatários e represen
ta.ntes, rende, n~ta hora cuJ.m1na,nte

(.) Não foi revisto pelo orador.
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da vida nacional ao enúnente cabo de
guerra, GeneTa.l João Bat1sts; 'Muoue
nhas de Morais.

Mais do que ninguém, os capelães
a.UJSCultaram as pulsações do coração
do grande guia m1l1tar, E todos, "W1a
voce'\ afirmam, aUo e bom som,
que êle é, de fato. wn continuador um
prossecutor da trajetória luminosa, do
trabalho ingente que r1scou, no dn.ma.
geográfico e histórico do BTasll, o
inolvidãvel Duque de CaxIas.

Já. afirmara, de uma feita, alguém,
que o militar completo é aquêle que
pensa como caxtas e age como Osório.
Vejo condensada.s, no espírito e na.
inteligência. de Mascarenhas d·e Mo
rais, ~ prerrogativas e credenciais que
distinguiram, individualmente, êsses
dois fa.mosos cabos d-e guerra, Ele
reuniu essas qualidades e, pratica.ndo
as levou o nosso pais a. uma de suas
maiores epopéias, nos caD1lP06 rasos de
batalha, nos clássicos rincões, onde os
Césa.res dispuseram, em tem,pos, a fÓl'
ça contra o poder. e. M":ascarenhas des
truiu a fôn;;a para impor o direito à
humanidade, resga tando o mundo da.
tirania e da ditadura.

Sr. Presidente• .cabe, pois, a mbn,
em nome dos capelães militares, asso
ciar-me, de alma e coração, à. justís
sima homenagem que a. Ca.&a de T1.ra..
dentes. com multa justeza. rende ao
General João Batl.sta Mascarenhas de
Morais. (Muito bem, Palmas.)

(Durante o dLscurso do senhor
Medeiros Neto, a&ume a presidên
cia, o Benbor Melo Viana. Presi
dente.)

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

Passa-se à

ORDEM DO DIA

Comparecem ma.1s 202 Senbores
Representantes:

Partido Social Democrático

Amazonas:
Alvaro Maia.
Valdemar Pedrosa.
Pereira da Silva.
Cosme Ferreira.

Pará:
Ma.gaJhães Barata.
Alvaro Adolfo.
Duarte de Oliveira.
Lameira BittencoW"t.
Carlos Nogueira.

Maranhão:
Clodomir Cardoso.
Crepori Franco.
Vitorino Freire.
Odilon Soares.
Luís Carvalho,
José Neiva.
Afonso Matos.

Piauf:
Renault Leite.

Ceará:
Moreira da Rocha.
Frota Gentil.
Almeida Monte.
Osvaldo Studart.
RauI Barbosa.

Rio Grande do Norte:
Dioclécio DUarte.
José Varela.
Valfredo Gurgel.
Mata Neto.

Pernambuco:
Novais Filho.
Etelvino Lins.
Jarbas ~araIÜbão.

Oscar Carneiro.
Ullsses Lins.
Barbosa Lima.

Alagoas:
Teixeira de Vasconcelos.
Medeiros Neto.
Antônio Malra.

Sergipe:

Graco Cardoso.

Bahia:
Pinto Aleixo.
Lauro de Freitas.
Vieira de Melo.
Eunápio de Queiroz.
Próis da Mota.
Aristides Milton.

Espfrito Santo:

Atilio Vivaqua.
Henrique de Nova1s.
Ari Viana.
Carlos Lindemberg.
Eurico Sales.
Vieira de Resende.
Asdrubal Soares.

Distrito Federal:

Jonas Correi3.
José Rom'2ro.



Rio de Janeiro:
Pereira Pinto.
Alfredo Neves.
Amaral Peixoto.
Eduardo Duvlvler.
Paulo Fernandes.
Getúlio Moura.
Heitor Collet.
Brígida Tinoco.
Acúrcio TOrres.
Miguel Couto.

Minas Gerais:
Levindo CoeUto.
Melo Viana.
Rodrigues Seabra .
Pedro Dutra.
Bias Fortes.
João Henrique.
Cristiano Machado.
Joaquim Libânl0.
Augusto Viegas.
Gustavo Capanema.
Rodrigues Pereira.
Celso Machado.
OUnto Fonseca.
Lair Tostes.
Alfredo Sá.

São Paulo:
Gofredo Teles.
Noveli Júlor.
César Costa.
José Armando.
Horácio Láier.
Lopes Ferraz.
Atal1ba NogUeira.
Honório Monteiro.
Machado Coelho.

Goiás:
Di6genes Magalhães.
Guilherme Xavier.
Ca.1a.do God61.

Mato Gros.so:
Ponce de Arrnda.
Argem1ro Fialho.
Mart1n1ano Araújo.

Paraná.:
Flávio Guimarães.
Roberto Glasser.
Fernando Flores.
João Aguiar.
Aramis Atafde.
Gomi Júnior.

Santa Catarina:
Aderbal Silva.
otacWo Costa.
·Orlando BrasU.
Roberto Grossembacber.
Rogério Vieira.
Nans Jordan.
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Rio Grande do Sul:
Getúlio Vargas.
Ernesto Domeles.
Gaston Englert.
Brochado da Rocha.
El6i Rocha. .
Teodomiro Fonseca.
Damaso Rocha.
Antero Lelvas.
Manuel Duarte.
Bittencourt Azambuja.
Gllcério Alves.
Mércio Teixeira.
Pedro Vergara.
Herófllo Azambuja.
Bayard Lima.

União Democrática Nacional

Pará:
Agostinho Monteiro.

Maranhão:
Antenor Bogéa.

Piauí:
Antônio Correia.
Adelmar Rocha.

Ceará:
Plínio Pompeu.
Fernandes Távora.
Paulo Sarasate.
Gentil Barreira.
Egberto Rodrigues.
Fernandes Teles.
José de Borba.
'Leão Sampaio.

Rio Grande do Norte:
Ferreira de Sousa.
José Augusto.
Aluisio Alves.

paraíba:
João Úrsul0.
Fernalldo Nóbrega.
Osmar Aquino.

Pernambuco:
Lima Cavalcanti.
Alde Sampaio.
João C1eofas.
Gilberto Freire.

Alagoas:
Freitas Cavalcanti.

. Mário Gomes.
Rui Palmeira.

Sergipe:
Válter Franco.
Herlbaldo Vieira.



Bahia:
Otávio Mangabeira.
Luis Viana.
Rafael Cincurá.
Nestor Duarte.
Aliomar Baleeiro.
João Mendes.
Alberico Fraga.
Rui Sant.os.

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

Rio de Janeiro:
Prado KeIIy.
José Leomil.
Soares Filho.

Minas Gerais:
Monteiro de Castro.
José Bonifácio.
~agalhães Pinto.
Milton Campos.
Lopes Cançado.
Licurgo Leite.

São Paula:
Mário Masagão.
Paulo Nogueira.
Aureliano Leite.

Goiás:
J ales Machado.

Mato Grosso:
Agrícola de Barros.

Paraná:
Erasto Gaertner.

Santa Catarina:
Tavares d'Amaral.

Rio Grande do Sul:
Osôrio Tuiuti.

Partido Trabalhista Brasileiro
Distrito l<'ederal:

Rui Almeida.
Benjamim Farah.
Vargas Neto.
Gurgel do Amaral.
Sega.das Viana.
Benício Fontenele.
Antônio Silva.
Barreto Pinto.

Rio de JaneIro:
Abelardo Mata.

Minas Gerais:
Ezequiel Mendes.
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São Paulo:
Eusébio Rocha.

Paraná:
Melo Braga.

Rio Grande do Sul:
Artur Fischer.

Partido Republicano

Maranhão:
Lino Machado.

Pernambuco:
.Sousa Leão.

Sergipe:
Amando Fontes.

Minas Gerais:
J aci Figueiredo.
Bernardes Filho.
Artur Bemardes.

Paraná.:
Munhoz da Rocha.

Partido Social Progressista

Pará:
Deodoro de Mendonça.

Ceará:
Stênio Gomes.
João Adeodato.

Rio Grande do Norte:
Café Filho.

Bahia.:
Teódulo Albuquerque.

São Paulo:
. Campos Vergal.

O SR. ARRUDA CAMARA Se-
nhor Presidente, peço a palavra.

O SR. PRESIDENTE.- Infeliz
mente não posso concedê-la, 'Por estar.
terminada a hora do expediente. V.
Ex.a ficarã inscrito para. falar no
expediente da próxima sessão.

O SR. ARRUDA CAMARA (pelt1.
ordem) - Sr. Presidente, havia pe
dido a pal9.vra para trazer a soli
dariedade do Partido Democrata
Cristão às homenagens ao gran
de General da democracia bra-·
sileira, ,João Batista Mascarenhas de
Morais.

Como V. Ex.& informou que o tem
po está findo, remeterei à Mesa meu
discurso por escrito.
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(E' O seguinte o discurso:)

O SR. ARRUDA CAMARA - Sr.
"Presidente: O Partido Democrata
'Cristão associa-se às justas e mereci~

das homenagens que esta Assembléia
presta, neste momento, ao grande bra
-sileiro e grande soldado. general João
Batista Mascarenhas de Morais.

Cidadão culto e digno, soidado d1s
"eipl1nado sem subserviências, altivo e
bravo sem jactâncias, deixou na 7.0.
Região Militar o renome de adminis
trador zeloso e exemplar, no perlodo
em que o Brasil se preparav3. para
:enfrentar a situação da guerra.

Comandante-chefe do nosso Exér
,dto nos campos de batalha, nas ter
ras de César, pôde, como César, ex
-clamar: vim, vi e venci!

Hoer6i no combate, generoso para
com os vencidos, amigo dos seus sol
udos, o g·eneral Mascarenhas de Mo
rais enfeixa na sua personalidade, au
xeolada de glórias, as virtudes civicas

·,e morais que o tornam alvo da nossa
admiração. Bem - pode dizer-se que
honra a memória de Caxias, Osório,
Andrade Neves e do general Câmara.

Grande soldado e ilustre brasileiro
-é o general Mascarenhas de Morais
um católico sincero e fervoroso.

Deve-se à sua passagem no comando
·da 7.a Região Militar a reconstrução
da Oapela de Nossa Senhora da Con
ceição dos Militares, do Hospital da.
-quela Região, que fóra demolida, em
-<>bras realizadas por outra administra-
·ção. Na Inauguração daque~e templo,
1êz-se o insresso triunfal, em magnf~

fica procissão, da imagem da Padroei
ra da Capela, entregue às religiosas,
.que desde então velam atentamente
pelos nossos soldados enfermos.

Capelão Militar do Hospital da 7.8.
Região, onde sem qualquer vantagem
'material; tive a honra de prestar a
_assistência religiosa aos nossos solda
<ios durante quatro anos, quero teste
munhar perante a Nação, () mUito que
S. Ex.a fêz pelo confórto espiritual
de seus comandados. .

Por isso, a Igreja Católica, também
tributa a S. Ex.a , por moeu intermé
'dio, a sua homenagem de aprêço e
gratidão.

Finda a guerra, no início da ordem
tio dia da vitória, o general Mascare~

nl1as repetiu aquelas doces e lumino
sas palavras dos mensageiros celes
-tia.is da noite de Natal: "Glória a.
Deus nas alturas e paz na terra aos
-homens de boa vontade".

Ressôem as suas palavras, repassa
-das de fé, nas regiões sofredoras da
':velha Europa, e façam éco em todos

os corações brasileiros! (Muito bem;
muito bem; palmas.)

O SR. PRESIDENTE - Vamos
pass~ à votação da matéria constante
da Ordem do Dia.

Retomando o estudo dos de.staques
das emendas, anuncio, em primeiro
lugar, o requerido pélo Sr..Amando
Fontes para a emenda n. o 1.562, SU~

pressíva do § 3. o do art.. 164, cujo
destaque está assim redigido:

RequeÍTo o destaque, para que seja.
suprimido, de artigo 146, do Projeto
revisto, a fim de que seja votada ao
emenda de minha autoria, sob nú
mero 1.562.

Sala das Sessões, em 16 de agOSto
de 1946. - Amando Fontes.

A emenda dtz:

N.o 1.56Z

Sup.r1ma-se o § 3. o do art. 164.
Amando Fontes. .

O S&. COSTA NETO - (Pela or
dem) (*) - Sr. Presidente, antes da.
votação dessa emenda, desejava pedir
a atenção de V. Ex. a para três desta
ques de assuntos conexos - o primeiro,
requerido pelo nobre Deputado Sr.
Amando Fontes, visando a supressão
do § 2. o do art. 146, baseado no pró
prio artigo, que S. Ex.& entende su
ficiente para regula..T a matéria; o
segundo, cujos autores são os Srs" Alde
Sampaio e João Cleofas, sugerinda
pr~isam'ente o inverso - a elimina.ção
do art. 148, em virtude do preceito
existente no paTágrafo único. Quer
dizer: o Sr. Amando Fontes propõe
apenas a supressão do par~afo úni
co, por motivo do preceito do art. 146,
enquanto que, o Sr. Alde Sampa.1o.
qt;ler a supressão de todo o artigo, em
razão dêsse pa.rágra!o único.

Além d1sso existe ::a. emenda núme...
ro 1.127, dos Srs. Representantes
Márto Brant, AlUno Arantes, Sousa.
Leão e Jales Machado, que versa. sÔbre
o mesmo artigo. .

Por essa razão, tomaria a liberdade
de sugerir a. V. Ex. a , Sr. Presidente,
que submetesse conjuntamente à v~

tação as três emendas, dando a pala
wa, em primeiro lugal', ao nobre depu
ta.do Sr. Amando Fantes; em segun
do, a-o Sr. Alde Sampaio ou Sr. JoAo
eleofas, e, em terceiro, a qualquer
dos nobres Representantes que assi
nam a última emenda.

O Sr. Paulo Sarasate - Seria me
lhor falar um e, ficando preju~lcada ao

(*) Não fot re'V1sto pelo orador.
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.emenda, ná(l falar mais niniuém. Do
contrMio, não acz...baremos a feitura.
da Constituição.

·0 SR. COSTA NETO - Não exis
titã. prejuízo algwn. Votada a pr1mt!1
ra 'emenda, a outra não ficará preju..
dicada.

A Comissão ·da Constituiçào por
mGtívo de economia, na tramitação do
projeto, pranunciar-se-á depds que os
oradores se manifestarem sôbre as
três emendas.

Era o que tomav.:l. a liberdade de
sugerir a V. Ex. a, S1' . Presidente.
(Muito bem.)

.0 SR. PRESIDENTE - V. Ex.!l
tem razão. Era precisamente isso
que eu havia delibera.do; a ordem a
seguir seria: Emenda. do Sr. Amando
Fonte3, já li-da, a" do Sr. Alde Sam
pa.io, a do Sr. Mário Brant, a do
Sr. Gaston Englert, a, do sr. J ales
Machado e a do Sr. Jural1dir Pires,
porque tôdas elas se referem ao ar
tigo e cujos destaques são os seguin
tes:

Requeremos destaque, na forma re
,gimental. para a Em-enda n. o 49, de
a.utoria dos Srs. Alde Sampaio e Joáo
-Cleofas, referente ao Capitulo do
Projeto revisto e publicada à página
'4:7d'O impresso alusivo ao art. 164,
§ 2. o; e seguintes e art. 146, parágra.
10 único do Substitutivo em discussão.

Sala. das Sessões. 26 de ag&to de
1946. - Alàe Sampaio.

Requeiro o destaque da Emenda
n. O 1.127. substitutiva dos §§ 2. 0 e
3.o do artigo 164 do pIojeto primitivo.
englobados no art. 146, do Titulo V
do projeto atual.

Assembléia Constituinte, 22 de
ag&to de 1946. - Mário Brant.

Requeremos destaque, r.a forma J'e
'gimental, ~ara a Emenda n. I> 4.074,
'de autoria do Sr. Gaston Englert e
outros, referente ao Título V, do Pro
jeto rev.isto e publicado 9, págína 54
'do impresso alusivo ao art. 164. § 3.0

-e seguintes, Art. 146 do Substitutivo.
Sala das Sessões I 26 de agôsto de

"1946. - Gaston Englert.
'R.equeremos destaque. na forma =e...

gimental, para a Emenda n.o 1.113,
de autoria do Sr. Jales Machado, re
ferente ao Capítulo do Projeto re
visto e publicado à página do im
presso alusivo ao artigo e segUin
tes.

Sala das Sessões, 26 de ag&to de
1946. - Jales Machado.

A Emenda diz:

N. o 1.113

5) Onde convier:
Art. - ~ vedado a03 governas

o esta.belecimento de qual
quer contrõle econômico que su
prima os efeitos da lei econômica
"da oferta e da procura", salvo
nos períodos de guerra, de ex
trema escassez, ou de excedentes
gravosos.

7) § - Me.sm0 nos períodos ex
cepcionaLs, dêste arti.g<>, o con
trôle não poderá altE'.rar a justa
relação de preço nas trocas entr-e
as zonas rurais e os centros ín
dtLStriais .

Requeiro a V. Ex. a. destaque e pre
ferênrJa para a Emenda. n.o 3.81Z
ao al·tigo 146 do projeto revisto.

Sala da.s Sessões, 26 de agôsto de
1946. - JurandiT Pires.

O SR. AMANDO FONTES - Sr.
Presidente, propus a supressão do § 30'.
do artigo 164, do antigo projeto, que
corresponde ao artigo 146 do projeto
revisto porque, num regime em que
o Estado tenha a faculdade de in·
temr. mais ou menos a seu talante.
no dcminio econõmico, podenáo até
moncpl>lizar detennínada. indústria.
ou atividade, está extinta a Uberdade.
Lembremo-nos de que esta foi a mais
poderosa e efidente arma cte que se
valeram nazistas e fascistas para
manterem em ~c:;i1êncio e escravidão
seus aterrados compa triotas .

Aliás, não sou dos que recusam ao
Estado o direito de intervir para evi
tar que determinados grupos econômi
cos ~m detrimento da coletividade.
aUfiram tôdas 90S vantagens de suas
atividades. Acho, porém, que () Es
tado sõ deve ter o poder de coorde
nar taLs atividades e nunca o de em
preender I o de se tornar industrial.
em competição CGIll o particular,
.. O Sr. Agamemnon M aga.lhães 
Como poderá. coordenar, sem inter
vir?

O SR. AMANDO F'ONTES - Por
meio da lei. No projeto antigo e no
.revisto, estaheleceu-se - e eu não
me insurjo contra isso, - no pará
gra.fo único do art. 146 o seguinte:

"A lei que regular o tr8Jbalho.
a produção e o consumo. poderá
estabelecer as limitações exigidas
pelo bem público."

Eis aí a lei estabelecendo as limi
tações. Entretanto, o que Vs. Exas.
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querem é muito mais: intervir no
domínio econõmico, inclusive mono
polizando qualquer indústria ou ati
vidaàe.

Imagine a Assembléia o perigo que
encerra o dispositivo. Amanhã, pur
uma lei ordinária, um Congresso fac
cioso, poderá considerar, por exem
plo, que a atividade radiofõnica ne
cessita ficar sc.b o dommio do Esta
do. Se permanecer o dil5positivo, a
Constituição estará outorgandi> essa
monstruosidade.

O Sr. Agamemnon Ma.galhães 
V. EX. 4 desconfia do Congresso?

O SR. AMANDO FONTES - Des
confio. Não quero Blbsolutamente
que na Constituição figure tal dispo
tivo, que é um incentivo para a in
tervenção do Estado. Aliás, se o no
bre Deputado me tivesse dado o pra.
zer de ouvir o discurso que aqui I1tl)
nunciei no comêço dêste mês, teriR.
verificado que, já aí, acentuara a
divergência total entre mim e V.
Ex. a e a Subcomissão, sobretudo.
quando os nobres colegas desejam
dar ao Estado o direito de intervir
sem contrôle. Acho que, numa de
mocracia, se dermos ao Poder Pú~

blico - que já dispõe de tôda fôrça
política - também o Poder &on6mi~
co, estaremos €stabelecendo a opres
são.

Fundamentei minhas razões em a.l
teres como Gurvitch, Maritain, e
num e.2tadista como WilJ..Ston Chur
chill. Fui contraditado pe~o ~mi

nente amigo, Sr. Hermes Lima que
me referiu o autor clássico do socia
lismo moderno, uma espécíe de Mao
mé do socialismo, que é Harold Laski,
cuja opinião, entretanto, não difere
dM conclusões a que cheguei, apescr
de ser partidário do socialismo do Es
de ser partidário do socialismo de Es
tado.

Vou lê-la para a Casa:

"Sem nenhuma dúvida, compa
rados à Ingla terra e à Amél"ica do
Norte, os ensaios de sociedades
planificadas realizados até agora.
acarretaram diminuição e não in
cremento do bem-estar. ~stes en
saios se exercitaram sob a acei
tação de três princípios, cuja fi
nalidade é manifesta. Apoia
ram-se numa numerosa policia
sêcreta destinada a controlar a
manifestação pública de tôda ex
periência privada contrária aos
planificadores. Eliminaram a livre

eleição pelas massas daquelas
p~ssoas que controlam o poder do
Estado. E a fim de manter os pla
nificadores em seus postos de au
toridade foi necessário, por uma
lógica implacável, identüicar tõda
oposição séria com a traição. Daí
-e assassinato de Matteoti por
Mussolini, a purga levada a cabo
por Hitler em 30 de junho de 1934
e a sérje de processos por traição
na União Soviética".

E conclui Laski:
li Uma sooiedade planificada será

fácil de se edificar com o sacrifí
cio da liberdade individual ao po
der coletivo do Estado, que se en
C011tra em mãos dos governantes
da soci-edade. Para combater o
totalitarismo, nós nos vemos for
çados a planificar, e, como con
seqüência, a correr o risco de, ao
derrotá-lo, adotar-lhes os métodoS
de vida I"

Não quero que adotemos métodos de
vi.da totalitários.

O Sr. Agamemnon Magalhães
V. Ex.a dá licença para um aparte?

O SR. AMANDO FONTES - Não
posso, porque meu tempo é muito es
casso. V. Ex.a pode depois ocupar a
trib1llla, para tentar destruir o que
digo.

Todos sabemos que o pQder econômi~

co entregue ao ~ado era o que de
fendia Mussolini, quando dizia: "Tudo
no Estadu, nada fora do Estado, nada
contr:::. o Estado".

Além de Harold Laslrl, tenho a opi~

nião de Walter Lippman, que, não
sendo um filósofo, um sociólogo, é, en
tretanto, um publicista de méritos no
tãveis.

O Sr. Juranâir Pires - Vossa exce
lência permite um aparte?

O SR. AMANDO FONTES - Vos
sa Excelência me perdôe, mas tenho
dez escassos minutos para ocupar a
tribuna.

Walter Lippman declara sôbre o as
sunto:

" A essência mesma 'da demo
cracia é que os governantes são
permanentemente responsáveis pe
rante a opinião popular; e se esta
opinião não é livre de mudar, e,
mudando, de alterar a política do
Estado, não há democracia. A
essência mesma da concepção da
economia pIa nificada. é que se
pode adotar um programa ao qual
o pais se conformará".
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Porque. se não se conformar, isso é
traição, e o Estado então vem e opri
me, obriga a aceitar, e aí desaparece
a liberdade.

O Sr. João Botelho - Vossa Exce
lência dá lícença para um aparte?

O SR. AMANDO FONTES - In
felizmente, não posso. O meu tempo
é apenas de dez minutos e quero ex
pôr minhas razões.

Continua Walter Lipprnan:
"O que corresponde a dizer que

uma nação democrática não pode
ter economia planificada e que,
na medida em que deseja uma
economia planificada, é obrigada
a eliminar a responsab11idade go
vernamental" .

Assim, Srs. Constituintes. se vamos
estabelecer uma Constituição demo
crâtica, não entreguemos ao Estado o
poder de oprimir, valendo·se da in
tervenção no domínio econômico, 
a Uberdr.de do homem, - senão isso
seria uma democracia supost~, uma
falsa democracia. (Muito bem l' muito
bem. Palmas.>

O SR. JURANDIR PIRES (*) 
(Para encaminhar a votação) - Se
nhor Presidente, em primelro ~ugat', a
·tese que acaba de ser defendida, da
não interferência do Estado, não será
cumprida. Em nenhuma época, em
nenhum regime, deixou o Est~do de
intervir, e de modo marcante, na vida
dos povos. Interveio até no IJZ'aissez
taire", onde se intrometia em grandes
monopólios como a Inglaterra 05 tinha.
O monopólio do tabaco é caso típico
da interferência monopolística do Es
taria, mesmo no período do "l'aissez
jaire. Z'aissez aller".

O Sr. Dolor de Andrade - A pró...
pria Itália tinha monopólios antes da
era fascista.

O SR. JURANDIR PIRES - Mes
mo quando Benso Cavour consegu1u
a utlificação da Itália. na base do EYre
cambismo, bandeira que levantou para
obter a unidade italiana, a interferên
cia era completa. Se corrermos a vista
sôhre a 'história e a obra gigantes.ca de
Benso Cavour, poderemos ver quanto
êle interveio na vida econômica.

A emenda que ofet'ecí é precisam~nte

em sentLdo Qpôsto: Pedi fÔsse elimi
nada a expressão "e de monOopolizar,

(. ) Não foI revIsto pelo orador.

mediante lei espe.c1a.l, determinada in
dústria ou atividade", por desneces
sária. O artigo declara que o Estado
pode intervi, e, conseqüentemente, a
lei eSr~eclal dirá as formas pelas quais
pode fazê·lo.

O Sr. Dolor de Andrade - Não sa
tisfaz, porque po.de intervir mas não
monopoliza.

O SR. JURANDIR PIRES - Quando
intervém, pode ir até ao monopólio,
sendo, entretanto, a monopólio regIme
negativo, porque representa a última
expressão ~a. condensação econômica.
A concentraçáo econômica na s u ao
qUintessência é o monopólio.

O Sr. Dolor de Andrade - Quando
defendida em favor de um indivíduo.

O SR. JURANDIR PIRES - Indi
viduo ou Estado. A fôrça de com
pressão é tanto do Estado como do
indivíduo.

O Sr. Dolor de Andrade - Em favGr
do Estado não é odiosa?

O SR. JURANDm PIRES - Devo
declarar a Vossa Excelência que a
própria Rússia mantém os monopólios
do Estado e por isso mesmo, t,em tam
bém fôrças de cGmpressão, que as
atenuou com a criação dos "nepmans"
para que êsses monopólios. êsses trusts
do Estado fôssem quebrados e pude~se

haver fixação de preços dentro da lei
da oferta e da procura, estabelecendo,
racionalmente, os n!ve1s dos valores.

Notem bem as Srs. Constituintes
que, mesmo quando a intenção fun·
damental do monopólio é no sentido
de Urar a compressão do particular e
passá.-Ia pnra o Estado, o próprio Es...
tado sente d1f1cul.d.a.de em usá-la de
modo absoluto, tender em vista que
lhe faltam elementos para flxar, no
justo valor, os índices de remuneração.

O Sr. ])olor de Andrade Mas
muitas vezes o monopólio de Estado
é benefício.

O SR. JURANDIR PIRES - Mas
repare também num df',talhe: o con
ceito de renda. pa·ra o Estado, é mer
cant1lista; vem do 5c.cialismo de Es
tado, que é a fórmula mercant1llsta dos
séculos xvn e XVIII. Realmente, o
sistema, a engrenagem que serviu de
base à chamada politica mercantilista
é nada mais nada menos do que um
socialismo de Estado. Mas não á a
aspiração contemporânea, aquf:la que
derrocou com a subida d.o~ fisiocra tas,
que abriram. o c'Jnceito humlno pa
ra o valor do traba!.ll'), na o:;ua forma-
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ção de riquezas. :t claro que 05 !1s:o~
'cratas, impregnados ainda de alto
misticismo religIoso, não podiam com
preender a riqueza senão como dádi
va de DeUs, e ai tiverarr_ de fazer acro
bacia para considerar tôda a riqueza
como saída do solo - 5010 que Deus
havia dada aos mortais para que ti
vessem sua substância.

Nesta base teológica do solo se jus
tificou tõda a política capitalista que
veio depois, forma,ndo-se, entâ<l, no
llvre cambismo, o cre.;c.iment<> firma
do na revolução industrial, que surgiu
vitoriosa com a descoberta ela. máqui
na a vapor.

Reparem bem no aspecto histórico e
no aspecto racional desta evolu,",ã~.

É que nem sempre huuve !nterferen
ela do Estado. Essa interferência, a
principio completa em tõda ação prú~

dutora, foi se tornando .mpl~tiva, no
interêsse social d81 população de
um país.

O Sr. Volor rfe Andrade - Mas V.
Ex.a crê que na palavra "in~.ervir" (s
teja compreendido ~'monopoliZa:r"?

O SR. JURANDm PIRES - ~
evidente que toma caráter mais am
plo, porém, mais maleável. Tiro a eX
pressão Ile de monopolizar, mediante lei
especial, etc.'J que dá caráter mer
ca,ntillsta à Constituição. po.ra lhe dar
um sentido m~is amplo. Onde o Es
tado lnt~rlere na vida eeonômica por
tôdas as formas, desde o planejamen
to, que é medida de racionalização da
produção... .

O Sr. Dolor de Andrade Mas
quebra o sentido especifico.

O SR. JURANOIR PIRES - É eví
dente que está nêsse sentido. Repa-re
V. Ex.a..

Ii A União é reconhecida a fa..
culdade. de, mediante lei especial,
intervir no domínio econômico.

Ai faço ponto.
O Sr. PUnia Barreto - V. Ex.a eli ..

mina o resto?
O SR. JURANDIR PIRES - Elimi...

no.
O Sr. Dolor de Andrade - A inter..

vençáo é sempre de caráter tran:sitó..
rio.

O SR. JURANDIR PIRES - Ell
mino, porque tudo o ms.is é detalhe
que, longe de facilitar a ampla inter...
venção do Estado. restringe-a, - 'pelo
sentido casualtsta que est!l. aqui.

O Sr. Dolor de Andrade - Mas está
ligado pela conjunçãô e.

o SR. JURANDIR PIRES - Mas
o monopólio de Estado é ou não uma.
intervenção dêste na t'Conomia?

O Sr. Dolor de Andrade - g.
O Sr. Plinio Barreto - É lnd1scutí..

veI.
O SR. JURANDIR PIRES - É

evidente e indiscutível; :nas, expresso
exclui outras interver.~n"'s rlão expres
sas. A expressão reduz em vez de
a~~ ..~liar preclsame'lte porque diz "e
monopolizar". Quer dizer: -, inter
vém s6 pelo monopólio, ou, então. só
o monopólio é caso _._;~cifiçc de in
tervenção.

O Sr. Dolor de Andrade - Dou in
terpretação diversa da de V. Ex.a •

O SR. JURANDIR '?!RES - Esta
é a redação do artigo, que depois
diz: "determinada inJústria ou a~i..
vidade". Por quê, entãe.., fam t?m
bém em indústrh?

Devia, apenas, dizer I~qua:quer ati
vidade" porque indústria é &tivl..
dad~.

Não sou contra a idéia. medular
do artigo. O que peço é mais um
consêrto de ordem técnica, isto é,
que se ponha certo o que está er
rado.

O Sr. Dolor de Andrade - Nin
guém pode atribuir a V. Ex.a, que
falou sóbre a herança de ma.neira
tão avança,da.. outro intuito.

O SR. JURANDIR Pm.ES
Não se pode compreender que, em
1946, quando os inte.rêsses em jôgo
são os mais diversos e os mais com
plexos, o Estado náo entre como ór
gão regulador dêsses mesmos inte
rêsses, monopolizando aqui e ali de
terminada. atiVidade, fomentando
aqui e ali o desenvolvimento da pro
dução, porque se pode dizer que o
grau de civilização d-e um povo se
mede pe.la quantidade de sua pro
dução, tal como se pode avaUá-Io
pela quantidade d-e seu consumo.

O Sr. DoloT de Andrade - Vossa
Excelência é contra ou a favoc do
monopólio?

O SR. JURANDIR PIRES
Não sou a favor nem contra. por..
que não sou a favor nem contra o
sol. O sol existe. O monopólio do
Estado é um fatalismo; tem de exis
tir porque o Estado tem de monopo...
lizar.

Reparem, Senhores, que a tendên-
eia co'ntemporãnea é a doe que as
estra.das de ferro tenham o seu sen
tido social e pertençam aos Esta
dos.
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Todo ° mundo contemporâneo está
caminhando, n-esta direção, mesmo os
Estados mais tradicionais.

O S·r. Plínio Barreto - Prejudica
a col.etivid·ade porque o Estado ad
ministra pessimamente ,

O SR. JURANDIR PIRES
Pode a administração fugir da en
grenagem estatal, mas é preriso que
se compreen·da: nos serviços que in
teressam a uma ordem de grandeza
mais elevada que a das riquezas
mobilizadas, a influência do Estado
tem de se fazer sentir.

As estradas de ferro não adminis
tradas peJo Estado têm tido regime
de saldos muito maiO! do' que o das
estradas de foerro oficiais. Mas se
olha.rmos a linha de crescimento,
veremos que o interêsse coletivo não
foi tão bem atendido. Posso exem
plificar com duas estradas de ferro
quoe serv.em à mesma zona: a Leo
po1dina e a Central do Brasil. En
quanto a primeira tem crescimento
de 1,2 o da Central do Brasil é de
1,4.

O Sr. José Bonifácio - Por qrue
não compara a central <:Lo Brasil
com a Ulnglêsa"1 ou com a UPau
lista"?

O SR. JU'R,ANDIR PIRES
Comparo com tôdas qU& V. Ex.a de
sejar.

Enquanto o crescimento da "In
glêsa" era de 1 para 1,5 o da ",Pau~

lista" era de 1 para 1,7 e o da cen
tral, de 1 para 4,2.

O Sr. José Bonifácio - E daí a
mesma pr.oporçáo nos de/icts.

O SR. JURANDIR PIRES
1';áo importa, de vez que náo estou
eXlaminando .a situação priv,ada de
c8lda uma das estradas, mas apenas
estudando-lh·es a eficiência em re
Lação ao inteorêsse nacional, isto é,
ao progresso da zona servida.

O Sr. Plínio Barreto - Quere
mos saber o que propõe Vossa Exce
lência.

O SR. JURANDIR PIRES
!Proponho que se conserte o artigo,
~et1rando, por supérflua, desnec'es
sária e errada, esta expressão
"e de monGpolizar, mediante lei es
pecial, determinada indústria ou ati
Vida"tte". Isto já está no ar
tigo.

O Sr. Agostinho Monteiro - E a
expressâo intervenção do Estado não
choca tanio.

O Sr. DolOT de Andrade - Inter
vir é genérica; monopolizar é especí
fico.

o SR. JURANDIR P'IRES
Era o que tinha a dize-. . (Muito
7Jem; muito bem.)

O SR. ALDE SAMPAIO - Sr. Pre
sidente, a emenda cuja votação venho
encaminhar figura, no substitutivo,
como parágrafo único do art, 146.
originário do art. 164, § 2.0, dO pri
mitivo projeto.

Diz o parágrafo único do art. 146,
do atual projeto:

ó< A lei que regular o trabalho,
a produção e o consumo poderá
estabelecer as limitações exigidas
pelo bem público."

A simples leitura do texto mostra a
sua em razão de figurar na Consti~

tuição, uma vez que o art. 146 já co
gita das restrições exigidas pelo bem
público, quando declara que a in
tervenção terr. por base o interêsse
público e por limite os direitos fun
damentais assegurados nesta Consti
tuição" .

Não devemos admitir seja propósito
do parágrafo único estabelecer como
em dispositivo legal, simplesmente que
se pode limitar o direito de atividade
na produção, no consumo e na cir
culação, quado o bem público o exigir.

Se tal se quizesse declarar, teria o
dispositivo de se referir não à "lei",
mas a "leis".

Mas se o dispositivo falasse t< as
leis", estaria, realmente, perpetrando
um dislate. pois tõda gente sabe que
o fim da. lei é restringir direitos. de
acõrdo com as exigências do bem
público.

Seri~., portanto, uma superfetação do
art. 146, e, além de tudo, uma ino
cuidade, como dispositlvo legal,

O Sr. Dolor de Andrade - Uma
dem~.sla.

O SR. ALDE SAMPAIO - Resta,
Sr. Presidente, uma única intenção
que se pode descobrir no dispositivo,
- aquela de querer estabelecer, de.
modo insidioso a direção da economia.
no país; o poder público regularia a
produção, circulação e o consumo
dos bens, por um texto constitucional,
o que é arrojo grave para a experiên
cia dos povos.

Na verdade, nenhum país ainda. se
afoitou a prescrever em Constituição,
nem mesmo a realizar na prática,
economia dirigida com tal arnpli-
tude, ... .

O Sr. Mário Masagão - Muito bem.
O SR. ALDE SAMPAIO - '" de

maneira que a prOdução. a circulação
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e o consumo fiquem intdramentc sob
as vistas e a ~ção do poder público.

O Sr. Mário Masagão - Permita
V, Ex.a um aparte,

O SR. ALDE SAMPAIO - Com
muito gosto.

O Sr. Mário nIasagão - No início
do art. 146, o projet.o limita a inter
venção da União, no terreno eco
nômico, aos direitos individuais, que

. ela não poderá desrespeitar; mas o
parágrafo único estabelece que a União
regula a produção, a circulação e o
consumo, sem nenhum limite aos di
reitos individuais. Quer dizer que o
parágrafo é mesmo pernicioso, porque
coloca tóda a economia, sem qualquer
possibilid1ide de limite, nas mãos da
intervenção nacional. De acôrdo com
êste parágrafo, não haverá. teorica
mente, distinção alguma entre a si
tuação brasileira e a de qualquer dos
paú>es totalitários, no regime fascista.

O SR. ALDE SAMPAIO - V. Ex.R

tem tôda razão, e somente a Alema
nha, como política de guerra, tentou
a expeliência de dirigir de modo
formal a economia do pais, chegando
neste propósito a estabelecer pos
tulados de direção. Concluiu-se, por
exemplo, naquele pais, que n50 era
possível realizar economia dirigida de
modo total, sem também dirigir o con
sumo. A direção do consumo, entre
tanto proooI'cionou outra experiéncia
à Alémanha. E' que semelhante prá
tica sacrüica o desejo prõprio da po
pulação e o indivíduo não pode mais
escolher aquilo que seja de seu
intimo utilizar, O resultado de tal
experiência está consubstanciado na
quela frase, célebre, dos dirigentes na
zistas: - "A Alemanha necessita mais
de canhões dl') que de manteiga", com(\
oue tirando o direito do indivíduo es
êo1her entre o uso da manteiga e as
necessidades do Estado.

O Sr Jurandir Pires Permite
V. Ex.a um aparte. Essa frase fui
traduzida no Brasil pela Coordenlçào
da Mobilização Econômica, Quanclo o
Sr. João ALberto, numa entrevista,
declarou que em Roma não S~ ~cmia

manteíga.
O SR. ALDE Sl-..MPAIO - Perfei

tamente.
Ora, Srs. Constituintes, nem mes

mo a Rússia, atualmente o país que
mais se tem preocupado com a int.er
venção do poder público na:.vi~a pa.r
ticular, - afóra a expenencla na
zista do govêrno alemão, - presc.!·r~

"Ve a economia total sob a direção do

Estado. O poder político tem, real
mente, ali, atuação preponderante na
vida particular e orienta a· ação do
individuo. Mas, não podendo fugil"
àquílo que as leis natU!'ais impÕ(~!ll,
dá autonomia às empresas, penl11te
o lucro, fornece-lhes recursos p:t:'a
funcionar e cobra juros desses adian
tamentos. Isso porque não é POSSl
vel sair completamente do ambito qas
leis naturais. De modo que a Rus
sia "'com a experiência de seu regi...
me', se viu forçada a ir modificand.o
as primeiras idéias, ajustando, confor
me o bem público requeria, o sistema
primitivo de atuação aos proc~s50S

econômicos naturais. (Muito bem:)
O Sr. Daniel de Carvalho - O dis

positivo da Carta de 37 é muito mais
aceitável quando estabelece que fi in
tervenção do Es-tado no domínio. eco
nõmico só se verifica. para suprlr as
deficiências d~ iniciativa particula;r.

O SR, ALDE SAMPAlO - Perlei
tamente.

O assunto foi objeto de emenda que
ofereci ao artigo 145 do atual pro-
jeto. .

O dispositivl) tem por fIm, COlno
disse a intervenção. Prescreve-a, p~ ...
rém 'sob forma insidiosa, ou se qUI
sermos avançar mais, capciosa, quan
do se refere à "lei que regular" can:o
estâ no têxto. Que lei é essa? Nao
houve dispositivo anterior que detrr
minasse uma lei para regular, na le
gislatura ordinária, o trabalho, ~ pr~'"
dução e o consumo. Logo, o dísP<:51;
tivo prescreve que se faça ess~ lel,
CDIn,o se figurasse com a mtençao ce
estabelecer limitações. _

Também, Sr. Presidente. nao tem
êle cabimento como parágrafo, de
maneira algwna. Não se trata de
matéria complementar da outra, n:as
de dispositivo autônomo, com o flIn
de fazer crer como acabo ~e d~mons
trar, que a legislatura ordinât:l:i tem
o dever de elaborar uma le~ para
regular o trabalho. a produçao e o
consumo como matéria planificada.

O Sr Jurandir Pires - Seria uma.
grande lei.

O SR. ALDE SAMPAIO ~ Mas
mUlto perigosa sem a experiência dos
povos. .

O Sr. Jurandir Pires - Se o reg:
me capitalista tem come> gr~nde mal
os ciclos econômicos das crlses, exa
tamente pela não coincidên~ia entre
a produção e o consumo, tel que re
gulasse a produção e o consumo na.
base do trabalho seria wna grande
lei.
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o aR. ALDE SAMPAIO AL"1da
bem que V. Ex. o diz '4a lei que re
gulasse". Se fôsse possivel fazer lei,
que conseguisse essa coincidência não
haveria país no mundo que não ti
vesse economia dil'igida.

O Sr. Jurandir Pires Propus
.constasse especificadamente da COllS
tituição êsse principio, com a criação
do poder econômico. E' o caso do
parto da montanha: saiu um ra. ti
nho - êsse parágrafo ...

O SR. ALDE SAMPAIO - Assim,
Sr. Presi.dente, não vejo razão, q1v~r

de necessidade constitucional, quer de
segurança da sua aplicação, para que
êsse dispositivo continue no têxto ela
Carta Magna. Reputo-o perigoso 5êID
a confirmação da experiência em
qualquer de súas partes. (Muito bem;
muito bem. Palmas.)

O SR. PRESIDENTE - Submete
. rei à votação a emenda n. o 1.127 da

autoria do Sr. Mário Brant.
O SR. AGAMEMNON MAGA

LHAES - Peço a palavra como re·
l8.tor.

O SR. AMANDO FONTES (Pela cr
dem) - Sr. Presidente, creio que miw
Dha. emenda 5uWesslva deveria SeT
votada em primeiro lugar. Aprove.:to
a oportunidade para esclarecer que
propuz a supressão do § 3. o do arti
go 164, correspondente ao art. 14~

do projeto atual, sem incluir a pará.
grafo único do artigo, que desejo per
maneça.

Aliás, aqui já se propoz fôssem ftS
emendas supresslvas logo discutidas e
votadas, porque. se vitoriosas, nãl>
mais se discutiriam nem votariam as
emendas apenas modificlit!vas. u{ui·
to bem; muito bem.)

O SR. GASTON ENGLERT - Sr.
Presidente, perguntaria a V. Ex.a se
se trata da emenda n. o 4.013.

O SR. PRESIDENTE - Trata-se
da de n,o 4.074.

O SR. GASTON ENGLERT
Peço, então. a V, Ex." conceda. a pa
lavra ao nobre deputado Sr. Dai11el
Para.co.

O SR. DANIEL FARACO (.)
<Para encaminhar a votação) - Sr.
Presidente, Egrégia Assembléia:
compreendo as dúvidas e difLuldades
levanta<ta.s pelos nobres Deputados
Sra. Amando Fontes e Alde Sam
palo.

C*) Não foi revisto pelo orador.

Com efeito, se atribuImos ao Estado
o poder de regular a seu talante a
vida econômica, sacrificamos a demo
cracia.

Devemos, entretanto, dist1nguir. O"
nobre Deputado Amando Fonte~ in~

surge-se contr-a a economia planifi
cada. Creio, porém, que S. Ex.o se
manifesta menos contra a Idéla de
plano do que cont:.:a os métodos de
planejamento. A idéia de plano não
pode ser razoàvelmente com'tatida.
Mas os planos econômicos, por me-
lhores que sejam, não podem ser
realizados por quaisquer métodos. De
vemos-nos assegurar de qua, n:L rea
lização dos planos econõ:trJcos, se si
gam apenas métodos democráticos.

Esta a distinção fundamenta.l que
devemos fazer.

Ora, uma vez que os méto1os de
realização dos planos econômicos sâo
democratas, proibir no Estado de in
tervir na economia é impedi-lo de
governar.

O Sr. AMe Sampaio - V. Ex.a. se
refere à minha exposição? Estou de·
acôrdo com V. Ex.O que, nos dIas de
hoje) não é possível deixar ::te admi
tir a interferência do Estado.

O aR. DANIEL FARACO - Ain
da ao caso particular da emenda su
pressiva .do Sr. Deputado Amando
Fontes.

Concordo, porém, inteiramente, com
a emenda defendida pelo ilustre Re..
presentarJ.te Sr . Jura~1dir· Pires. De
fato não há motivo para tnc~uirmos·
no ~rt. 146 a locuçs'i.o: '4e de monopo
lizar determinada indústria ou atl-'
vidade". Seria:, com efeito, con".'ite
ao Estado para que monopolizasse m ..
dÚ5trias ou atividades, a seu talante.

O Sr. Agostinho ~Ionteiro - ~erla
ainda afastar capItais est~angeU"os,
que poderiam de~d(lbrar a nqueza no-
país.

O SR. DANIEL FARACO _. A
emenda n.o 4.074. :>ugerida pela As
sociação Comercial, apresentada pelo
nobre Deputado Gaston Englert. el
subscrit9. também por vários outros.
Deputados e Senadores, visa precisa....
mente à supressão destas palavras. fi
cando assim redigido o art. 146:

'4 A União 1;)uderlÍ intervir no'
domínio econÔmico mediante lei
especial tendo essa faculdade por
base o 1nterêsse público e por li
mite os direitos fundamentais as-o
segurados nesta Constituição."

Aqui se assegura. que aper~s serão·
empI'egados métoduS democráticos;..
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mas a 1déia de inti::fVenção fica res
salvada como o devI:' ser.

Quanto ao parágrafo único dE:claro
me também de acordo com o nobre
Deputado Sr. Alde Sampaio.
. ~ealmente, que diz êsse parágrafo

un.zco?

..A lei que regular o tr9.balho,
a proc.ução e o consumo, poderâ,
estabelecer as limitações eY.Jgidas
pelo be.rn públko."

Ora, Sr. PresIdente, o Estado tem
o direit::. - jâ lhe foi assegurado na
Constituição - de legislar sóbre o
trabalb-o, a produção e o consumo.'

Ora, quem legisla, limita.
Dizer que o Estado poderá estabele

cer as limitações -=xigidas pel", bem
público, ou é mand9.Dlento inócuo, ou
não pode ser interpteta.do assim, por
que as leis se supõem bem feitas ê o
será interpretado como dando ao Es
tado o rtireito de legislar sôbre o tra
balho, a produção e o consumo, se
guindo apenas, aquilo que, a seu ver,
é exigiJ.o pelo bem público, sem as
ressalvas das garantias expressamente
incluídas na Constii.Uição.

Sr. Presidente, creio que a Assem..
bléia andaria bem, demonstraria ser
mna Assembléia de 1946, se aprovasse
a emenda n,o 4.074 que, em substân
cia. é a mesma 10 nobre Deputado
Sr. Juranciit Pires, na qual se reco
nhece <?u Estado o direito de intervir
no domínio econômico, seJIl o que não
poderia governar.
Rec(mnece~se êsse direito, mas se

estabelece que a faculdade teJm por
base o interêsse público e por lirnl..
tes os .:iireitos fundAmentais assegura
dos na Constituição.

O parágrafo único é inócuo ou, en
tão, perigoso.

Era o que eu t1nba a diZer. <Muito
bem. Muito bem. Palmc.s>.

O SR. PRESIDENTE - Há· emen..
da da roesml1 natureza sob n.o 1,113,
de autoria do Sr. Jales Machado.

O SR. J.ALES MACHADO (Para
encamí1l.har a votação) - Sr Presi
dente, a emenda. qUl:' tive a honra de
apresentar é a se~te:

" Art. - é vedado ao Govêrno
o p.stabelecimento de qualquer
cODtróle econôJWco que supriJ'rAS.
os efeitos da lei econômica da
oferta e da procura. salvo nos pe..
rfodos de guerra, de extrema es..
caS&E'Z ou de exéedentes gravosos.

Parágrafo - Mesmo nos ·pe-

riados excepcÍ\Onais dêste artigo
o .:ontrôle não 'Poderá. alterar a.
justa relação dos preços nas tro
cas entre as zonas TUrais e os
centros industrhtis" .

Não sendo economista, julgo-me im..
pos.sibilitado de discutir a doutrina ou
os preceItos que os oradores antece-.
dentes clesenvolvidamente expuseram
à Casa.

Falo, todavia, em nome da expe
riência e da observação de minha vida
proílssiona1. ~ossa .aituação atual re
sulta exatamente do dirigismo eco
nômico que o Estaelo Novo est.abele
ceu nas relações de produção e co
mércio.

Já disse nesta Assembléia que a l:1
voura do Brasil foi arruinada exata
mente porque teve seus produtos uni
lateralmente tabelados, enquanto as
indústria.s os vendiam pelos pref;os
que muito bem entpndiam.

Provei, nessa oportunidade, que eJl
quanto os produtores da lavoura de
1939 a esta parte ~penas duplicaram
de preço. nos centros de consumo, os
produto::; industri?.is chegavam aos
consumidores do ~ampo PO! preços
vinte, trinta vezes mais elevados por
que se o tabelament\.o permitia - co
mo as estatísticas demonstram - qlle
os produtos industriais fossem vendidos
mesmo no~ centros de produção, por
cinco \fêzes 11\ais, a dUl)licaçáa dos
produtos da lavollr& não correspon
dia. para os centros de prl)dução, a
êsse duplo de preço, uma vêz que os
meios de transporte e os intermediá
rios consumiam todo o excesso por
acaso verificado n'esses preços.

Daí decorreu o acelerado despovoa.
menta do campo, a. queda. da produção
e a situação eIIl que nos enc<>ntramos
de adensa:.mento do proletanad<> em
tt>nlC doe. c~utt(}.~ in<!\\f,trlaie., ~riandQl
um do,Ci mais graves problemas de ca
ráter socia.l Que o Br~1J já tem e:e
carado.

Essa anormalidade em nossa vida de
:pa.is civilizado advém exat.amente da
criação da Comissão de preços da Co
ordenação da Mobilização Ecunômica,
d1lS diversas autlu'quisls que mais não
têm feito senão suprimir os efeitos da
lei da ofe1'ta e da procUl"8..

Por isso, Sr. Presidente, como re
sultado da minha. expt..~êncla., propo
nho a emencia paTa a qual chamo es
pecialmente a atenção da Casa. (Muito
bem, muito bem.)
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o SR. AOAMEMNON MAGA-
LHAES (010) -:- Sr. Presidente, o prin-
cípio() da intervençâo no campo eco
nômico teria que provccar o debate a
que assistimos. Ningt.:ém nega a ne
cessidade da intervenção do E,s·tado no
domínio econômico, mas a verdade é
que todos temem essa intervençã.o.
(Nãa apoiados.)

O Sr. Alde Sampaio - Eoje é ma
téria pacifica em todos as legisla.ções.

O SR. AGAMEMNON MAGA-
LHÃES - Em todos os regimp,ns a in
tervenção de Estado no dominio eco
nômico é consagrada. As criticas que
se fizeram desta tribuna podem ser
classificadas em duas ordens: uma,
capitaneada pelo Sr. ")eputado Aman
do Fontes, assume aspecto curioso. S.
Ex. a aceita a intervençã.o no dom1nio
econômico como função coordenadora.
mas pleiteia a eliminação do disposl
ti"lo da ConstitUição que permite ex
pressamente essa lntervençao.

O Sr. Amando Fontes - Com o po
der de monopolizar.

O Sr. Alde Sampaio - O poder de
monopolizar já existe.

O SR. AGAM.El\rNON MAGA
LHAES - Preliminarmente, estamos
redigindo uma Constituição democra.
tica, que delimita competências e po
deres. O principio da intervenção.
porta-nto, deve estar exprcssamente
definido, porque, em matéria de com
petência, a tnterpretação é restritlV2t.

O Sr. Paulo Sarasate - V. Ex.· tem
razão.

•
O SR. AGAMEMNON MAGA-

l:,.HAES - O nobre Representante
Amando Fonte~ estu-dou a interven
ção nos Estados totalitários. Evidente
mente, dispenso-me do confronto entre
a 1ntervenção no Estado totalitário e
a intervenção no Estado demOCI'át1c9.
E creio que niio 6rraria histàr1camtn
te se dissesse que foi a democracia que
criou êsse princípio.

O Sr. Jurandtr Pires - Ela não
o crlQlU: subordinou-se a êle.

O SR. AGA:MEMNON MAGA...
LHAES - Ao estudarmos a evolução
do slstetma democrático, dentro da in
tervenção econômica, vemos que tal
principia surgtu com C" liberalismo_
Que era o liberalismo? Era o Estado
ausente. era o Esta.do indiferente.

O Sr. Jurandtr Pires - Ausente, po
rém fazendo concessões. como as de
estra.da de ferro.

(.) Não foi revisto pelo orador.

o SR. AGAMEMNON MAGA-
LHAES - O Estado Unba limite de
ação que era o individual; mas a pra
tica dó sistema, mesmo na Inglater
ra do livre camblsmo. gerou a neces
sidade da defesa econômica dessa de·
mccr~ia.

O Sr. Aliomar Baleeiro - O pr6prlÚ'
Estados Unidos, cuja Constituição,
como sabemos, 1'01 escrita em é?oc~ de
tremendo indIvidualismo, ressalvou
sempre o principio c.o poder de po
Hcia, atraVés do qual _ Estado inter
vinha na economia. E com. essa mesma.
Constituição em vigor, registram{)s,
hoje, nos Estados Unidos, a maior 1nw

tervenção concebível. tanto na produ
ção Fómo no consumo.

O SR. AGAMEMNON MAGA
LHAES - O Uvre cambtsmo da In.
glaterra gerou escola diferente na.
França - a do meY'c8Intilismo. E_ que
ê mercantilismo. Senhores, senao a,
intervenção do Estado?

O Sr. Jurandir Pires - O mer~an

tilismo foi precisamente o ~oclalismo
do Estado na forma primána.

O SR. AGAMEMNON MAGA
LHAES - Se foi a democracia ba
seada num sistema econômico que
criou a intervenção do Estado. o qual
estendeu suas funções à medida que
as necessidades coletivas e socIais G
exigiam. por que temer, numa Cons
tituição. em 1946, 2e consagre o prin
cípio da intervençao?

O Sr. Plinio Barreto - Com a limi
tação nad~ há a temer .

O Sr. Hermes Lima - No § 9.0 do
novo projeto da Constitu1çã~ francesa,
projeto que hoje tem o apoio de !JDl
partido cristão. sobretudo cat61lco.
cemo é o MRP. consagra-se a inter
venção no domínio econômico e ainda
a socialização, naciomüização ou mo
nonolizs.ção, daquelas empresas que a
prâtica e a. experiência aconselharam
devam passar para o domínio da na
ção. Não há exemplo mais f~vorável.

O SR. AGAMEMNON MAGA-
LEAES - Se houvesse tempo, citaria
a exper1ênc1A norte-americana.

Sr. Pres1dente, creio que. quanto à
legitimidade do principio da interven
ção do Estad<l no domínio econômico,
não há mais controvérsias. O que se
discute é o limite dessa intervenção.

O Sr. José Augu.sto - E a forma da
Intervenção.

O SR. AGAMEMNON MAGA
LHAEs -- O projeto foi rigoroso.
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o Sr. Plinio Barreto - Há a conci
liação com o principio da liberàade.

O SR. AGAMEMNON MAGA-
LHAES - 'Cercou a função interven
tora do Estado de tôdas as amarras.
Está assim expresso:

"A União é reconhecida a fa
culdade, mediante lei especial, de
intervir no domínio econômico e
monopolizar determinada indús
tria ou atividade".

O Sr. Jurandir Pires -- "Monopoli
zar" é o pon to nevrálgico.

O SR. AGAMEMNON MAGA
LHAES - O caro colega Sr. Juran
dir Pires acha que, e~ tabelecida .a fa
culdade de intervir, é expletiva a de
monopolizar.

O Sr. Jurandir Pires - E restritiva.
O SR. AGAMEMNON MAGA

LHAES - Divirjo de V. Ex.a , por
motivos de ordem jurídica.

O Sr. Jura':"tdir PiTes - Mesmo por
motivo de ordem jurídica, V. Ex.a. não
pode negar que, se não se limitar a
interferência aos casos em que esteja
em jôgo o bem público, não se limi
tará também nos casos de monopólio.

O SR. AGAMEMNON MAGA-
LHAES - Ouça o meu raciocínio e
V. Ex.a concordará comigo.

Nosso sistema é de limitação ãe
competências e poderes.

O Sr. Jurandir PiTes - Perfeito.

O SR. AGaMEMNON MAGA-
LHAES - Se estabelecernlos o prin
cípio da intervenção pura e simples,
esbarraremos depois com a contr,)Ver~

sia em tõrno de outros dispositivns
constitucionais que impediráJ seja
eficiente fi. ação ào Estado.

O Sr. JZlrandir Pires - Se.ã. limi
tada a interv2~1çã.o em lei especial, que
a regulará.

O SR. AGAMEM..""10N MAGA-
LHAES - Na Constituição de 34 tam
bém discutimos essa questão do limi
te e ficou expresso no debate, em que
tomaram parte os grandes juristas da
Assembléia, que era preciso ficasse
claro qu-e a intervenção podia ir até
a monopolização de determinadas ati
vidades.

O Sr. Jurandir Pires - O jurista,
em matéria econômica, tem o defeito
de apegar~se à tradição, mesmo em
épocas de evolução.

o SR. AGAMEMNON MAGA-
LHhES - Na constituição de M, a
e}:pressão "monopolizar" causou tam
bem receios em certas correntes. Aí,
pcrém, a situação era esta: ou esta
belecer a expressão mOl1opolistica,
ma]s yulgari~ada, ou, então, adotar
o conceito real, que deviam'os ter i::1~

cluíd.') aqui - o da socialização.
O Sr. J'Uranclir Pires - V. Ex.:!. per

mite que traàuza a palavra "mono;,
polizar"?

O SR. AGAr~:IEMNON MAGA·
LHAES - Em 34, o temor da sociali
zação chegou a t:ll ponto que até a
"nacionalização" tomou sentido dife
re~te dent.ro da Constituição.

O Sr. Jurandir Pires - Que é o
trust do mate e do café?

O SR. AGAMEMNON MAGALHAES
- Sr. Presidente. por êstes ~unda
mentes não se explica a emenda. do
Sr. Amando Fontes, proscrevenão da.
Constituição, em pleno século XX, de.
pois de duas guerras, o principio da
intervenção.

O Sr. Agostinho Monteiro - Nin
guém discute isso.

O Sr. Amando Fontes - E' antide
mocrático.

O SR. AGAMEMNON MAGALHAES
- Seria suicídio, seria o desapareci
mento do Estado na luta contra o
poder econômico, que se hipertrofia. de
um lado, pelo capitalismo e, de outro,
pelas classes; seria debc:ar o Estado
desarmado, sem meio algum d~ de.
fesa, estabelecendo-se então a lutá. fo
ra da sua jurisdição. Nessa luta a
Estado teria de sucumbir.

O Sr. Segadas Viana - Eduardo Be
nes, que ninguém contesta Se.1f um
grande demccraia, defende o ,rlncí
pio da intervenção do Estado np.s ati
vidades econômicas.

O Sr. Agostinho Monteiro - Nin
guém discut~ isso: é ponto pacifi
co.

O SR. AOAMEMNON MAGALHAES
- Está, portanto, expllcaão, 8r. Pre
sidente, a necessidade de ficar expres
so êste principio, que deve figurar en
tre as garantias fundamentais da
Constituição.

O Sr. Agostinho Monteiro - Faço
um apêlo ao talento de V. Ex.Q para
provar a necessidade da palavra
lO monopolização" .

O SR. AGAMEMNON MAGALHAES
- E' indispensável.
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o Sr. Agostinho Monteiro -- Mas
V. Ex.a não aduziu argumentos con
vincentes nesse sentil1o.

O SR. AGAMEMNON MAGALHAES
- V. Ex;.l~ não aceita a socialização?
Se a aceita, aceita o· monopoll0. Mo
nopolizar é incorporar ao domínio da
União determinadas atividades.

O Sr. Amando Fontes ~ Não apoia..
do. Esta é a definição de V. Ex.B,
mas há outras.

O SR. AGAMEMNON MAGALHAES
- I~to é que é monopolio: a est·abili..
zação de determinadas indústrias.

O Sr. Jurandir Pires - Se V. Ex.&
quer substituir monopolização por es
tatização, estou de acõrdo.

O SR. AGAMEMNON MAGALHAES
- Aceito a substituição do têrmo "mo
nopolizar" por Só socializar" .

O Sr. Amando Fontes - A inter
venção no domínio econômico fez o
fascismo na Itália e êste ocasionou a
guerra. Não quero que cheguemos a
tal.

O SR. AGAMEMNON MAGALHAES
- O argumento não honra a. inteli
gência de V. Ex.a. Não se pode argu
mentar com a intervenção em re~imes

diferentes.
O 57. Amando Fontes - Como

não?!
O SR. AGAMEMNON MAGALHAES

- V. Ex.~ aceita a tese dentro da de
mocracia? Confia ou não no Congres
so, na Constituição?

O Sr. Amando Fontes - Quero de-
fender a democracia. .

(Há outros apartes. O Sr. Pre
siden.te recla.ma atenção.)

O SR. AGAMEMNON M:AGALHAES
- Sr. Presidente, quanto ao art. 146,
as divergências estão se nivelando.

Vamos. a.gora, à segunda emenda.
O Sr. Deputado Alde SampaIo

pleiteia a supressão do § 2.0 • que assim
se eflcreve:

14 A lei que regular o trabalho.
s. produção e o consumo poderá
estabelecer as limitações exigidas
pelo bem público."

Vou explicar as razões dêsse pará
grafo.

Quando a Grande Comissão traçou
a competência da União, estabeleceu
que lhe cabia legislar sôbre a produção,
o comércio e a circulação. Nesta opor
tunidade, indaguei se podiam ser fi_

xadas limitações. O pensamento da
Comissão foI o de que o poder ete le
gislar só tinha os limites constitucio
nais; entretanto. pa.ra que a matéria
ficasse esclarecida no debate e os.
Anais fornecessem subsidios para a in
terpretação, insisti na redação do pa
rágrafo.

O argumento do Deputa:do Masa.gão
fez-me, porém, vacilar.

O Sr. Amando Fontes - Pois é pena.
ltste parágrafo deve permanecer na
Constituição.

O SR. AGAMEMNON MAGALHAES
- E vacilei porque, existindo a compe
tência do Congresso para legislar ~
sendo ampla a faculdade de inter
vir no domínIo econômico (muito
bem). parece que as l1m1ta.çõ~s cons
titucionais já. estão estabelecidas.

O Sr. Amando Fontes - ~ claro.
Ou um ou outro.

O SR. AGAMEMNON MAGALHAES
- 1.1as, com.o meu ponto de vista.
era meram€nte juricllco. versando SÕ~
bre a questão das competências c.
suas limitações, queria ficasse dara
a competência do Congresso. Em
face do debate, concordo em que seja
suprimído o parágrafo único. <Muito
bem. Pal;nas.)

O Sr. Paulo Sarasate - Está re ..
solvida a qu~stão.

O SR. AGAMEMNON MAGALHAES
- Vê V. Ex.a, Sr. Presidente, como
as Assembléias encontram sempre
linha média, como as tendências s~
conciliam e se harmoniZam. A or
dem social e econômica tem por fun
damento a conciliação. Há uma or
dem burgueza, há. uma ordem libe
ral. E' o estado do século XIX. ~
tendêncb. da Assembléia é para m~n
ter ess~ estrutura; mas há corrente'l
que reconhecem (] império do fato so·
daI, que reconhecem que a econo
mia cada vez mais predomina sob o
fato político.

O Sr.' Amando Fontes Niá(;
apoiado.

O SR. AGAMEMNON MAOALHAES
- E' a ordem ecunômica e :social. per
mitindo que o Estado' brasileiro, cie
acõrdo com as cOi.ltlgências da nossa
evoluçã.o, siga os rum-clS que a hu
manidade está abrindo a. todos os po
'Vos. (Muito bem; muito bem. Pal
mas.)

O SR. PAULO SARASATE (-.)
(pela ordem> - 8r. Presidente, dian-

(.) Não foI revisto pelo orador.
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te do parecer do nobre Relator Se
nhor Agamemnon Magalhães, afigura.
se-me que V. Ex.1I. poderia dar pre
ferência na votação - e há requeri
mento meu nesse sentido - à emen ..
da Alde Sampalo com o qual CO'Dcor
-dou o ilustre Relator, em nome da
Comissão. Penso que ela teria o as
sentimento da Ca:sa. Como a emen
da Amando Fontes é supressiva de
todo o dispositivo, sustento o ponto.>
de vista de que deveria ser ·/otada
em primeiro lugar a do Sr. Alde
Sampaio.

O SR. PRESIDENTE - A Mesa
tem competência para conceder pre
ferência. Atendo, par isso, ao as
sentimento do nobre Representante.

Os Srs. Alde Sampaio e João Cleó
f8ls, na emenda 490, propõem a elimi~

nar do projetio revisto do parágraf'J
único do art. 146, cujo' destaque é o
seguinte:

Requeremos destaque, na forma re
gimental, para a Emenda n.O 490, de
autoria dos Srs. Alde Sampaio e João
Cleófas, referente ao Capítulo do
Projeto revisto e publicada à página
44 do impresso alusivo ao art. 16!,
§ 1.0 e seguintes e referente ao artigo
145 do substitutivo em votação.

Sala das Sessões, em 27 de agõsto
de 1946. - João Cleophas. - Alàe
Sampaio.

Diz a emenda:
N.o 490

Titulo V - Capitulo lI!
Art. 164.

Redija-se assim o § 1.°:
§ 1.° A ordem econõmica tem

por l· dse a liberdade de ação par
ticuar, subordinada, porém. ao
interêsse público e os preceitos de
justiça soei.aI regulados por lei.
~ Alde Sampaio. - João Cleo
phas.

O Senhor Relator concorda com essa
supressão.

Vou submeter a votos a emenda dos
5rs. Alde Sampaio e João Cleófas,
sob D.o 490.

Os Senhores, que aprc,vam a su
pressão do parágrafo único do ar
tigo 164, do projeto revisto - emen
da D.o 490, queiram levantar-se.
(Pausa. )

Está aprovada.
Está suprimido o parágrafo cltadü.

Passemos à emenda do Sr. Repre .
sentante Amand'O Fontes, sob núme
ro 1.562.

o SR. AMANDO FONTES (Pela
ordem) - Sr. Presidente, pediria que
V. Ex.a destacasse, para submeter à
Casa, apenas as palavras "e de mo
nopolizar determinada indústria ou
atividade", permanecendo o artigo,
mas sem esta frase.

O SR. PRESIDENTE - O Senhor
Amando Fontes desiste da supressão
integral do art. 146, solicitando ape
nas, no destaque, a eliminação das
palavras "e de monopolizar determi
nada indústria ou atividad~".

Os Senhores, que aprovam a supres
são dessas palavras, queiram levan
tar-se. (Pausa. )

Está rej~itada.

O SR. AMANDO FONTES (Pela
ordem) - Sr. Presidente, peço verifi
cação da votação.

O SR. PRESIDENTE - Vou pro
ced-er à verificação da votação.

O SR. AMANDO FONTES - Se
nhor Presidente, eu me conformaria
com a verificaão simbólica, atendendo
V. Ex.a a que, segundo me parece, a
supressão por mim solicitada não foi
rejeitada.

O SR. PRESIDENTE - Vou aten
der ao nobre Representante.

Os Senhores, que aprovam a elimi
nação das palavras "e de monopolizar
determinada indústria ou atividade".
queiram levantar-se. (Pausa. )

O SR. AMANDO FONTES - Evi
dentemente, Sr. Presidente, está apro
vada.

O SR. PRESIDENTE - Não me
parece. No entanto, se V. Ex.a o de
sejar, poderei proceder à verificação
,ela forma regimental.

O SR. JOSE' BONIFACIO (Pela
ordem) - Sr. Presidente, requeiro ve
rificação da votação.

O SR. PRESID~TE- Vai-se pro
ceder à verificação.

Votaram contra a emenda parcial.
supressiva do Sr. Amando Fontes, 121
51'S. Representante e a favor, 110.
Está, portanto, rejeitada, como anun
ciei.

Ficam, em conseqüência, prejudica
das as emendas dos Srs. Gaston En
glert sob o n.o 4.074, Jales Macha
do sob o n.o 1.113 e Jurandir Pires.
sob n.o 3.812.

Vou submeter à Casa. a emenda.
n.o 3.195 da autoria do Sr. Deputado
João Amazonas, cujo destaque é o
seguinte:
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Redigir assim "Higie11e e segurança
do trabalho".

(Art. 156 - Título v do Projeto
atual, que corresponde ao Art. 164 
§ 24 - XV - do Projeto anterior) .

Primeiro signatá.rio: Deputado João
Amazonas.

Sala. das Sessões, 27 de Agôsto de
1946. - Carlos Prestes.

O SR. PRESIDENTE - O desta
que pl'opõe para o art 164, § 2-1 - XV
- do projeto primitivo (156 do re
visto> que se diga:

- "Higiene t: segurança do tra
b:l1ho" .

O SR. JOAO AMAZONAS - Se
nhor PrestcteJ,1te, estranhamos que no
art. 156 do projeto revisto que corres
ponde ao art. 164 do projeto anterior,
não tenha sido incluLdo, como preceito
da legislação trabalhista, a matéria
de higien.e e segurança.

O Sr. Agamemnon Magalhães - I

Para não perdermos tempo, declaro
que a Comissão aceita a emenda.

O SR. JOAO AMAZONAS - Folgo
em temar conhecimento da informa
ção de V. Ex.a e. para não perdermos
tempo, como já disse o nobre colegâ-,
deixo de justincar a emenda, a&ra
decendo o acolhimento da m e s m a
por parte da Comissão. (Muito bemJ '

muito bem. Palmas.)

O SR. COSTA NETO (.) -- Senhor
/Presidente, o nobre Dfoputado João
Amazonas deseja que sejam incluído!.
no texto do dispositivo as seguintes
palavras: "higiene e seguran/ia do
trabalho" .

Estamos de pler.ú acôrdo com s in
clusão. (Muito bem.)

O SR. PRESIDENTE - Os Se
nhores que aprovam a emenda. núme:"o
3.195, do senhor Representante João
Amazonas, queiram levantar-se. -'
(Pausa.)

Está aprovada.
Há, ainda, a emenda n.o 3.377 do

Sr. Batista Neto, cujo destaque di~:
110 trabalho noturno será. remune

rado, com salário superior ao diurno."
Incluir no art. 156 - Titulo V 

do projeto atual, onde convier.
(Corresponde ao art. 164, § 24.0 do

projeto anterior.)
Primeiro signatário: Deputado Ba

tista. Neto.
Sala da! Sessões. 27 de agósto de

1946. - Carlos Prestes.

O SR.. BATISTA NETO (.)
Sr. Presidente, requeremos destaque
para. a emenda aditiva n.o 3.377 que
diz o seguin te: '

"O trabalho noturno será remu
nerado com salário superior ao
diurno". <Incluir no art. 156, Tí
tulo V, d,o projeto atual, onde
convier, Que corresponde ao artigo
164, § 24, do projeto anterior).

Um dos motivos que levaram a Co
missão B,; não recomendar a aprovação
da emenda foI o desconhecimento da
realidade social das classes proletárias
por parte das classes dominantes.

O Sr. Agamemnon Magalhães
Devo informar a· V. Ex.a que a provi
dência não foi consagrada na Consti
tuição por se achar prevista na lei or
dinária; tratando-se, entretanto, de
mais uma segurar.ca para o trabalha
dor, a Comissão a acett&..

O SR. BATISTA NETO - Agrade
ço a V. Ex.a e m~ abstenho de fazer
quaisquer outras consld{;rações para
poupar o tempo da· Assembléia. (Mui
to bem; muito bem.. Palmas).

O SR. PRESIDENTE .- Em vota...
ção a emenda n.O 3.377, de autoria do
nobre Deputad<..- Sr. Batista Neto.

Os Senhores, que a aprovam, quei
ram levantar-se. (Pausa).

Está aprovada.
Seguem-se os destaques pára as

emendas os. 1.333 e 4..072 assinadas,
respectivament~,pelos Srs. Represen...
tantes Gilberto Freire c Gaston En
glert, dos seguintes teores:

Requeremos destaque, na forma re
gimental, para a Em-enda n.O 1. 333 de
:?utol'ía do Sr. Gilberto Freire, refe
rente ao título V da Projeto revisto e
publicado à página 45 d.o impresso alu
sivo ao art. 159 e seguintes.

Sala das Sessões, em 13 de agõsto
de 1946. -- Gilberto Freyre. - AMe
Sampaio. - Ruy Santos. - ,Turacy
Magalhães. - Manoel Novaes.

A emends diz:
N.o 1.333

Ao § 1.0, art. 164, Cap. lII, Tit.
V.

Substitua-se por:
A ordem econômica conciliará a

liberdade de eIllpl"êsa com a con
dição humana do trab8l1ho e a pro
teção social do trabalhador. 
Gilberto Fre1jre.

($) Não foi revisto pelo orador.
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Requeremos destaque, na forma rf·f.~

mental para a Emenda n.O 4.072, de
autoria do Sr. Ga.ston Englert e úutros
referente ao Titulo V do Projeto re
Visto e publicado à página 47 do im
presso alusivo ao artigo 1b4. parágrafo
1.° e 5eguintes. Art. 145 do SUD5titu
tivo.

Sala das Sessões, em 26 de agôsto
de 1946. - Gaston Englert.

O SR. PRESIDENTE - Sendo mais
antiga a de número 1.333 e de acôrdo

. com o critério adotado pela Mesa. vou
submetê-la inicialmente à apreciação
da Casa.

O SR. GILBERTO FREIRE - Se
nhor Presidente, pedindo a atenção
dos Srs. Constituintes para a emenda
D.o 1.333. faço-o pelo desejo de coo
perar modestamente com a grande
Comissão de Constituição em obra tá/)
impessoal e suprapartidária, no seu
conjunto que não se compreende,em
tôrno de um esfôrço que não é e nem
foI de ninguém isolado porque foi e
continua a ser de muitos, ou a rlc
todos os Constituintes, choque entre
vaidades pessoais ou intolerâncias in
dividuais ou excluslvismos de partido.

(Lendo) Po,,' pensar assim é que
venho renovar a crítica já apresen
tada ao art. 164 do projeto primitivo
e artigo 145, Título V do atual Pro
jeto. Critica ao que parece a nume
rosos Constituintes uma improprieda
de tão flagrantte de terminologia e. ao
mesmo tempo, de car3.cterização socio
lógica do que ;seja ordem econõmica e
f:ocial que, mautido na carta constitu-
cional, destoaria da dignidade do

texto pelo que há no mesmo a!.'tigo
145 do Titulo V de lamentavelmente
sub~jornalístico na forma. e de con
trárío ao que se conhece de mais só
lido em sociologia de economia, na
substância.

.. A ordem econômica tem por base
os p!'incipios da justiça social con
ciliando a liberdade de iniciativa ou
de-emprêsa com a valorização huma
na do trabalho" - dizia-se no Projeto
primitivo. A despeito de emendas no
sentido de ser modificada redação tão
infeliz, foi ela mantida com a omissão
única de "ou de empr~sa" e o acrés
cimo de um parágrafo sôbre o tra
balho como "dever social", que cel'ta
meiite será votado à aparte.

Que é "valorização humana do tra
balho"? Já o perguntei uma vez desta
tribuna. Não me parece ser expres
são consagrada por sociólogo de nota.
dos que mais se tem ocupado da socio-

lcgia de economia desde o eV(llucio
nista inglês Herbert Spencer ao mar
xi,:ta russo N. Bulkharin; nenhum,
e faltando-lhe. como lhe falta cla~• _ • J

reza ou preCIsa0 e, Qualldade ou con
sagraçao científica surgt:, no texto dt"
um projeto de Constituição como a
br8 ~i1e~a de 1946, com tõdas as ca
racteri~t:cas de uma impropriedade
lamentável. Pvr qu:: extranlla arte
aparece o adjetivo hll1nana junto a
valorização "que se empreêl!lda ao"
trabalho e nem sequer do trabalha
dor? Ou muito me engan:> ou houve,
aí, traduc;ão sub·ja·l'nalística de frase
talvez espanhola que, imperfeitamen
te traduzida, tomou o aspect0 ou a
~onoríd..ade mist1gógica que lhe pre
judica a obJetividad-e, a clareza, a.
precisão. E se há lugar onde se deva
torcer impiedosamE'nte o pes-coço, à
retórica mistagõgica, quando não de
magógica, é nO texto d-e uma Cons
tituição.

Nada de fôgo que lembre o de ar
tiffcio onde se busca e onde se deve
encontrar a chama tanto quanto pos
sível pura e clara do princípio de so
lução democrática aos desajustamen
tos entre os homens <;.ue constituam
uma comunidade. E temes que "va·
lorização humana do trabalho" - ex
pressão - õca, pomposa, sub- oratória,
sub-jornalística, sub-sociológica, desti
tuída de sentido sociológico e de quali
dade jurídica - náo faça senão lem
brar confuso e enganoso fôgo de ar
tifício. Há tim sub-jornalismo como
há um sub ou um baixo espiritismo.
êste animac.o pelo célebre "espírito do
caboclo" das sessões mais ruidosas;
~ não é ai, nêsse sub-jornalismo mis
tagógico que se devem colher expres
sões que definam, na Carta Magna
de um povo. SUi:l orientação diante de
problema tão grande, tão sério, táo
importante como o das relações entre
a liberdade de iniciativa ou emprêsa
sôbre que se apoie uma ordem eco
nômica, como se apoia, em parte, a
nossa e a condição do trabalho 
esta sim, a ser exata ou adequada
mente clo,ssificada como humana para
ser bem distinguida da sub-humana
ou do inumana a que tem sido re
duzida. em várias comunidades pelo
domínio absoluto do privativismo sõbre
o bem público. COndição humana que
limite aquela liberdade ou que lhe im
ponha restrições tais que sejam garan
tias do bem público contra o transbor~

damento do interêsse privado. Ist-o é
democrático. Isto é cristão. Isto é
justiça social no lugar próprio à jus
tiça social.
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Não há sen tido sociológico, nem
Inesmo senso comum, em dizer-se de
uma ord-em e{:cnômica que tem por
base - note-se bem: por base - "os
pr1ndpiOs da justiça social". Qual
quer ordem econômica tem por base
elementos de ação que se movem,
competLdora ou coopera.tivamente,
desordenada ou ordenadam.ente, ou,
então, hibridamente, isto é, com
petidora e cooperativamente, desor
denadamente numas zonas; ordena
damente n.outras , em tômo da pro
dução, de troca, do transporte e da.
acumul3IÇão de valores materiais.
Sendo simplesmente um meio, a or
dem econômica sociologicamente de
finieta n5.o pode ser um fim nem ter
por base única ou principal "prin
dpios de justiça social", aos quais
pl)de uma comW1idade procurar, 1sto
sim, sujeitar o funcionamento de
suas a tívidades econômicas, regulan
do as relações dessas atividades com
oS d-emais elementos de açâ.o da or
ganização social, por métodos ou pro
cessos que podem Sêr, por sua vez.
democráticos.

Não há estudante de sociologia que
Ignore se·r qualquer ordem econâmica.
o resultllido da ação, ou da ação e
reação, doe elementos que se movem
em tômo daqueles CtU daqueles va
lor.es; e não criação puramente ar
bitrária a que Soe dê a base única.
ou suficiente de um ideal. Com um
ideal, o que os homens de uma 00
IDtmidade podem fazer - r.epita-se
- é regulair, nessa comunidade, o
funcionamento de atividades econô
mi-cas ou o jôgo de antagonísmos
entre grupos ou indivíduos em tôrno
de valores materiais.

Já o velho Oliveira. Martins
para nos valermos de boa pr.lta
senão de casa, de família: prata
portuguêsa da melhor - definia a
justiça social, representada aos seu!
olhos pelo sociaUsmol como resul
tado daquele choque: daquela ação
e reação entre elementos que se
riam os básicos de qualquer ordem
econômica, pelo menos no ocidente.
E dos sociólogos modernos, recorda.
rei apenas Robert L. Sutherland e
Julian L. Woodward como repre
sentantes de quas·e todo o pensa
mento sociológico do nosso tempo, e
não de uma escola ou de uma seita
quando dizem da ordem econômica.
que seus centros de ativicLade se li
mitam, dentro do complexo social
de que são inseparáveis I à produção
e utilização de riqueza. sendo as
sim, como dar aJguém por base
única a essa ordem ou às suas ati-

Vidades /' princípios d~ .iustiça so
cial" que podem condicion8JI' ou re
gular atividades econômicas mas não
criá-las nem s'er o seu motivo ou
a sua base? A base - pelo menos,
a base principal - da ordem econô
mica ou da.s ativic1a.d·es econômicas
só é encontrada no interêsse de in
divíduos ou grupos human()s pela.
produção ou utilização de riqu€za ou
de valore's materiais, podendo-se dar
a êsse interêsse - isto, sim - con
dicionamento ou configuração cul
tw-al diversa, rumos sociais diferen
te's do o:todóxamente ca.pita1i5ta. por
exemplo, corno agora mesmo faz-eID
a Grã-Br,etanha e a Tch~oslO'váqu1a.
e, já há anos a Rússia Soviética e
a Dina.marca cooperativista, empe
nhad.as por processas que têm va
riado e continuam a variar. muna.
obra imensa e diversa de condicio
namento socialista ou coopera.tivista.
de atividad,es econômicas nacionais e
regionais.

Entre' nós, a atitude dominante em
fa~e dos problemus de ordem econô
mica que se prolangam nos rte ordem
social, inclusive os de ordem política,
ma.s têm seus próprios motivos bá
sicos, seus caratecristicos definidos, ê
no sentido do chamado '/meio têrmo"
ou da chamada "solução democrá
tica" de que a Suécia parece ser
hoje a expressão mais forte ou maIs
alta. Trata-se de conciliação da int
ciativa particular com a crescente
proteção social ao trabalhador não só
manual como intelectual que forma,
assim cousiderado, a grande maioria
de qualQuer comunidade moderna e
sua parte social e culturalmente mais
considerável, por ser a mais criadora.
de valores. Df::ntro dessa solução, ad
mite-se a ação do E~tado, ou neces
sita-se da sua intervenção, contra
aqueles transbordamentos de inicia
tiva ou de emprêsa particular, indivi
duo ou subgrupo na zona de ativi
dade econômica. que prejudiquem o
bem público.

Como notava, há. pouco, um eco
nomista, nosso compatriota, o Sr. Luis
Dodsworth Martins, em interessante
artigo sob o titulo "A Ordem Econô
mica na Constituição", ~parecldo na.
Revista Comercial desta cidade, a sa
bedoria do legislador entre nós está
em fermular aquela conciliação, não
podendo a chamada "justiça social"
suprir a iniciativa particular, reconhe
cida. em nosso meio, coroo elemento
básico de ação econÔmica: um dos
elementos de ação a gue já me re
feri e, por alguns autores, chamado~
também. de "elementos eJIl presença"·
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Para o referido economista brasileiro,
a ordem econômica entre nós não
pode ser definida senão como ba
seada no que êle denomina " inicia.
tiva prlvada" cabendo à Constituição
de um Estado já inte:rvencionista
precisa.r ou acentuar que iniciativa
privada, limitada ou, preferiria eu
'dizer, condicionada, "dentro dos l1mi
tes dl) bem público" e da li justiça
social" e devendo concil1ar-se a "li
berdade de empresa'· com "a valori
zação humana do trcbalhador·~. Por
que como a mim, nos comentários que
fiz desta tribuna ao projeto da Cons
tituição, na sessão de 17 de junho
passado, e como ao nobre Depu
tado por Minas Gerais. Sr. Gustavo
Capanema e a outros ilustres cons
tituintes autores de emendas ou re
paros ao § 1.0 do antigo art. 154,
hoje art. 145 do Título V, ao Se
nhor Luis Dodsworth Martins parece
repugnar também o que há de vago,
de ÔCO, de inadf'quado na infeliz ex
pressão "valorização humana do tra
balho"

Com o maior respeito ao esfôrço desen
volVido e pelo saber demonstrado pelos
5rs. Constituintes, membors da Grande
Oomissão, cujo trabalho no conjunto,
exemplar dentro das condições de
mocráticas em que foi realizado, no
vamente desejo por em destaque, ve
nho insistir, Sr. Presidente, perante
todos os Srs. Constituintes, na con
veniência. - talvez devesse dizer: na
necessidade - de ser aceita a émenda
aqui apresentada a 17 de junho úl
timo, no sentido de ficar assim redi
gido o art. 164 do primitivo projeto,
~. 145 do Titulo V do atual pro
jeto: jj A Ordem Econômica conciliará
a liberdade de emprêsa com a con
dição humane do trabalho e a prote
ção social do tratalhador" .

Creio que aí se exprime, Sr. Pre·
sidente, na forma que convém ao C?
pftulo de uma Constituição dedicado
à ordem econômica e social, e que
se deve caracterizar pelo máximo de
objetividade, de clareza e de preci
são sociológica, o ideal democrático,
humanitário, c!'istão - o ideal de
justiça social - que anima hoje a
comunidade brasileira, em face dos
problemas de relações das atividades
econômicas com as demais atividades
sociais. (Muito bem; muito bem.
Palmas.)

O aR. PRESIDENTE - Passamos a
outras emendas ofere~idas ao mesmo
parágrafo.

o SR. SOUSA COSTA (.) - Se
nhor Presidente, a emenda que aca
ba de ser defendida pelo nobre Senhor
Representante, que deixou a tribuna,
a meu ver não deve merecer atenção
do plenário porque a diferença é 81pe
nas de redação.

Diz ela:
liA ordem econômica. baseia-se

na iniciativa indtvidual, no poder
de criação, orga nizac;ão e invenção
do individuo eY-t:"rcida dentro d<ls
limites do bem público".

O Sr. Nestor Duarte - Julga. o no
bre orador que sendo a emenda sim
plesmente de redação - o que contes
to - não merece atenção do plenário?

O SR. SOUSA COSTA - Em fa
ce da emenda que acaba de ser defen
dida não deve haver dúvida na elimi
nação da. segunda de nossa autoria,
que é apenas de redação.

Meu objetivo principal - ou melhor
o do autor da emenda - foi tirar do
texto a expressão iustiça social - pe
la dificuldade que criaria à legislação
posterior que nela, se baseasse. (Muito
bem) .

O SR. ALDE SAMPAIO (.) - Se
nhor Presidente, apresentei juntamen
te. com o segundo signatá rio SI. João
Cleofas, emenda a êsse· mesmo pa
rágrafo do artigo 164 do projeto pri
mitivo, a qual tomou o número 490 e
figura na página 44 do avulso que co
meça pelo artigo 159.

Pa·rece-me, pois, que para melhor
andamento dos nossos trabalhos, V.
Ex.a podeda considera:- as duas pro
posições em conjunto no propósito
também de que QIguns poncos de re
dação da emenda por nós apresentada,
pudessem ser aproveita<ias em com
plemento aos do nosso ilustre colega
Senhor Gilberto Freire que com tanto
brilho e elevação a defendeu.

se V. EX,a considerar a eménda 490
no encam\nhamento da vota~ão, pe
diria que concedesse a palavra,. ao
segundo signatário da mesma, Senhor
João Cleofas, em vez do primeiro que
é o orador. (Muito bem) •

O 8R, PRESIDENTE - Tenho sO
bre a Mesa cêrca de quarenta ou cin
qüenta requerimentos de destaque. ~
possível que te1;lha sido omitido o do
ilustre Representa,.nte.

Tem a palavra o Sr. João Cleofas.

('11) Não fol revisto pelo orador.
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o SR. JOAO CLEOFAS (.) ~ Sr.
Presidente, direi apenas poucas pala
vras a respeito da nossa emenda que,
em verdade, pode conciliar-se perfei
tamente com a que acaba de ser de-

. fendida, com brilho invulgar, pelo no
bre colega Sr. Gilberto Freire.

Realmente não quero senão acen
tuar o êrro de redação canUdo na ex
pressão "valorização humana do tra
balho" que chamaria desde logo a
atenção e poderia ser substitu1da por
esta outra: "va.Iorização do trabalho
humano" ou apenas "valorização do
trabalho" .

Quero, porém, acentuar, sobretudo,
o êrro que consta da redação do atual
artigo 145, quando diz que a ordem
econômica se baseia no principio da
justiça social.

O nobre Representante Sr. Sousa
Costa acabou de dizer, justificando
emenda semelhante, também assinada
pelo Deputado Gastão Englert, que,
entre esta emenda e a defendida pe
lo Sr. Deputado Gilberto Freire, ha
via apenas discordância de redação.
Permito-me divergir da afirmativa de
S. Ex.e. A redação da emenda do Sr.
Deputado Gastão Englert, também
subscrita pelo Sr. Representante Sou
sa Costa, desv1a-se ratllcalmente, da
que se lê no projeto constitucional,
que baseia a ordem econômica em
principios de justiça social.

O Sr. 80uea Costa. ~ Declarei tão
sômente que o espírito da emenda para
a qual tinh& pedido destaque, con
cordava, inteiramente, com o da de
fendida pelo nobre Represen tante.

O SR. JOAO CLEOFAS - AssIm.
V. Ex.a junta sua condenação à nos
sa, e ficamos to-dos contra a redação
do texto do projeto constItucIonal.

O Sr. Sousa Casta. - V. Ex.a está
eng~lnado. Ou não sei falar, ou V.
Ex.e. nã.o me está. entendendo bem.

O sa. JOãO CL'EOFA.S - V. Ex.a
quer, também, basear a ordem eco
nômica em principias de just1~a so
cial?

O Sr. Sousa Costa - Disse que jul
gava desnecessário defender emenda
que repete, em tênnos quase iguais, o
que foi dito em outra. Isso não signi..
fica esteja eu de acôrdo com o texto
do projeto. COncordo, sim, com o des
taque.

O SR. JOAo CLEOFAS - Folgo
bastante por ficar esclarecido, como,

(.) Nã foi revisto pelo orador.

julgo, também tõda casa. ouvindo a
opinião de V. Ex.e.

O Sr. Sousa Costa - Tenho a im
pressão de que, da casa, V. Ex.!' fol
quem não entendeu assim.

O SR. JOAO CLEOFAS - V. Ex.&
com todo o seU poder de clareza, que
procura demonstrar _algumas vêzes,
serve-se dêle para manipulações que
trazem confusão a essa clareza.

O Sr. Sousa Costa - Já começa a
ser difícil manipular palavras. Estou
apenas declarando que a emenda apre
sentada coinci.de ngorosamente com
a que ia defeHder, já aqui amparada.
tão brilhantemente. Afigurava.-se-me
inútil, portanto. defendê-la com me
nos brllho.

O SR. JOAO CLEOFA8 - A rigor,
não está exato. Coincide em têrmos
aproximados.

Desejo apenas, Sr. Preslú~nteI para.
não ser mais longo neste instante,
apresentar sugestão que pode valer co
mo r.edação: substituir, na emenda do
Sr. Representante Gilberto Freire, a.
expressão 4411berdade de emprêsa" por
"liberdade de iniciativa", uma v.ez que
já está evidenciado, pelas manlfesta
ções recolhidas, que não se vai concor
daI' em que Soe baseia a orél-em eCQ
nô:nica. que se estrutura em relaçoos
de produção, nos princípios de justiça
social (Muito bem.)

O SR. AGAMEMNON MAGA·
LHAES (.) - Sr. Pre:sldente, as cri
tlca·s dos ora.<lores que me prece4jeram
SÕbre o art. 145 do pr~jeto são, a meu
vêT, improcedentes. Re,sumem-se,
parte, no que conce:-ne ao cD1Kle1to ex
presso no mesmo artigo; outras em
questão de fOTro?, •.

Entende-se que a ordem €C0iI1õm1
ca não deve ter por base os princi
pias da justiça social.

Já na Constituição de 34 se pres
crevia que a or<lem econômica e so
cial seria organizada de acOrdo com OS
princípios de justiça. Qual o conee!to
de Justiça social? Que busca s. justiça,
social? Procura. exatamente, atenuar
os conflitos de ordeD" econômica. os
quais, dentro da economia liberal, não
têm solução: dirime~os o poder mais
forte - o capital ou o trabalho.

A justiça s'ocial procura justamen
te i5.'3o: conciliar êsses conflitos.

Dentro da ordem burguesa, os prin
cipiO's de jus·tiça social devem predo
minar em tôda organização econômi
ca. Do contrário, a própria ordem bur-

C·) NA.6 foi revisto pelo orador.
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guesa desaparecerá, no conflito entre
() ca.pital e o trabalho.

A justiça social, hoje, é o ideal de
tôdas as nações. Desde o Tratado de
Versa1lles, desde o esforço dramático
de readaptação econômica e soeis.!,
após aquela guerra e b.té Roosevelt, Ol:>
ideais de justiça social são invocados
como a única forma d(; atelllla! os an
tagon.tsmoe de classe$.

O Sr. João Cleofas - Permita·me
V. Ex.lI>: uma coisa é a ordem eco
nômica, estarr de acôrdo com os prin
cípios de justiça; outra é base&r-se ...

O SR. AGAl\lEMNON MAGA
LHAES .- E;' o mesmo: ou ~ssa eco
nomia se organiza sôbre a base dêg.ses
princ1pios, de acôrdo com êles, ou se
gUfLdo essa orientação exacerbamos,
cada vez mais, o crescimento econô
mico do Brasil, que predsa de ajus
tamento, de equilíbrio, de justiça..

Não devem, poi·s, temer os Srs. Re
presentantes - qutr sob o aspecto
dout.rinário, quer sob o aspecto prõ
l,Iriamente de interêsse profissional 
que os principios de justjça social do
minem nossa eco..'1Dmia, di.sciplinando
a, conduzindo tôdas as atividades so
êss~ signo que ajusta todos os inte
rêss.es.

O Sr. Joáo Cleojas - V. Ex.e. está
d-e:svla,ndo o assuntu.

O SR. AOAMEMNON MAGA-
LHAES - Estou precisando o con
ceito. V. Ex. a pode divergir. AHás, se
tempo tivesse, poderia Ir até S. To
ma~ de Aqu!no e demons~rar a dife
rença entre justiç'a comutativa e jus
tiça distributiva.

Não qu-e'ro, entretanto, fazer uma
pTeleção. Não tenho pretensiocidades.
Sou h()IJ1em de cultura e, p()r Isso mes
mo, de imensa to:~rã.ncia. Minhas
convicções eu as defendo SilJn ja
tância '"

O Sr. Nestor Duarte - V. Ex. 1I é
homem de tolerâncja? Folgo em ou
vir essa declaração.

O SR. AGAMEMNON MAGA
LHAES - ... sem molestar, com a
sln~eridade dos homens que pensam
e têm consciência de sua contingên
cia humana. Todos nós erramcs e
acertamos.

O Sr. Souza Costa - Estou ouvin
do V. Ex. B. com todo o respeito e o en
ea.ntamento com que o faço, sempre
que o nobre colega fa~a de qualquer
a..~un·to. Sào precisamen te as palavras
de V. Ex. a as razões da minha res
trição. O nobre orador acentuou que
a Justiça social é um ideal; mas, pre-

c1samente porque é um, ideal e porque
ainda não pôde ser atingida., em tôrno
dela se estabelecem maiores dúvld&.s
e di.scussóes.

O SR. AGAMEMNON MAGA-
LHAES - Está sendo realizada no
Brasil e em todo o mundo.

O Sr. Sousa Costa - Está sendo rea
lizada em todo o mundo, cu melhor,
prOCUl"a-Se ~aUzá-la; e, nêr.se tl'aba
lho, V. Ex.1l. contará, sem dúvida, com
a boa vontade de todos os Oonstituin
tes. Se, entretanto, se pretende esta
belecer como base aí o meu receio"

O SR. AGAMEMNON l\ttAGA
LHAES - Está definida..

O Sr. Sousa Costa - Não está: fL
justiça social depende Qv conceito da
quel,es que julgam.

O SR. AGAMEkNON MAGA
LHAES - O que busca a justiça so
cial é atenual' os conflitos, ccmter o.s
abusos do poder econômico e estabe
lecer a ordem.

O Sr. Alfomar Baleeiro - Poder1a.
chamar-se a justiça .::ocial uma idéia.
fôsca, que varia no tempo e no es
paço. Quando se fala em rendição a
essa Idéia rõsea, que inscrevemos na
Constituição, evidentemente se const
dera o conceito que cada geração dela
fizer.

a SR. AGAMEMNON MAGA
LHAES - ~as o fim é sempre con
ciliar o conflito.

O Sr. Nestor Duarte - A justiça
sodal, ~o séctào XIX. fundava-se na
livre concorrência, na llberdade de
emprêsa particular; em nosso século.
não pode tel êste fundamento.

O SR. AGAMEMNON MAGA..
LHAES - Não apoiado.

O Sr. Nestor Duarte - Como não
apoiado? V. Ex.a não Q confinna?

O Sr. Sousa Costa .- No amplo de
bate que se inic:ou, já o orador vê
como a matéria é extensa.

O Sr. Hermes Lima - O nobre
Deputado Sr. Sousa Costa não tem
razão em ser con trárlo à expressão
- 11 justiça social" - porque está de
finida com a segurança e a precisão
que S. Ex.a exige. Basta lembrar que,
nesta Constituição, há outros concel
tos, sôbre os quais divergem os dou
trinadores e que, no entanto, estio
consagrados no texto: o de direito
adquirido, o de democracia, o de ll
berdade, por exemplo. Quero colo
car-me no terreno puramente jurfdl
CQ; entretanto, a. Constituição a.sse-
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gura o direito adquirido e h~. imensa
:c:tivergência sôbre o que signifIca êsse
direito.

O SR. AGAMEMNON MAGA
LHAES - Sr. Presidente, a segunda
crítica é à parte fin aI do art. 145,
conciliando a liberdade de iniciativa
com a valorização humana do traba
lho.

A análise feita pelo primeiro ora
dor não negou o conceito: negou a
forma, Quero, entretanto, tornar bem
claro o pensamenlo enunciado no
dispositivo.

Quando se estabelece que a ini?ia
tiva se deva conciliar com a valorlza
ção humana do trabalho, o que se
procura alcançar é a liberdade àe
emprêsa, que, no Brasil, mais do que
em qualquer outro país, não é condi
cionada a limite algum. O industrial
pode fundar seu estabelecimento onde
el~tender. O qUe em geral considera
é o aspectoeconõmico de sua indús
tria sua localização perto dos portos
e d~s transportes; nessa localização,
'esqu€ce o homem, o trabalho na parte
humana. O dispositivo procura fixar
o limite que deve ter essa liberdade
de iniciativa. 1tsse limite é o homem.

a Sr. Gurgel do Amaral - Perfei
tamente.

O SR. AGAMEMNON MAGA
LHAES - l\.!uitas vezes, o h~dustrial

localiza suas máquinas em lugar insa
lubre, onde nãl) há espa,Ço para habi
tação, esquecent~o, inteiramente, o fa
tor humano do trabalho. tendo em
vista somente a produção, o rendimen-
to mecânico.
~sse é o pensamento.
a Sr. Gurgel do Amaral - Muito

mais amplo do que pretende o Senhor
Gilberto Freire.

O SR. AGAMEMNON MAGA
LHAES - O que estranho é a crítica
ao conceito. E assim, em lugar de
valorização humana, expressão consi
derada enfát1ca, se propõe condição
hUmana. E' a mesma finalidade do

.dispositivo, e tanto o é que aceito a
substituição. (Muito bem.)

O que se deseja, o que se visa no
dispositivo, é precisamente defender a
condição humana do trabalhador.

a Sr. João Cleofas - V. Ex.o. 56
agora está esclarecendo êsse aspecto.

'O SR. AGAMEMNON MAGA
LHAEs - Estava claro, e a prova de
que o autor da. emenda compreendeu

o conceito, é que sua crítica foi sôbre
a forma. Em lugar de "valorização
humana", propôs "condiçãoaumana".
Aceito "condição humana".

O Sr. Gabriel Passos - Fêz muito
bem, porque significa alguma coisa
de precíoso.

O SR. AGAMEMNON .MAGA
LHAES - Não tenho preten.')óes.
Se a expressão "condição humana"
é mais precisa, fico com a "condição
humana". Meu pesejo é que, na
Constituição, se leve em conta. não
se sub-estime a parte hum8ltla do tra
balhador ...

a Sr. Gabriel Passos - A digni
dade humana.

O SR. AOAMEMNON MAGA
LHAES - ... a dignidade humana.
~ste, o meu pensamento.

Vê a Assembléia, portanto, que a
crítica não procede porque o conceito
é o mebmo. Quanto à forma, tantp
é preciso valorização, como condição.

a Sr. Arruda Câmara - Aliás.
parece-me que ficaría melhor expres
so ° pensamento de amba.s a.s cor
rentes se esta fôsse a redação -- >IV3/
lorização do trabalho humano" -.

O SR. AGAMEMNON MAGA
LHAES - Aceito qualquer fonna:
valo!ização do trfl.balho humano, cem
dição humana do traba.lho.

O Relator da Comissão não tem
vaidades. O de que se faz questão é
da substância. Desde que o con{;eito
fique expresso, definido, nosso obje
tivo terá sido atendido.

a Sr. Ataliba Nogueira - V. Ex. a

não deve capitular. Mantenha o textO
integr.almente. Aibrandar para "con
dição humana", não é a mesma
coisa.

O SR. AGAMEMNON MAGA
LHAES - Sr. Presidenté, como de
clarei, não faço questão de forma.
Uma ou o'J.tra traduz o pensamento
da Comissão. E, desde que seu pe:n.
sarnento fique claro, eu, como Rela
tor, não tenho qualquer restrição a
fazer.

a Sr. Jarbas Maranhão - Valori
zação humana do tra-balhador parece
que não importa s6 em respeito, ma.s
ainda em zêlo e esfôrço pela melho
ria das condições de vida do traba
lhador e pela expansão de seusatri
butos como pessõa humana.

O SR. AGAMEMNON MAGA
LHAES - Sr. Presidente. provada
como está. a improcedência das crít1..
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c~, ar Cons.tituinte cieli,~~:ra.ri a res~
pe1tQ n~ 8U~. a~ta s.abedoria.. (Muifo
bem. ~~to b~. Palmas. )

O SR. COSTA NETO - (Relat&r
GIWGI) (') '-'8r. Presidente, o as
sume> j' eatA suficientemente deba...
tido e, destarte, venho apenas enca
mlnhe.r a votM'ào, pedindo a. aten..
ção da A.s8embléia. para os enunc1a-o
dos do texto e da. emenda defendida
peJo nobre Deputado Gilberto Freire.

Q texto d~:

44 A ordem econômica tem por
~e 06 prindpios da. justiça. so
cial, conc1l1ando a liberdade de
iníe\a.tiva. com ao valol'1zação hu
mBina do trabalho. li

A em-enda reza:
"A ordem econômica. conclllará

a liberdade de emprêsa com a
cOIl<llção humana do tra.ba1ho e
a proteção social do tf8lba,I!ll>r."

As d11erenç.as são, portantc), a.s se
guintes:

O texto comeoa referindo-se a
"'principias da Justiça social"; a
emenda, termina aludindo 1\ "prote
çã.o 8ocia1 do trB.lbalhador".

O texto diZ: "conciliando a. liJber
dade de iniciativa"; a emenda: "con
ciliará a ltberdadc de emprêsatl

•

O te~.to dtspóe: 14 valorização huma
na. dQ trall&.lho"; a emenda: "condi
ção l1.~a do tra.balho".

Quer isto dizer, Sr. Presidente, que,
na segunda parte do enunciado, não
e~te diferença alguma. Há apen~

na primeira e na última.
Realmente, o texto se baseia nos

priD:~~pios da j\.ll:!.tiça social ea emen
da na proteção social ao trabalha -O! •

1'lê$'te ponto, Sr. Presidente, pre
firo o texto, pelo fato de ser a ex
pressão "pr1ncipl~ da justiça social"
mais gimérica e compreender aquêles
que tra..ba1ha.In ...

O ~f. Prado Ketly - V. Ex." dê.
lWença para uma observaçFi.o?

<> $R. OOSTA NETO - Com todo
o prazer.

O Sr. Prado Ke;ly - Note V. Ex." o
seguinte: pelo projeto, a primeira
olé.Wiula tem por base os princípios da.
justiça soc18.1 e se entrosa com a se..
gunda, que define em que consiste
esaa justiça..

(.) NA& f01 revisto pelo orador.

o SR. COSTA NETO - Não é tal.
O Sr. Praào Kelly - E' oomo en

tendo.

O SR . .cOSTA NETO - Vou de
mQ:p.strar a V. Ex.a que não é assim.

A justiça ~ocjal fornece os elementos
para constituJeáo do direito social e,
dentro do direito social, se protege aos
que trabalham e aos que não tn.
balham.

O que o texto quer d1zer é que, den
tro dos Princípios da justiça sociaL ..

O Sr. Prado K elly - Oomo define
V. Ex.a a jU8t1ça. social?

O SR. COSTA NETO - ... justiça
que trata de todos os asslmtoo que in..
teressam à sociedade - assistência
aos enfermos, assistência aos que não
podem traba.lhar por velhice e por mo
léstia - e que fornece também os
princípios de defesa do trabalhador, a
cláusula deve encontrar sua fonte
numa relação de causa e efeito. Logo,
não é a mesma coisa.

O direito social, baseano nos prin
cipias da justiça social, é muito mais
genérico. Existe desde a metade do
século passado e seu preconiZador foi
o grande jurIsta alemão Robert von
Mohl. O trabalhador vai buscar nessa
fonte ele~entos de amparo es'pec1aI;
mas não quer dizer que SÓ ampare o
trabalha,dür.

Quanto à segunda parte, divergente,
congratulo-nle tom o nobre Députado
Agamemnon Magalhães pelo fato de
ter dado preferência à emenda, porque,
realmente, depois de sua. explanaçA,a,
cheguei a compreender - eu e muitol
outros colegas da Comissão - seu
pensamento. Inidalmente, entendia
por "valcriz8,ção hl1mana do traba.lho".
não a valOrização do trabalho humano,
mas a valorização do homem pelo tra
balho, o que. aliás, foi também enten
dldo por myltos de nossos colegas.
Desta.rte, a expressão é, até c e r t o
ponto, ambígua. A eXJlressão oferecida
pelo nobre D~putado senhor Gilberto
Freire, em sua emenda, é mais clara.
e a definição a ser dada na texto de
vena ficar assim red1gkla:

lC A ordem econÔmica tem por
base os princfpios da JusiJça social,
conciliando a liberdade de inicia
tiva com a con.dlção humana do
trabalhador ...

Sr. Presidente. pediria a Vossa Ex
lência, para melhor ordem dos nossos
trabalhos, colocasse em v o ta ç ã o a
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emenda com destaque da expressão
I·condição humana". Se V. Ex.a sub
meter à votaçáo a emenda como está,
votarei por ela; mas no caso de ser
aceito o destaque que solicitei, optarei
por êle, para que seja substituida a
palavra "valorização" por Ilcondiçãou

•

(Muito bem; muito bem. Palmas.)

O SR. PRESIDENTE - Vai-se pro
ceder à votação da emenda do senhor
Gilbreto Freire, D.a 1.333.

O SR. ARRUDA CAMARA (.) 
(Pela ordem) -- Sr. Presidente, re
queiro destaque da expressão uvalo
rização do trabalho", para que a As
semQléia vote Ilvalorização do traba
lho humano", porque a palavra Uva
lorização" está muito bem empregada
no sentido da doutrina pontifícia, no
sentido da elevaçãú não s6 econômica
mas também moral e social do tra
balho.

O SR. PRESIDENTE - V. Ex.o. d~
seja substituir a pa~avra IlcondiçãoH ?

O SR. ARRUDA CAMARA - Re
queri destaque da expressão uvaloriza
ção humana do trabalho", para ser
aprovaua II valorização do trabalho
humano".

O SR. PRESIDENTE - O que vai
ser votado é a emenda.

O SR. COSTA NETO (.) (Pela
ordem) - Sr. Presidente, o objetivo
do nobre Deputado Arruda Câmara
será conseguido com a rejeição da
emenda Gilberto Freire e, então, a
Comissão de Redação não poderá
manter a expressão '1valorízação hu
mana do trabalho", porque o ilustre
Deputado Sr. Agamemnon Magalhães
concordou em que fique consignado no
texto, em vez de "valorização humana
do trabalho", a expressão "valoriza
ção do trabalho huma.no", conforme
deseja o Sr. Arruda Câmara. Acon
tece, entretanto, não existir emenda
nêsse sentido. Poderemos, porém,
atingir essa méta da seguinte f6rma:
S. Ex.a votará contra a emenda Gil
berto Freire e a Comissão de Reda
ção, sem dúvida, corrigirá a· expressão
no sentido de torná-la mais clara,
pois é exato que o texto como está :re
digido, merece contestação.

O Sr. Paulo Sarasate - Estou de
acôrdo com a emenda Gilberto Freire
Quando diz I'condição humana do tra
balho". Por que abandonar essa reda
ção para aprovar outra?

(.) Não foi revisto pelo orador.

o aR. COSTA NETO - Lembro ao
ilustre Deputado Sr. Paulo Sarasare
que o Sr. Representante Arruda Câ
mara não concordou com a desistên
cia do Sr. Agamemnoa MagalhAes,
preferindo que o texto seja esclare
cido.

O Sr. Arruda Câmara - Não con
cordei, porque a expressão diz menos
do que desejo.

O Sr. Ataliba Nogueira - O Senhor
Deputado Agamemnon Magalhães não
desistiu; apenas para argumentar.
concordou.

O Sr. Gabriel Passos - O Sr. Depu
tado Arruda Câmara, não concor
dando com a modlficar-ão, poderá vo
tar contra a emenda.

O SR. COSTA NETO - Foi justa
mente o que eu disse.

Sr. Presidente. alimenta.mos diver
gências por estarmos todos de acôrdo.

O caso é simples. O nobre Depu
tado Arruda Câmara não concorda.
com a emenda do Sr. Gilberto Freire,
nessa parte. Vota contra. Perman~

o texto tal qual está e, quando tiver
de ser discutida a redação, a Assem
bléia se pronunciará por essa. redação
ou pela sugerida por S Ex.B •

O SR. PRESIDENTE - Em vota
ção a emenda n.a 1.333 do Sr. Gil
berto Freire.

I'A ordem econômica conciliará.
a liberdade de emprêS9, com a
condição humana do trabalho e
a proteção social do trabalha..
dor'·.

Os senhores, que a aprovam, quei
ram levantar-se. ~ ."PfJusa) .

Está aprovada. (PalmtL3).

O SR. AGAMEMNON MAGA
LHAES (Pela ordem) - Sr. Presi
dente, ioi aprovada a emenda ou o
destaque?

O SR. PRESIDENTE - A emen
da n.o 1.333.

O SR. AGAMEMNON MAOA
LHAES - Entendemos. que se tra
tava do destaque da expressão "valo
rização humana", p:tra ser substitui·
da por ucondição humana" e não da
emenda Votamos nesse sentidc.. As
sim, peço verificação da votação.

O aR COSTA NETO (Pela ordem)
(. ) - Sr. Presidente, eu havia su
gerido a V. Ex.o. cJlocar em votação
a .emenda n.a 1.333 com o destaque
da eXI)ressão 1I condição humana".
Feita a votação tenho idéia de que
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V. Ex.a não se referiu ao destaque.
Talvez eu esteja enganado; mas. ago
ra, o nobre Depu~ado Agamemnon
Magalhã.es requer verificação de vo
tação. (Apoiados e não apoiadOs).

O SR, PRESIDENTE - Senhores
Representantes, a Casa já. se pronun
ciou sêbre :l emenda n.o 1.333.

O SR. AGAMEMNON MAGA-
LHAES - Sr. Presidente, renovo meu
pedido de verificação de votação. 
<Protestos e aplausos).

O SR PRADO KELLY (Pela or
dem) '- S1'. Presidente, venho exa
tament.e me opôr a êsse pedido de
verifica(jão, tàrdiamp.nte feito. (Pro
testos e aplausos) Peço a V. Ex.a
que recorra ao Regimento.

O SR. PRESIDENTE - Peço a
atenção da Casa. Anunciei o resul
tado da votação d& emenda n.~ 1.333
e o nobre representante pediu a ve
rificaçãJ. Não há inconveniente em
que a Assembléia s,? manifeste com
clareza.

O SR. PRADO KELLY - Sr. Pre
sidente, já se retiraram do recinto al
guns Srs. Constit~ntes. Além disso,
a verific:ação deveria ser pedida ime
diatamente após a votação e V. Ex.a.
anunciava já outra matéria. .

O SR. PRESIDENTE - Há equí
voco de V. Ex.a; não anunciei outra
matéria. Apenas resuondi a uma. ques
tão de ordem.

O SR. PRADO KELLY - Ent.ãc.
V. Ex. a.. Sr. Presidente, tem. nêste
ponto, o fundamento pelo qual im
pugno o peáido de verificação. que
não se deu imediatamente após a VI)
taçw. tanto que, entre uma e outro,
se intercalou a questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE - peço a
atenção do nobre Representante. A
Mesa proclamou o resultado da v::>ta
ção da emenda n. ° 1. 333. Um Se
nhor Representante pbnderou que se
havia solicitado um destaque.

Foi pedIda, então, a verificação de
votação, em momento, portanto, opor
tuno. Além disso não há mal em
que se patenteie bem o resultado da
votação (Palmas.)

O SR. PLINtO LEMOS - Senhor
Presldente, quer parecer-me que há
procedência. na questão de ordtm
aventada pelo Sr. Prado Kelly, de vez
'Que vários Srs. Deputados, depois da
votação, se retlraram do recinto.

o SR. PRESIDENTE (Fazendo
~oar os timpanos) - Peço aos Se
nhores Represen tan te::; permitam que
o Presidente atúe. Vamos proceder à
verificação.

Os Srs. Representantes, que ~nt"ra

ram no recinto e, anteriormente, não
votaram, nâo devem fazê-lo na ven
ficação e, nêsse sentido, apelo para
a consciência de cada um.

O SR. EUCLIDES FIGUEIRE:DO
(Pela ordem) - Sr. Presidente, de
sejo declarar que eu e o nobre Re
presentante Sr. Aureliano Leite não
nos encontravamos no recinto, e, por
isso, uma dúvida paira em nosso es
pírito: trata-se de votação nova ou
de verificação de votação?

O SR. PRESIDENTE - Infonno
ao nobre Representante que a: Mesa
anunciou ter sido aprovada uma
emenda, devendo-se, agora, proceder
à verificação, que foi requerida.

O SR. EUCLIDES FIGUEIREDO 
Nêste caso, Sr. Presidente, abstenho
me de votar. por não ter estado pre
sente, quando da votação.

O SR. PRESIDENTE - Conforme
solicitei, os Srs. Representantes <.lue
não estavam no recinto, quando se
processou a votação, não devem to
mar parte na verificação, a que se
vai proceder. (Pausa.)

Vai-se proceder a verificação da
votaçáo. (Procede-se a verifica
ção.)

O SR. PRESIOENT~ 96 Se..
nhores Representant.es votaram a fa
vor da emenda e 10tl contra. A emen
da n.o 1. 333 está rejeitacia. (Palmas'>

O SR. COb'TA NETO -- Sr. Pre
sidente, peço agora a V. Ex.a ponh'l.
em votação o destaque, que solicite!
em tempo oportuno, quer dizer, an
tes da votação que acaba de ser
feita. Lembro a V. Ex.a que êsse des
taque se refere à emtnda n.o 1.333
ao nobre deputado Sr. Gilberto
Freire.

O Sr. Agamemnon Magalhães - O
destaque está prejudicado.

O SR. COSTA NETO ~. Sr. Pre
sidente, quando :Jedi a palavra para.
encaminhar a votação, solicitei a V.
Ex.a que fizesse a vatação da emen..
da do nobre deputado Sr. Gllberb
Freire, com o destaque da última.
expressão: "condição humana." SI!,
porventura, a emenda de S. Ex.- fÔsse
aprovada, na turallnente o caso esta
ria. solueionado. e o projeto receberia.
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um.. preceito substitutivo. Se a emen
da de S. E]c.'* fôsse rejeitada, esta.
1'181 d.esta.cada a expressão "condlçãO'
humana", <XJm a qual concordou o no
bre deputado Sr. Agamemnon Maga
lhães, para o efeito de ser substi
tuída pela expressão "valorização hu
mana. H

Se V. Ex.a não declarar que me
negou êste destaque, pedirei que o po
nha em votaç§,ó. ~sse pedido é re·
gimental. Se' V. Ex.o., ao contrário,
me declarar que u destaque foi ne~

gad'o>, naturalmente meu pedido fi
cou sem efeito.

O SR. PRESIDENTE - Não ne
guei destaque à emenda. mas, tendo~9..

como aprovada, declarei que estava
prejudicado o requerimento de Vossa
Excelência. Entretanto, rejeitada a
emenda. a própria Assembléia tem
o direito de votar o destaque soH
citado.

O SR. PRADO KELLY - Senhor
Presidente, é com grande constrangi
mento que me dirijo à Mesa. mas
parece que há manifesto equívoco.
Antes de se pôr em votação a -emen
da do ilustre deputado Gllbelto Frei
lI'e. o Sr. Relator geral pediu a V.
Ex.a. que essa emenda fôsse subme
tida. ao voto da Casa com .o desta
que de determinads.s palavras. V.
Ex.ll, não teve oportunidade de con
siderar o requer~ento e submetetl à
votação a emenda, na integra.

Por êste Inotivo, o nobre deput&dó
levantou questão de ordem e. poste
riormente. foi requerida verifIcação de
votação, que com muito desgosto. im
pugnei na ocasião.

A emenda foi votada na íntegra e
e sua. rejeição impede o deferimento
de destaque a qualquer de seus têr
mos.

Esta, a meu ver, a questão regl~

mental. (Muito bem; muito bem,)

O SR. PRESIDENTE - O nobre
Representante tem razão. Por um
êrro, descuido ou o que quer que seja
de minha parte, submeti a en1enda
ao roto da' Casa, a qual deliberou da
forma. aput'ada na verificação.

Assim, está prejudicado o destaque.
O' adiantado da hora. não pennite

submeter à apreciação da AssembléIa
qualquer outra emenda.

Está finda a hora da sessão. Con
voca os Senhores Representantes pa-

ra hoje ~, 2Q hQ.u~ extraotdinària
m~e ccun a se8\ÚBte

ORDEM DO »u
Continuação da votação do projeto

da ConstItuição. ..

Deixaram de comparecer 21 Se..
nhores Representantes:

PartiàD Social Democrãtico .
Amazonas:

Leopoldo Peres.
Rio Grande do Norte:

Georgino Avelino.
Minas Gerais;

Benedito Valadares.
Juscelino Kubitschek.
Duque de Mesquita.
José A1kmim. .
Milton Prates.

São Paulo:
Antôrdo Feliciano.
Martins Filho.
Silvio de Campos.

União .Democr'il:ica Nacional

Piauí:

Coelho Rodrigues.
Ceará:

Beni Carvalho.
Paraíba:

Adalberto Ribeiro.

Pa.rtido Trabalhista B,..asileiro

São Paulo:
Marcondes Filho.
Hugo Borghl.

PaTtido Rep~bU~no

Sergipe:

Durval Cruz.
Minas Gerais:

Má.rio Brant.
Fellpe Baloi.

Partido Democráta Cristão

São Paulo:
Manuel Vítor.

Levanta-se a sessã.o às 18 ha..
raso



149.8 Sessão, em 28 de Agosto de 1946
(Extraordinária)

PresicUncia do Sr. Melo Viana, Presidente

As 20 horas e 15 IlÚnutos com
parecer·am os Senhores

Partido Social Democrático
Acr€:

Castelo Branco.
Hugo Carneiro.

Amazanas:
Alvaro Maia.
Per€ira da Silva.

Pará.:
Magalhães Barata .
Alvaro Adolfo.
Duarte de Oliveira.
Lameira Bittencourt.
Carlos Nogueira.
Nélson Parljós.
João :Botelho.
Rocha Ribas.

Maranhão:
Clodomir Card<>so.
Crepori Franco.
Vitorlno Freire.
José Neiva.
Afonso Matos.

Piaui:
Renau1t Leite .
Areia Leão.
Sigefredo Pacheoo.

Ceará:
Moreira da Rocha.
Frata Gentil.
Almeida Monte.
Osval<lo Studart.
RauI Barbosa.

Rio Grande ri~ Norte:
Dloclécio Duarte
José Varem.
Valfredo Gurgel.
Mata N-eto.

Paraiba:
samuel Duarte.
José J of11i .

Pernambu'co :
Etel'Vino Lins.
Agamemnon Magalhães.
Jarbas Maranhão.
Gercino Pantes .
Oscar Carneiro.
Osvaldo Lima.
costa Pôrto.
Uliss€s Lins.
Ferr-eira Lima.
Barbosa Lima.
Pessoa Guerra.

Alagoas:
T·eix-eira de Vasconcelos.
G6is Montetro.
S!iv-estre Péricles.
Medeiros Neto.
Lauro Montenegro.
José Maria.
Antônio Mafra.

sergipe:
Graco Cardoso.

Bahia:
La.uro de Freitas.
Aloisio de Oastro.
Regic:; Pacheco.
Negreiros Falcão.
Vieira doe Melo.
Alta.mirando Requião.
Eunápio de Qu-eirôz.
Fr6es da Mota.
Aristides Milton.

Espírito Sa,nto :
Atillo Viváqua.
Henrique de Novais.
Ar! Viana.
Carlos Lindemberg.
Eurico Sales.
Vieira de Resende.
Alvaro Castelo.
Asdrubal Soares.



Distrito Federal:
José Romero.

Rio de Janeiro:
Alfredo Neves.
Amaral Peixoto.
Eduardo Duvivier.
Cwrlos Pinto.
Paulo Ferna.nd-es.
Getúlio de Moura.
Heitor Col1et.
Bastos Tavares.
Aeúrcio Tôrres.

Minas Gerais:
Melo Viana.
Rodrigues Seabra.
Pedro Dutra.
Bias Foxtes .
Israel Pinheiro.
Wellington Brandão.
Joaquim Libânío.
Augusto Viegas.
Gustavo Capanema.
Rodrigues Pereira.
Celso Machado.

São Paulo:
Gof'l'edo Teles.
N oveli Júnior.
Costa Neto.
Horácio Lafer.
Lopes Ferraz.
Ataliba Nogueira.
João Abdala.
Sampaio Vida!.
Alves Palma.
Honórl0 Montei=o.
Machado CoeL.~o.

Goiás:
Pedro Ludovioo.
Dario Cardoso.
Diogenes Magalhães.
Oaiado Godói.
Galena Paranhos.
Guilherme Xavier.

Mato Grosso:
Ponce de Arruda..
Argemiro Fialho.
Man:tiniano Araújo.

Paraná:

Flávio Guimarães.
Roberto Glasser .

. F'emando Flores.
Munhoz de Melo.
Lauro Lopes.
Jofi.() Aguiar.
Aramis Ataíde.
Gomi Júnior.
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Santa Catarina:
Nereu Ra"m<>s.
Ivo d'Aquino.
Aderoal Silva.
Ota.c11io Costa.
Orlando Brasil.
Roberto Grossembaeher.
Rogédo Vieira.
Hans Jordan.

Rio Grande do Sul:
Ernesto Dorneles.
Gaston Englert.
Brochado da Rocha.
Elót Rocha.
Teodomiro Fonsec a.
Dama:so Rocha.
Daniel Faraco.
Antero Leivas.
Manuel Duarte.
Sousa COsta.
Bittencourt Azambuja.
Mércío Teixeira.
Pedro Vergara.
Herofilo Azambuja.
Bayard Lima.

Unitro Democrática Nacional
·A..mazonas:

Severiano Nlll1€'S.

Pará:
Agostinho Monteiro.
EpílogJ Campos.

Maranhão:
Alari~ Pach-eco.
Antenor Bogêa.

Piauí:
Matias Olímpio .
.José Cândido.
J'..ntônio COrreia.
Adelmar Rocha.

ceará:
PUnia Pompau.
Gentil Barreira.
Egberto Rodrigues .
Fernandes Teles.
José de Borba.
Leão Sampaio.
Edgar de A'lTUda.

Rio Grande do Norte:
Ferreira de Sousa.
José Augusto.
Aloisio Alves:

Paraíba:
Vergniaud Wanderley.
João Agripino.
Plinto Lemos.



Ernânl Sátiro.
Osmar Aquino.

P.ernambuc<>:
Aldoe Sampaio.
João Cleafas.
Gilberto Freire.

Alagoas:

:"'reitas cavalcanti.
Mário Gomes.
RUl Palm.eira.

Sergipe:

Válter Franco.
Leand':,o Madel.
Heribaldo Vieira.

Bahia:

Aloísio de Carvalho.
Jurad Magalhães.
atávi o Mangabeira.
Luis Viana.
Clemente Mariani.
Dantas Jánior.
Rafael Cincurá.
NêS tor Duarte.
Aliomar Baleeiro.
João Men d.es .
Alberico Fraga.
Rui Santos.

Espírito Santo:
Luís Cláudio.

Distrito Federal:
Hamílton Nogueitra.
Hermes Lima.
Euclides Figueiredo.
Jurandir Pires.

Rio de Janeiro:
A taliba Nogueira.
Prac.o Kelly.
José Leomil.

Minas Gerais:
Monteiro de Castro.
José Bonifácio.
Magalhã-es Pinto.
GabrieJ Passos.
Milton Campos.
Lopes Cançado.
Licurgo Leite.

São Pwlo:
Mário Masagáo.
Paulo Nogueira.
Romeu Lo-urenção.
?linio BalI'l'eto.
Toledo PiZa.
Aureliano Leite.

Goiás:

Jales Machado.
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Mato Grosso:
Vespasiano Martins.
Joá-o Vilasboas .
Dolo: de Andrade.

Paraná:
Erasto Gaertner.

Santa Catarina:
Tomás Fontes.

Rio Grande do Sul:
FlOI"es da Cunha.

Partido Trabalhista Brasileiro

Bahia:
Luís Lago.

Distrito Federal:
Rui Almeida.
Ourg-el d-o Amaral.
Segadas Viana.
Be-niClo Fontenele .
Baeta N.eves.
Antônio Silva.

Minas Gerais:
Len Santos.
Ezequiel Mendes.

São PaJulo:
Pedroso Júnior.
Romeu Fiori.
Berta Condé.
Euzébio Rocha.

Paraná:
Moela Braga.

Partido Comunista fÜ) Brasil

Pernambuco:
Gregório Bezerra.
Agostinho de Oliveira.
Alcêdo Coutinho.

Bahia:
Carlos Marighela.

Distrito Federal:
Carlos Prestes.
João Amazonas.
M3lUI'ício Grabois.
Batista Neto.

Rio de Janeiro:
Claudino Silva.
Alcides Sabença.

São P21ulo:
,) osé Crlspim .
Osvaldo Pa<:heco.
J.orge Ama.do .
Caires de Brito.
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Rio Grande do SlÜ:

Abfl10 Fernandes.

Partido Republioo.no
Maranhão:

Lino Machado.
Pernambuco:

Sousa Leão.
Sen-gipe:

Aimanoo Fontes.
Minas Gerais:

Jací Figueiredo.
Bernardes Filho.

São PEl/Ulo:

AlUno Arantes.
Paraná:

Munhoz da Rocha.

Partido Social Progresmta
ceará.:

Olavo Oliveira.
Stênio Gomes.
João Adeoclato.
, Rio Grande do Norte:
Café Filho.

Bahia:
Te6dulo AÍbuquerque.

São Paulo:

Cam,pos VergaJ.

Partido Democrata Cristão
Pernambuco:

Arruda Câmara.
São Paulo:

Manuel Vitor.

O SR. PRESIDENTE - Achando
se presentes 254 Senhores Represen
tantes, declaro aberta a sessão.

Passa-se à leitura da ata. da sessão
anterior.

O SR. HUGO CARNEIRO (1.0 Su
plente, servindo como 2.0 Secretário>
procede à leitura da ata.

O SR. PRESIDENTE - De acõrdo
com o Regimento Interno, dou a a.ta
por aprovada, ressalvada qualquer
retificaçã.o escrita, que. seja apresen
tada.

o SR. LAURO MONTEN'mGRO
(3.o Secretário servindo como 1.°) de
clara que não há expediente a ser
lido.

O SR. PRESIDENTE - Senhores
Representantes, havendo número re
gimental para votação, vamos reco
meçar os trabalhos.

Está sôbre a m~sa requerimento,
assinado pelo Sr. Israel Pinheiro, para.
destaque do § 2.° do axt. 152, que reza:

Titulo V - Artigo 152 - § 2.°:
'{Prescindirá de autorização ou con...

cessão, o aproveitamento de energia
hidráulica de potêncla reduzida, para
uso exclusivo do proprietário da fon
te de energia".

Requeiro destaqUe das palavr~

"para uso exclusivo do proprietário
da fonte de energia" ficando a.sa1ul
restabelecido o princípio da emenda
D.o 1.551.

Sala das Sessões, 16 de agôsto de
1946. - Israel Pinheiro.

O SR. ISRAEL PINHEIRO '- Se
nhor Presidente, o art. 152, ~ 2.°, do
projeto diz o seguinte:

"Pt':scindirâ. de autorização ou
concessão o aproyeitamento de
energ) a elétrica de potência redu
zida, para uso exclusivo dn pro
prietário da fonte de energía".

Meu destaque visa a eliminação das
pala.vras I' para uso exclusivo do pro·
prietário da fonte de energia".

A modificação tem por fim penui·
tir que, as pequenas quedas dágua,
cuja potên(;ia o Código de ~Il" .nas es
tabelece atualmente no m<.J.xima de
50 Kw, possam ser utilizadas não sO
mente pela proprietário da fonte de
energia, mas também pelos vizinhos.

E' muito comum, n~ interior, utlll.
zar o fazepdeiro uIl,la queda dágua
nessa condições, e não se j:lstifica q~
êle não possa fornecer essa. energia
aos vizinhos, para que também dela
se aproveitem.

A separação da queda dágua da
propriedade do solo teve justamente
por finalidade impedir ficasse como
monopólio ou privllégio do possuidor
do solo a queda dágua. Não vejo por
que, no caso de poder utilizar essa
queda dágua, independentemente de
concessão, por se tratar de pequena
potência, não seja ao proprietá.rlo
permitido fornecer energia elétrica a.
seus vizinhos.
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Na hipótese do fornecimento a pe~

quenas sedes de dist.ritos, também não
prevalece essa razão, porque, o pro~

prietário está obrigado a cingir-se às
condições das concessões de serviços
públicos, e as suas tarifas seriam, en
tão, reguladas por lei. (Muito bem.
Palmas.)

O SR. NESTOR DUARTE - Sr.
Presidente, meu destaque é idênt1co ao
requerido pelo nobre Deputado mi
neiro; mas, além da razão de ordem
ecônomica com a qual S. Ex.a fun
damentou seu pedido de destaque, hã
outra de ordem juridíea, para o qual já
chamei a atenção do nobre Relator
Geral e do ilustre Relator Parcial, Se
nhor Atílio Vivaqua. E' que, havendo
a Constituição consagrado o sistema
jurídico por fõrça do qual não se exer
ce a propriedade privada sõbre riqueza
do sub-solo e fontes de energia., é claro
que constitui contradição a êsse stste
ma jurídico afirmar-se, no § 2.0 do ar
tigo 152, possa alguém ser proprietá
rio da fonte de energia.

Assim, meu destaque tem dois fun
damentos: um, de ordem econômica
- já muito bem expendido pelo no
bre Deputado Israel Pinheiro; e {,utro,
de ordem jurídica, pois que o § 2.0 do
referido artigo não se compadeca 
repito - com o sistema jurídico esta..
belecido no art. 151. (Muito bem.)

O SR. PRESIDENTE - O nobre
Representante tem razão.

Há sôbre à Mesa o seguinte desta
que de S. Ex.a :

Título V - Da ordem econômica e
social.

Requeremos destaque, para suprimir,
no § 2.° do art. 152, das expressões fi
nais: "para uso exclusivo do proprie
tário da fonte de energia"

Em sessão, 27 de agôsto de 1946. 
Nestor Duarte.

O SR. COSTA NETO - Sr. Pre
sidente, o texto do § 2.° do art. 152 es
tá concebido nos seguintes têrmos:

uPrescindirá de autorização ou
concessão o aproveitamento de
energia elétrica de potência redu
zida, para uso exclusivo do pro
prietário da fonte de energia."

Os nobres Deputados Srs. Israel Pi
nheiro e Nestor Duarte propõem a.
supressão d!. seguinte cláusula:

"Para uso exclusivo do proprie
tário da fonte de energia."

As emendas por 00. EXas. ofei"e
cidas estão devidamente fundamen
tadas e sua justificação nos convence.
Estamos. por isso, de acÔrdo com. a.
exclusão dessa cláusula do referido
preceito. (Multo bem. Palmas. )

O SR. PRESIDENTE Vamos
proceder à votação. Como anunc1ei, o
requerimento de destaque do Sr. Is
rael Pinheiro, refere-se à.s palavras
"para uso exclusivo do proprietário
da fonte de energia". A Comissão,
pela voz do Sr. Relator Geral, aca
ba de concordar com o destaqu~ pe
dido. Assim, os Senhores, que o apro
vam, queiram levantar-se. (Pausa.)

Está aprovado.
Passamos a examInar o destaqt'e re

querido pelo Sr. Altino Arantes, nos
seguintes têrmos:

Requeiro destaque para a emenda
n.O 1.85'5, ao art. 164 § 26 do Projeto
primitivo; emenda que está publicada.
no Diário da Assembléia de 22 de ju- <

nho, pág. 2.869, La coluna. .

S. S., 16 de agôsto de 1946. 
Altino Arantes.

N.O 1.855

Ao art. 164, § 26:
Emende-se:
~4E' reconhecido o d1reitc, de

greve, exceto nos serviços públicos
ou de utilidade pública."

S. Ex.a. o Sr. Altino Arantes pede
o destaque da emenda n.o 1.855, ao
art. 164, § 26, assim redigida:

:.E' recenhecido o direito de
greve, exceto nos serviços públicos

ou de utilidade pública."

O destaque da emenda do Sr. João
Amazonas tem o n.o 3. 197 - está con
cebido nêstes rermos:

Redigir assim: "É reconhecido o
direito de greve".

Art. 1'57 - Título V - do Projeto
atual, que corresponde ao Art. 164
§ 26.0 - do Projeto anterior.

Primeiro signatário: Deputado João
Amazonas.

Sala das Sessões, 27-8-46. - Luís
Carlos Prestes.

O SR. ALTINO ARANTES - Peço
a palavra, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE - Tem 3. pa.
lavra o nobre Representante.
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o SR. ALTINO ARANTES - Sr.
Presidente, vou proferir poucas pa
lavras, para tentar justificar a. emen~
da que apresentei, sob n.a 1.855, e
está assim concebida:

"~reconhecido o direito de
greve, exceto IlOS serviços públi
cos ou de utilidade pÚ'blica".

Parece-me, oom efeito, que a reda
ção por mim proposta a êste l)receito
é mais clara e, sobretudo mais adje
tiva que a do pl'ojeto emendado pela.
Cozr.1ssão Constituicional.

De fato, de ac6rdo com o texto
apresentado pela Comissão da Cons
tituição, embora se reoonheça o di
reito de greve, seu exercicio está. su
jeito às disposições da lei ordinária.
Quer cUzer: o texto constituciona.l
fica jungido, adstrito às disposiÇÕeS
do Pod~r Legislativo, sem que haja
em correspondência cláusula coIbIndo
o arbitrio dêsse Poder ou Un:l1tando
lhe a competência.

Parece-me, portanto, 5r. Presiden
te. que a emenda por mim oferecida
v1sa reconhecer o direito de greve. o
qual, aliás, também o projeto reco
nhec~, mas ao mesmo tempo determi
nar claramente que se deve res
guardar o bem público e não tolerar
ampliações abusivas, porquanto po
deriam estas comprometer e, até.
anular o principio da liberdade de
trabalho, que todos nós queremos
proclamar e a Constitujção deve tu
telar. (MUito Dem. Palmas)

O SR. JOAO A..'I\1AZONAS (ta) 
Sr. Presidente a emenda que api:esen
tamos ao art. 157 do proj~to revisto
pretende suprimir a expressâo "cujo
exercício a lei regulará.".

Nosso objetivo era assegurar, na
Constituição, o princípio básico dês
se direito social que o Brasil, em vá.
rias conferências, tem subscr!to e que,
apesar de tudo, em nossa terra, ain
da não está assegurado ao proleta
riado.

São multas os que crêem ser a ga
rantia do direito de greve fonte de
perturbação da ordem púbUca. Esta
mos convencidos, exatament~, do con
trário. O direito de greve é um meio
de estabelecer o equilibrlo das rela
ções entre ~atrãc e operárIo.

O Sr. Amando Fontes -- E' a arma
pacífica de que se pode valer o tra
balhador para se defend~r do egois..
mo do capital.

(.) Não foi revisto pelo orador.

o SR. JOAo AMAZONA8
Agradeço a V. Ex.a tão alta compre
ensão do assunto.

Na verdade, Sr. Presidente qUflndo
os patrões têm a conv1c..!ão' de que
seus empregados podem ir at.5 o re
curso extremo da gr1we, éles os ou
vem com mais atenção e procuram
soluções razoáveis para os proolemas
que lhes são apresentados. 1'10 en
tanto, o contrário se dá hoje quando
os patrões estão certos de qae, de
seu lado se encontram a repressão
policial e os órgãos do Ministério que
deveriam ser neutros, porque e ó pa
pel do Estado.

Nos dissídios entre operário,s e pa
trões, em geral c que acontece é que
êstes últimos resistem a. tOdas as rei
vindicações formuladas e exasperam
os trabalhadores, forçados, assim, a :ar
ao extremo da greve, que se torna po
lítica pela própria ação repressiva do
Estado.

E~ I portanto, fator de ordem social
a manutenção do direito 1e greve.

Os argumentos que ainão. agora
acabou de Invocar o nobre Represen
tante de São Paulo redundariam em
anulação. na prática, do exerc(c~o

dêsse áirelto, porque "utilidade pÚbli.
cau é expressão muito elástica, sus
ceptível de ser levada a todos O~ ramus
da ativioade.

Basta dizer Que o Sr, Ministro do
Trabalho considerou os D.tnl:OS como
serviço de utilidade lJública, e, assim,
proibiu os bancários na defesa de
seus interêsses de ir à greve nos es
tabelecimentos de crédito .:io píl.is.

A aceitação da emenda do Repre
sentante de São Paulo determinaria
a negação do dIreito de greve e, ao
mesmo tempo, como já assevere1 se
lia a maneira de deixar continuasse
essa contradição de interêsses, que
seriam agravados determinando sem
pre as piores conseqüências.

Desejo, 8r. Presidente, a. penllanên..
eia do texto do projeto e, por- isso, re
tiro a emenda que havíamú$ apresen
tado, solicitando a V. Ex.a, p0rém,
substltua o pedido de des ta-lue pelo
de preferência para o referido texto.
(Muito bem,· muito bem.)

O 8R. HERMES LIMA - Sr, Pre
sidente. Srs. Constituintes, o texto
do art. 157 reza:

';E' recouhecido o direito de
greve, cujo exercicio a lel regula
rá".

Resulta da média de opiniões já
muito debatidas na. Comissão da
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ConstitUição. Eu lembraria, apenas
que a Constituição francêsa - re
jeitada no plebiscito, mas não por
êsse motivo - reconhecia o direito
de greve dentro do quadro das leis
que o regulamentassem.

De maneira que, o texto do projeto
reconhece o direito de greve e não
pode, pelas opiniões convergentes de
que êle resultou, deixar de proclamar
que o seu exercício .;erá regulado pela
leI.

Quero referlr~me, em especial, à
emenda do eminente deputado Se
nhor AlUno Arantes.

Ao contrário do que S. Ex." notou,
pa.rece à Comissáo que sua emenda é
muito mais restritiva do que o texto
do projeto, porqne ;i:econhece o direito
de greve, mas proibe-a nos serviços
públicos ou de utilidade pública..

O que parecia estar no pensamento
de S. Ex.- era que o direito de gre
ve fôsse proibido àqueles que exercem
função pública. No entanto. 81 emenda,
como está redigida, não tem êsse sen
tido.

Assim, a interpretação do eminen
te deputado, cujo nome declino dF"s
ta tribuna com a mator simpatia e
respeito, parece-nos ci~masian·) TesGrl
tiva. Esta a razão por 4'le a Comis
são opina pela- manutenção do texto
que, creio, atende às necessidad~s da
leI que regulamentará a greve. na .ne
dlda que 1:1 cv:>ltlção social fôr detc!rmi
nando. (Muito bem; muito bem).

O SR. PRESIDENTE - Em primei
ro lugar, teriamos de votar a emenda,
3.197, que é supressiva, em parte. seu
autor, o Sr. João Amaz.onas, porém,
dela desistiu, pedindo, aliás, preferên
cia para o texto do projeto.

Nestas condições, vou submeter o
texto do projeto à votação.

O SR. COSTA NETO (.) - Senhor
Presidente, pediria a: V. Ex.a puzesse
em votação a emenda de autoria do
nobre Representante Sr. Altino Aran
tes.

Naturalmente, minha opinião, coe
rente com o que acabou de explicar o
ilustre colega Sr. Hermes Lima é
que o texto do Capítulo já foi lttprova
do, salvo OS destaques.

Sendo a emenda do Sr. AlUno Aran
tes, de fato, um destaque, parece-me
data venia que o destaque deve ser
P05to em votação.

(.) Não foi revisto pelo orador.

o SR. PRESIDENTE - V. E:.- tem
r~zão. Não tendo havido 1mpugnação,
nao encontrei motivo de ordem para
fazer alterações.

Ponho em votaçáo, portanto, a emen
da do Sr. AltIno Arantes, sob núme
ro 1.855.

Os Senhores, que a aprovam, que!
ram levantar-se. (Pausa>.

Está rejeitada, ficando assim manti
do o texto do projeto.

A emenda n.o 3.197, do Sr. Jvão
Amazonas é retirada pelo autor.

Vamos passar à emenda n.o 2.053,
de autorta do nobre Representante Se
nhor Horacio Lafer, cujo destaqUe a
emenda está assim redigida:

Título V:
Requeremos destaque para. 81 emen

da aditiva 2.053 (pág. 2.892 - D.O.)
22-6. - Horacio Laler.

A emenda diz:
N.o 2.053

ArUgo 164, parágrafo 12.
Emenda substitutiva..
Redija-se assim:
"A lei promoverá o fomento do

emprêgo dos capitais br&Sllelros
em fontes de produção: da aplica
ção do capital proveniente do
exterior no financiamen to de em
preendImentos nacionais ou a sua
associação a êstes: e da economi81
popular pelo crédIto e cooperati
vismo. - H oraC'io Lafer.

O SR. HORACrO LAFER (.) 
8r. Presidente, ao § 12 do art. 164 do
anteproieto, apresentei emenda con
substanciando três orIentações, que
reputo importantes e, talvez inesmo.
essenciais ao futuro da evolução bra
sileira.

Pela primeira vez, a lei promoverA.
o fomento du emprego de capitais bra
sileiros em fontes de produção, por..
que, através da produção, é que po..
deremos aumentar as riquezas e, por
via destas, melhorar as condições da
vida do povo brasHelro.

A segunda manda prom01ter o fo
mento e a. aplicação dos capita1s pro
venientes do exterior nas duas formas
que são as mais interess&.ntes para o
Brasil: financiamento de empreendI
mentos nacionais, ou associação dêsses
es.pltais a.os capitais brasileiros.

Finalmente, o desenvolvimento da.
economIa popular, p e I o crédito e o

(.) Não foi revIsto pelo orador.
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oooperativismo, porque nesse desenvol
Vimento está. a garfUltia da estab1li
·~dade social e politica de qualquer
povo. (Muito bem. Palnl4s.)

O SR. HERMES LIMA - Senhor
Presidente, a emenda do preclaro co
lega, Sr. Horácio Laf.er, que aca.ba de
ser defendida pelo seu autor, parece
à Comissão tratar de matéria de legis
lação ordinária e, sobretudo, de poU
tica de govêmo.

O Sr. Nestor Duarte - E enunc1Mlo
de ponto de programa de Ciência das
Finanças.

O Sr. Horacio La}er - 'l'rata-se de
política básica, de norma básiCa para
nosso futuro, pDr isso mesmo digna
de figurar numa Constituiçã.o.

O SR. HERMES LIMA - Não há
dúvida alguma de que o t e x t o da
emenda do ilustre colega representa
excelente direção a ser seguida pelo
govênlo, pela administração em sua
política.

Diz ela que a lei .promoverá o fo
mento do emprêgo ele capitais bra
sileiros em fontes de produção. Ora,
pe!i) regime e<lonôm1co em que vive
mos, êsses capitais, hão de procurar,
naturalmente, colocar-se da melhor
maneira para átender ao desenvolvi
mento do pais e. à justa remuneração
dos mesmos.

O govêrno a uxiliarã essa orienr.ação
à medida que as necessidades nacio
nais fÔrem tornando necessária uma
política administrativa nesse sentl.do.

O Sr. Horacio Lajer - Nem sempre.
O Sr. Nestor Duarte - Talvez o

autor da emenda. Vlse impedir que se
&pllquem capitais em arranha-céus ou
outros empreendimentos não produ
tivos.

O SR. HERMES LIMA - Mas Isso
não é permitido à Constituição de
clarar, sem atentar contra o regime
econômIco em que Vivemos. Qualquer
pessoa pode aplicar seu dinheiro em
arranha-céus ou no que quiser; ao g04
vêrno não assistirá. o direito de obrigar
alguém a empregar capital nef:)te ou
naquêle empreendimento.

Isso seria contrário ao nosso regime
econômico.

o. Sr. Horácio Lafer - Diz a Cons
tituição qUe a lei assegurará a todos
trabalho que possibioite existência dig
na. T9..mbém isso não é questão de
.lei ordinária?

o sá. HERMES LIMA - E' um
princípÍl) .

O Sr. Horácio l.uter Minha.
emenda também constitui um prin
cipio.

O SR. HERMES LIMA - O que o
nobre autor da emr::nda deseja é aqui
lo que os capitalistas brasileiros po
derão fazer na direção pessoal e par
tícular de seus negócios,

O Sr. Jurandir Pires - Perfeito.
O SR. HERMES LIMA - Isso a

lei não impede de fazer. Dizer, po
rém, que a lei promoverá o fomento
de empl'êgo de capita.is brasileiros em
fontes de produção não adiantariR
mesmo à própria iniciativa particu]ar
n-esse sen tido,

Quanto á segunda parte da em.en
da. ou seja. aplicação ele capital pro
vel1ient~ do exteriot no financiamen
to de empreendimentos nacionais ou
sua associação a êStes, evidentemente
o capital alienigena terá a liberda
de de ser aplicado nu pais, confor
me fôr julgado maJg útil ou conveni
ente aos donos deeses capitais, contan
to, naturalmente, que respeitem cer
tas no~as de politica geral de fo
mento de produção. e de progresso do
pr6prio pa ís.

O Sr. Vieira de Melo - E' exce
lente idéia para uma plataforma de
govêrno.

O SR. HERMES LIMA - A tercei
ra parte da emends f ala na econo
mia popular pelo ~rédito e o coope-
rativismo. •

Possuímos' larga legislação coope
rativista, adiantada e abundante, que,
é de justiça assinala'.', tem produ
zido muitos frutos.

Assim, Sr. Presidente, as Idéias do
nobre Representante são de tal natu
reza que faremos votos para que S.
Ex.a. as aplique, com sua inteligência.
e com seu patriotísmo, de modo espe
cial, quando e~tiver à frente de uma
pasta ministerial, ou, mec.mo, do 00
vêrno da Repúbl1c~... (Muito bem;
muito bem. Palmas).

O SR. PRESIDENTE - Srs. Re
presentantes, vaDIOS proceder à vota
ção da emenda n.o 2.053, de autoria
do Sr. Horácio Lafer. .

Os senhores, que aprovam a emen
da, queiram levantar-se. (Pausa)

Está rejeitada.
Tenho ainda sôbre a mesa a emen

da n.O 4.084, da autoria do Sr. Gas
ton Englt'!l't, e, igualmente, a de nú
mero 3.162, do Sr. Eduardo Duviv1er.
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Est~ última deve ser votada em pri
melro lugar, porque é de número mais
baiXo; refere-se ao § 24 do art. 164,
cujos d~5taoues e ~menda dizem:

Requ"2!remõs destaQue, na. forma re
gimental, para a Emenda nO 4.084, de
autoria do Sr. Gaston Englert e outros
referente ao Título V - Capítulo V do
Projeto revisto e publicada à página
162 do ::.mpresso alu~~vo ao art. 164
§ 24-1 e seguintes. Art. 156, - I do
Substitutivo.

Sala das Sessões, em 26-8-46. 
Gaston EngZert.

Requeiro, na forma do Regimento,
destaque para a emenda n.o 3 162, de
minha autoria, apresentada ao arti
go 16~ C!0 primitivo Projeto, a fim de
constitUlr wn incisú a. mais do § 24.0

dêsse artigo, corresoondente ao arti
go 156 <lo Projeto rpv1Sto.

Emenda cujo d.estaque se requer:

Titulo V - C~pítulo m:
Ao § 24.0 do art. 164, acrescente-se

um inciso:
:xv - Proporcionalidade de remu

neração e regalias à produção verifi
cada. em quantidade e qualldtlde.

S. S., 23-8-46 - Eduardo DuviVier·
A em~nda diz:

N.O 3 162

Título V - Capitulo m:
Ao § 24 do art. 164, acrescente

se um inciso:
XV - Propo!'cional1dade de re

~uneração e regallas à produção
verificada, em r.Iuantidade e qua
lidade.

O ISR. EDUARDO DUVIVIER ('1')
(Para. encami1Ütar a. 'VOtação) - se-
nhor Preside':1te, a emenda, que apre...
senteti, se justifica. plenamente dian...
te do têxto do projeto e das legisla...
çães mais adiantadas na proteção ao
trabalho, bem como em face do mo
mento mundial, que deve prolong'3.l'
se, pois, antes de tudo, precisam.c.:s
promo'!er o aumento da produção, o
qual nao Sé pode obter se:lão pelo es
túnulo ao trabalho, proporcionando o
sa.1árlo e a.s regalias necessárias à. efi
ciência. da produção na sua quanti
dade e na sua qualidade.

O inciso I do artigo 156 proíbe a
diferença. de salãrio para o mesmo
tra.ba.lho por motivo de idade, sexo,
nacionalidade e estado civil.

-Por tr8Joolho se poderia entender a
execuçio de determinada produção, e,

(.) Não toi revisto pelo orador.

nêste caso, dir-se-ia que, a rigOl",
era dispensável a emenda. Como tra
balho, porém, no sentido em que te
mos tomado êste vocábulo. se.gundo se
eVidencia do têxto. trata-se do tra-·
balho-dia, independentemente da pro
dução.

Nossa legislação trabalhista teve
suas regras r.onsolidadas e consubs
ciadas numa época ~m que havia m'l
lhões de desempregados no mundo e
era preciso àividir o trabalho por
êsses milhões de homens, que dêle ne
cessitavam para viver. Não é ôste o
caráter da época atual, nem o será,
provávelmente, no mome..llto que se
lhe há de seguir por muitos .anos
ainda. Depois de uma guerra que
destruiu tanta riqueza, que reduziu
tantas populações à. miséria, c de que
se precisa é de produção, porque tõ
das as regras de justiça, tõdas as
bõas normas de distribuição se tar...
nam inoperantes, ineficazes, quando
não haja o que distribuir ou ':) oue
partilhar. -

Assistimos, no Brasil, a uma situa
ção verdadeiramente alarmante: o
decréscimo da. produção em todos os
setoYe& de atividade, exatamente pe
lo principio que se tem arvorado da.
igualdade de salário pa.ra o mesmo
trabalho, entendendo-se como tal o
gênero de trabalho e como base a re
muneração do trwalho-dta ou do tr~,,

balho-hora.
Na RúSsia Soviética, e em outros

países, onde a proteção ao trabalho
constitUi o programa principal do go
vêrno. não é êste o modo de agir.
nem a norma de legislação.

O Sr. João Amazonas - Permita.'
V. Ex.a um aparte. Creio que há. equi
voco de V. Ex.a na interpretação do
Igual saJã.rio para igual tra'b&lho. Não
significa que o operá.rio que trabalha
mais deixe de ganhar mais, pOI"ém
que não pode existir diferença de sa
lário entre pessoas de sexo diferent~,
isto é, que a mulher executando
trabalho idêntico ao do homem, não
pode ga.nhal' remuneração menor, por
':motivo do sexo. Nem caberá a mes
ma distinção com referêncla a €IIS
trangeiros. Quanto à proporcionaU..
dade de que fala V. Ex.a, é outro
assunto. .

O Sr. Castelo Bra.nco - A emenda.
do nobre orador merece nossos aplau
sos, poiS atende a várIas injustiças
que o têxto do projeto cometeria.

O SR. EDUARDO DUVIVIER
Acentuei, Sr. Presidente, que a nor
ma. do trabalho entre nós é a. do tra.-
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balho-dia ou do tra;balho-hora, para
o qual se estabelece a mesma remune
nção, seja êle mais ou menos efi
ciente.

Na Rússia Soviética, como vinha di
zendo, a base de remuneração é o tr~

baJho paI' tarefa. Um eminente eC0
nomista norte-americano diz o se
guinte, apreciando a situação daquê
le país:

"A Constituição soviética de
1936 definitivamente estabelece
que o pagamento pelo trabalho
será na conformidade da sua.
quantidade e qualidade. O incen
tivo e o salário diferenciais são
imPOrtantes, tanto para o socia
lismo como para o ca.pitalismo".

O Sr. Carlos Prestes - A Consti
tuição soviética assegura igual salário
para homens e mulheres.

O SR. EDUARDO DUVIVIER
Na base da tarefa, na base da produ
ção.

Sr. Presidente, o problema grn,ve
que o Brasil tem de enfrentar é ;) da
produção, e produção abundante ...

O Sr. Gz~rgel do Amaral - V. Ex
celência está elaborando em equivoco.

O SR. EDUARDO DUVIVIER
•.. é o estímulo da prOdução por
tôdas as formas, por todos os mo
dos.

O Sr. Gurgel do Amaral - O subs
titutivo não se refere a isso. Vossn.
Excelência eStá equivocacio.

à SR. EDUARDO DUVIVIER
Não estou equivocado; e se o estives
se, nenhum inconveniente teria minha
emenda. Ela visa estimular o traba
lho na base da produção, visa aLi.
mentar a produção, criar produção
bastante a fim de que chegue p,lra
todos, de modo a que todos possam.
ter um alto nível de vida; visa cor
rigir a situação atual, em que se pro
cura valorizar o trabalho pela escas
sez da produção.

Infelizmente, essa é a política que
vem sendo seguida, valorizando o tra
balho pela escassez da produção, t.Jr
nando-o, portanto. mais necessário.
Assim, porém, criamos a miséria; on
de não há produção não pode haver
distribuição.

Temos uma tarefa imensa, quàl a
de reParar tudo que a guerra des
truiu, tôdas as riquezas que foram
consumidas. E êste é um programa
que por muitos anos tem de ser se
guido. Reparadas, porém, que sejam
tôdas as destruições operadas, neces-

sário ainda será Que se continue a
produzir, e produzir muito. Só assim
poderemos contribuir para a grande
za do Brasil. tMuito bem; milito
bem. Palmas.)

O SR. .GASTON ENGLERT (.)
- Sr. Presidente, a emenda núme
ro 4.084 refere-se ao art. 156 do
projeto revisto, o qual tem o seguinte
texto:

"Protblçáo de diferença de sa
lário para ° mesmo trabalho por
motivo de idade, sexo, naciona;li
dade ou es.tado civll."

A minha emenda sugere esta re
dação:

"Proibição de diferença de sa
lário no mesmo estaJbelecimento,
por um mesmo tr3lbalho, em
quantidade e qualidade, por mo
tivo de idade, sexo nacionalidade
ou estado civil."

O Sr. Segadas Viana - Quando
se fala em "mesmo tra.balho", lôgi
camente há referência à mesma pro
dutividade, à mesma qualidade e à
mesma atividade.

O SR. GASTON ENGLERT 
PreSume-se. Peço licença a V. Ex.a
para a.presentar um exemplo: há
numa fábrica dois teares e dois te
celões, um masculino e outro femi
nino. Ambos percebem salário diá
rio fixo. O trabalho é o mesmo.
O tecelão homem produz mais e me
lhor ...

O Sr. Benício Fontenele - Nem
sempre.

O SR. GASTON ENlGLERT - ...
do que o tecelão feminino; portanto.
é o mesmo trabalho, de produção e
qualidade diferentes. Logo, justifi
ca-se salário diferente.

O Sr. Segadas Viana - Foi justa
mente êsse exemplo que V. Ex. a
deu, do trabalho de homens e mu
lheres nas fábricas de tecidos, o que
na FTanç.a provocou uma verdadeira
revoluç&,o, porque os empregados pro
curavam sômente o traJbalho femi
nino, cuja remuneração era mais
baixa, donde o de.semprêgõ dos ho
mens e a escravização das mulheres.. :

O SR. GASTON ENGLERT 
Mas verifica-se a produção e a qua
lidade, porque d sistema modemQ é
pagar pela produção e pela quali
dade.

(*) Não foi revisto pelo orador.
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o Sr. Rui Santos - Quem Vai
apurar c..o:sa diferenç.a da produção?
É o práprio empregador.

O Sr. Carlo!;; Prestes - Haverá
sempre a fraude, em prejuízo do tra
b::tlhador. O patl"ão pode estabelecer
dois lo~ais de trabalho. um para mu
lhe-re3 e outro para homens, e, no
loc3.1 das mulheres, pagar salários me
nores. Há ~riança.s, por exemplo,
l11enOl'es de 14 e 15 anos, que prv·du
zem tanto ou mai.s do que CtS homens,
ma:" por serem menores, recebem me
nos. O salário não pode ser dife
rente por motivo de nacionalidade,
sexo, estado civil e idade.

O SR. GASTON ENGLERT - Es
tamos de perfeito acórdo em que não
daremos a distribuição de sa..lár1o por
sexo, estado civil, etc. Mas V. Ex.",
na. sua argumentação, parte do pres
suposto de que todo patrão quer ex
plorar seu trabalhador. O texto, 1'0
rém. na forma como está redigido,
áá lugar a perturbação da ordem, dá
orig::m a provocações e a discórdias
dent:'o de uma fábrica, porque não
se ?nalisará a justiç.a de uma pro
dução e de uma qualidade.

O Sr. João Amazonas - Não es
queça V. Ex. a de que o exemplo ci
tado. da indústria de tecidos, serve
para. as demais. porque todo trSlbalho,
hoje, é feito por tarefa.

O SR. GASTON ENGERT - Va
mc..:;, então, sa-ir da indústria de te
cidC'.s. Vamos pai'a o escrit6rio. no
caso. por exemplo, de dois datiló
grafos ...

O Sr. Euzébio Rocha - V. E.a
há de convir comigo em que se esta
belecerá. cllferenças profundas no pa
drão de oroduti vidade. É humana
lT..énte impossível.

O SR. GAS'I'ON ENGLERT - Não
é humanamente impossível: é perfei
tamente possível. Em qualquer esta
belecimento industrial bem organizado,
V. Ex.a. tf.m a produção exata por má
quina e por trabalhador.

O Sr. Gurgel do Amaral - A emen
da de V. Ex.a. é ao número 1 do ar
tigo 156 do substitutivo, que diz:
proibição de diferença de salário, para
o mesmo trabalho, por motivo de ida
de, sexo, nacionalidade e estado civil"?

O SR. GASTON ENGLERT - Eu
simplesmente acrescento: "no mesmo
estabelecimento". O espírito que exis
te é o mesmo.

O Sr. Gurgel do Amaral - O dispo
sitivo s6 prevê a diferença de salãrio,
para o mesmo trabalho, por motivo de

idade, sexo, nacionalidade ou estado
civíl. Quer cllzer: não se pode pagar
menos ao operário pelo fato de ser
solteiro, pelo fato de ser português,
pelo fato de ser do sexo f.eminino, pelo
fato de ter a idade de 34 ou 35 anos.

O SR. GASTON ENGLERT - Pelo
mesmo trabalho. Agora, vamos defi
nir o' que seja "mesmo trabalho".

O Sr. Gurgel do Amaral - V. Ex.&
está. desvirtuando o sentido.

O SR. GASTON ENGLERT - Es
tou simplesmente esclarecendo. Quero
que se defina o que seja "mesmo tra
balho" .

O Sr. Gurgel do Amaral - V. Ex.a.
está querendo anular a norma do di
reito soeial trabalhista, uma conquista
obtida através de muita luta, e não
se pode mais retroceder, a esta altura
da evolução social do país.

O SR. GASTON ENGLERT - Per
dão; quem define é o Projeto, dizen
do: "o mesmo trabalho". Quero que
se esclareça o que é o mesmo traba
lho. Será ° de pessoas do mesmo sexo,
nas mesmas cO:ldições ...

O Sr. Gurgel do AmaTaI - A emen
da de V. Ex.1I. permite a fraude.

O SR. GAS'fON ENGLERT - O
projeto original é que provocará dis
córdias, discussões e dúvidas.

O Sr. Gurgel do Amaral - O subs
titutivo é que destróe inteiramente o
principio, tira-lhe a eficiência e o va
lor prático, tornando-o inócuo.

O SR. GASTON ENGLERT 
Ab.solutamente. Quero que definam o
que é igual trabalho.

O Sr. Rui Santos - V. Ex.1I. me
permite um aparte?

O SR. GASTON ENGLERT - Com
prazer.

O Sr. Rui Santos - Nós, Deputados
e Senadores, temos a mesma produção
e igual rendimento de trabalho nesta
Assembléia?

O SR. GASTON ENGLERT - Te
mos.

O Sr. Rui Santos - Não... Eu pró
prio reconheço que múmeros outros
Representantes têm maior trabalho do
que eu. Dever-se-ia, então, dar po
deres ao Presidente, Senador Melo
Viana, para que reduzisse o subSídio
de alguns.

O SR. GASTON ENGLERT - Não
está no nobre colega poder julgar do
v2.lor do seu trabalho. Ném sempre
os discursos mais brilhantes e ilus
trativos representam maior trabalho.



- 128-

o Sr. Euzébio Rocha - Vê V. Ex."
como é difícil avaliar a produtividade?

O Sr. Antônio Silva - E' a prática
que vem demonstrando, desde algum
tempo - e a "Consolidação das Leis
do Trabalho" o prova - o que Vossa
Ex.a afirma. Ocorre, entretanto, que
a expressão - "igual produtividade ti

- tem dado ensejo a que trabalhado
res com a mesma capacidade de pro
dução, com horário e tempo de ser
viço iguais, sejam prejudicados. Digo-o
com conhecimento de causa, pois, vá
rias vezes trabalhadores batem às po:r
tas da Justiça do Trabalho, que lh~s

nega o reconhecimento do seu direito.
O SR. <JASTON EN<JLERT - E'

uma questão de falta de contrôle, de
observação e de organização.

O Sr. João Amazonas - No último
minuto do seu discurso, queria. dizer
a V. Ex.11 que, do ponto de vIsta do
interêsse dos próprios empregadores,
seria nociva. a redação que apresenta,
porque os menos escrupulosos fariam
concorrência desleal, pela mão de o'6i-a
mais barata, aos outros que têm o
mesmo direito.

O SR. GASTO~ ENGLERT - Na
questão da concorrência desleal, cada
um deve se defender como possa. Pre
cIsamos proteger o trabalhador, a or
dem e a disciplina; &em preocupação
de discutir diferença de produção ou
mesmo de sexo.

Para os que desejam ordem, tra
balho, disciplina e produção, - ele
mentos que constituem a base da pros
peridade da nossa Pátria - apelo no
sentido de que votem pela. emenda.
(Muito bem.)

O SR. PRESIDENTE - Há ainda,
as emendas. cujos destaques são os
seguintes, pertencentes aos Srs. Ju
randir Pires e Hugo Carneiro:

Requeremos a V. Ex.a , preferência
e destaque para votação e discussão
em separado da emenda n.O 3.822 (ao
flrt. 164 § 24 - I) que estipula a
uniformidade quantitativa na' dife
renciação qualitativa dos salários.

Sala das ser.sóes, 12 de agõsto de
1946. - Jurandir Pires,

Requeremos destaque, na forma re
gimental, para a emenda n.o 3.202, de
autoria do Sr. Hugo Carneiro. referente
ao Titulo V do Projeto revisto e pu
blicada à página do impresso alusivo
ao art. 156, n.a 1.

(Artigo 164, § 24, n.o I, do Projeto
primitivo) .

O destaque é pedido somente para
que desse inciso 1.0 se suprimia a. ex
pressão li de idade. "

Sala das Sessões, 27 de agôsto de
1946. - Hugo Carnei~o. - Castelo
Branco,

O SR. JURANDIR PIRES ( .... ) 
Sr. Pre:sidenté, creio que a confusão
que se está verificando é apenas con
seqüente da falta de serenidade no
exame do assunto.

Apresentamos a emenda de n,O 3.822,
assim redigida:

"As diferencia~.ões dos salários,
se fazem pela quantidade e quali
dade do esfôrço produtivo, não
sendo pel'mitidas àiferenclações
por motivo de id::lde, sexo e na
cionalidade" .

O Sr. CarlOS Piastes - Como pre
tende V. Ex.lI. calcular o esfôrco pro-
dutivo? .

O SR. ,JURANDIR PIRES - Di
rei a V. Ex.a • Sr. Senador que o
esfôrço do trabalho é aquele que
realiza a utilidao.e; em língua gern
técnica, êsse esforço seria aferido pela
produção.

A medida do esforço do trabalho
faz-se, evidentemente, pela. produção.

O Sr. Carlos Prestes - O trabalho
técnico especializado exige melhor es
forço e merece pagamento maior.

O SR. JURANDIR PIRES - Ai
surge outro aspecto. A emenda atende
precisamente a isso. O gênero de
salário feito na base do salário-tarefa,
tem o profundo incovenlente de criar
redu.ções contínuas, pelo desgaste fi.
sico, pelo excesso de ~nergia despe:1·
dida. E' precisamente para focaliZar
o caso que a emenda usa a expres$ão
técnica e certa - "esforço do traba
lho" ,

O Sr. Mário M asagão - A emenda
torna propo.rcional o trabalho, não 8,
produção, mas ao esf.orço despendido.
A emenda é contraproducente, porque
ao esfôrço para produzir v,ai corres
ponder um resultado pequeno.

O SR. JURANDIR PIRES - Est?,
se a ver fantasmas, quando o assunto
é extL'emamente simples. A medição
tem por base a realidade da produção,
que é proporcional ao esforço do tra
balho.

O trabalho divide-se em duas par
tes: - o muscular e o psiquico. 'i'ôda
vez que êle cre~ce em mecanização,
aumenta a parcela psíquica e diminui
a muscular. Mas, como o trabalho
psíquico é tomado em grau de ren
dimento muito mais alevantado, a

(*) Não foi revisto pelo orador.
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condição do esforço do trabalho está
em razão da utilidade produzida.

O Sr. Mário Masagão - O esclare
cimento que V. Ey'.a acaba de pres
tar, fortalece mais minha opinião, em
detrimento da do nobre colega.

O SR. JURANDIR PIRES - É di
fícil apresentar a V. Ex.a. que é um
espírito formal, qualquer coisa. com
espírito dedutivo. Falta ao nobre co
lega, no caso em questão, a ginástica
dedutiva dos problemas econômicos,
como o requer êste, de base social.
Não é, precisamente, dentro do for
malismo do conceito rigido que se
pode apreciar a segurança do proble
ma econômico, dando-lhe solução; e
êste - repito - é eminentemente eco
nômico. Se V. Ex.a considerasse as
variações de selários e as diferentes
escolas que tentaram e aplicaram gê
neros os mais diversos para criar a
fórmula justa dessa remuneração, ve
ria que, apesar de cada uma delas
apresentar grandes falhas, conslgna
apreciáveis vantagens.

O Sr. Segadas Viana - Permite-me
V. Ex.a um aparte?

Apreciando a redação de tõdas as
emendas apresentadas, verifiquei que
a. de V. Ex.a é a mais clara e aceitá
vel, de acôrdo com o espírito do pro
jeto. Entretanto, o projeto regista um
postulado das Conferências Internacio
nais de trabalho de tipo mais consti
tucional.

O SR. JURANDIR PIRES - Eu
teria, sôbre o projeto, apenas wn
ponto a salientar e para o qual chamo
a atenção da Casa. E aquêle que fala
na diferenciação em relação ao estado
civil. Isso é importante; entret·anto,
se adotado, seria a negação de uma
grande conquista, qual a do salário
família, separando o homem-social do
homem-produção.

O Sr. Segadas Viana - Não há ra
zão, porque o abono-família, ou salá
rio-família não representa remunera
ção do trabalho, nem indica produ
ção, qualidade ou quantidade. E' um
aspecto 'social.

O Sr. Ivo à'Aqu:no - Como vai V.
Ex.a medir o esfôrço do trabalho, a
que se refexe?

O SR. JURANDIR PIRES - Já
afirmei, a medida do esforço do tra
balho é feita pela produção. A lin
guagem é técnica. A produção - desde
que estamos tratando dela - é o re
sultado do esfôrço do trabalhe. Como
se mede a riqueza? Pelo dinheiro. En
tretanto, dinheiro não é riqueza V.
Ex.a não diZ que o metro é uma. ex-

tensão; mas V. Ex.a. mede qualq\le.r
extenção pelo metro. O quilo não é
medida de capacidaàe; entretanto,
meço o leite pelo quilo.

O Sr. José Crispim - V. Ex.a. acha
que mede o esforço pela produção?

O SR. JURANDIR PIRES - A me
dida do esforço do t·rabalho útll é a.
produção, em qualidade e em quanti
dade.

O Sr. José Crispim - Veja V. Ex,!"
o seguinte: a pequena produção mui
tas vêzes é mais dispendiosa, em es
forço físico, que a grande produção.
E' um problema técnico.

O Sr. Jurandir Pires - Note V. Ex.a
que, ai, é a elevação da dignidade hu
mana precisamente porque produção
e quantidade se conseguem pela me
canização, e a mecanização oferece
valores técnicos, que aumentam a ca
pacidade de produção.

O Sr. Dolor de Andrade - Nem
sempre.

O SR. JURANDIR PIRES - Por
outro lado, a lei de Ricardi - a lei
da produção não proporcional, que
representa a base da capitalizaçãC\ re
sultante dos terrenos áridos junto de
terrenos grandemente adubados 
mostra logo uma valorização da terra,
ampliando o capital para que os juros
con'espondentes auulem a diferencia
ção entre um ,'alor e outro, cami
nhando, assim, para o equilíbrio.

O Sr. José Crispim - Isso não
ilustra.

O SI\.. Jt1RA~IR PIRES - Estou
referindo, apenas, uma lei econômica,
que não podemos contrariar, nem V.
Ex.a nem eu.

O Sr. Ivo d'Aquino - O nobre
deputado dêve inventar um dinamô
metro (riso.)

O Sr. Arruda Câmara - O orador
está defendendo sua emenda com
grande brilhantismo, mas não expõe
com fixidez a proporção rigorosa, que
preconisa, entre o esforço e a produ
ção. V. Ex.a deve considerar a ca
pacidade intelectual e física.

O Sr. Pedroso Júnior - São dois
fatores.

O SR. JURANDIR PIRES - Creio
que não foi ouvida a leitura de mi
nha emenda; por isso, vou lê-la de
novo.

"As diferenciações de salários
se fazem pela qualidade e pela.
quantidade de esfôrço produzido".

O Sr. Batista Neto - V. Ex.a não
acha que o texto é melhor do .que a.
emenda de V. Ex.a?
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o SR. JURANnlR PIRES - Re
pare V. Ex," que qualquer diferencia
ção marcada no texto é pior, porque
nã.o estabelece a diferença, nem em
qualidade, nem em quantidade. Isto·
é, a qualidade. á seriação da natureza
do esfôrço produzido noo é conside
rada, em e.scalonament8, no texto.

Por outro lado, do texto não consta
a sepa,ração .das àuas espécies que o
homem representa - o homem-pro
dução e o homem-social, que aqui fi
cam rC3.sa,lvadas na conquista do sa
lárlo~ramil1a que representa o con
tra~pcso.

O Sr. Baeta Neves - Não é salá
rio; é abono ..

O SR. JURANDffi PIRES - É o
sa!árto-fnm1l1a, que conc-edemos como
abono. O princípio, porém, é do sa
1árlo-fami11a .

O Sr. Baeta Neves - É princípio,
mas nã,.o é considerado salário.

O Sr. Batista Neto - Salário-fa
mília é ul1tra coisa.

O SR. JURANDIR PIRES - É
dado como abono, mas, €m realidade,
é um salãrio, dentro do seu conceito
técnico.

O Sr. Dolor de Andrade - V. Ex.ll.
procisa pôr em d-estaque capacidad-e
e igualdade.

O SR. .rtJRANDm PIRES - foi o
pl'lmeiro passo dado ...

O Sr. Batista Neto - O texto sa
tisfaz perfeitamente.

O SR. JURANDIR PIRES - Foi
o primeiro pttSSO dado para êste equi
lfbrlo. (Mutto bem. Palmas. )

O SR. PRESIDENTE - Tem a pa
lavrA. o 5r, Hugo Carneiro, autor de
e~end:l. igual.

O SR,' HUGO OARNEIRO - Sr.
Pr-esldente, Srs. Constituintes.

A emenda que tive a honra de apre
sentar visa, principalmente, o pro
nunciamento dos doutos da Casa, de
modo a. faze,r cessar a confusão que,
na realidade, existe, dando luga.r às
mais diversas interpretações, quando,
de fato, parece-me que a tendência
é levarmos nossa proteção, humani
sando, tanto quanto possivel, o tra
balho dos menores especialmente.

Mas, nos têrmo~ em que está o pre
ceito, que aliás, não é· novo, porque
já veio da Constituição de 1934, o que,
lSe observa, na prática, em relação,
por exemplo, a idade, o que está. oca
sionando é um verdadeiro desampa
1"0 aos menores - e menor, de acõr
do com a legislação do trabalho, é o

de idade inferior a 18 anos --" porque,
via tie r-egr2., não s6 as gl":lndes orga
nizaç.ôEs comcr.cíais, como também as
~ndu.striais, hoje temem admitir me
núl'C:s, .em virtuCe C:lS imperfEitas leis
que os amparam.

Devo, previamente, declarar que
estou de perfeito acõrdo com todas
as medidas que 3. C] ui fo!'em lembra
das, tendentes a proteger a mulher
e o menor, e n5,.:) quero fazer qual
quer distinçã-o sob o ponto de vist:l
do estado .c:vil ou (la nacionalidade.

O Sr. Segadas Viana - É profun
damente nobre que parta jusLs'.men
te de V. Ex ,a. também industrial €
comerciante, essa palavra em d·efes:l
dos inte,rêsses dos menores, das mu
lheres e dos trabalhador-2s. É uma
dec:n.ração de prmcípios realmente
nabilltante .

O SR. HUGO CARNEIRO - V.
,Ex.:\. deve ter observado na pI"áti-ca,
bem como ncs encontros entre nós
- quando V. E:,:.ú €)Wercia zs funções
de diretor tio Departamento Nacional
do Trabalho e eu as c.e pr2sidente ào
Sindicato àos Lojistas do Rio de 32.
neiro - deve ter notado, certamente.
que os nossos pontos de ccntactos eram
sempre iguais. sempre tend2n.tes a de
f.:mder o t::-3 b11ha d::>r.

O Sr.' Segatlas Viana - Confirmo-o
inr.egralmente.

O SR. HUGO CARNEIRO - Assim,
minha emenda visa proteg€r de modo
claro, em nossa Lei Mágna, o aaba
lhado': , a fim de evitar confusão, no
seio das Juntas c"e Cor.ciliação c Jul
gamento, como se tem verificada: de
onde se chega a esta triste conclusão:
em vez de proteger o menar, nós o es-

tamos desamparando, em vista do te
mor ger.Rido pela legislação trabalhista.
Daf a necessidade de uma revisão.

O Sr. Segadas Viana - Imagine V.
Ex.a. se fôss-emos proteger mais do que
o nec~ssário!

O SR. HUGO CARNEIRO - Mas
devemos dispensar ao trabalhador pro
teção sensata que venha, na realidade,
consultar interêsses de empregadores
e d·e empregados,

O Sr. Gtt1'gel do Amaral - Qua1 a
proteção que V. Ex.a sugere?

O SR. HUGO CARNEIRO - Há vá
rias formas: a assistência médica, sai:>
o ponto de vista higiênico; a alimen
tar, esta, sobretudo, para e'd.tar o
quadro doloroso que as estatlSticas
não raro em relação às classes traba
lhistas revelam.
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o Sr. Gurgel do Amaral - Não pa
rece a y, Ex.a que, diminuindo o sa
lário, nao se obterá jámais o que de
seja?

O SR. HUGO CARNEIRO - Não
há. necessidade de diminuição doe sa
lárlo, nem minha emenda fala nisso
Posso lê-la. Ela visa a supressão ~
proibição da desigualdade de salários
em relação à idade.

Não aeho que dev.e haver di
ferenciaçí:l.o de estipêndio entre o tra
balhador menor e ú maior no mesmo
trabalho, Como é evidente o menor
aprendiz não pode produzir o n~esmo
que o operário profissional. Incluímos
na emenda a possibilidade de aprovei
tar a classe que queremos proteger 
a dos aprendizes I

O Sr. Osvaldo Pacheco - O texto
do projeto resolve completamente a
questão. As diversas emendas tratam
de fugir à realidade do problema da
produção. O que existe são vários fa ..
tores, Um dêles, em nossa pátria, é o
da. sub-alimentação; outro, o do tra
balho extraordinário.

Na 'ver~ade. o nosso proletariado
cumpre sempre seu dever. Assim, o
texto do projeto resolve o caso.

O SR..H:a~ CARNEIR~ - Qomo
acentuei InICIalmente, estareI de aoor
do com tôdas as sugestões rendentes a
amparar o trabalhador. a evitar se
apresentem as estatísticas apavorantes
em relaçáo. por exemplo, à tuberculose
que ceifa. os trabalhadores, pela defl~

ciência. de alimentação e má assistên
cia médica. .

O Sr. Benici.J Fontenele - V. Ex.&
quer diminuir o salário? Dessa forma
vai aumentá-la. .

O SR. HUGO CARNEIRO - Ao
contrário devo até com orgulho dizer
que, como chefe de uma organização
onde há dezenas de auxiliareI; nunca
tive na minha firma uma úrrtca re
~latnação levada à justiça trabl:1lhista.

O Sr. Benício Fontenele - Mas o
que se depreendE' das emendas é u.ma.
diminuição.

O SR. HUGO CARNEIRO - Não
da minha. O que desejo é vêr esten
dida às outras emprêsas comex:ciais, a
feliz situação que, neste ponto, pre
velece na minha. Devemos. no mo
mento estabelecer normas precisas
prooeitos incisivos, claros, que nã~
venham determinar a confusão
aumentar o dissídio, o qual não s6 apa~
rentemente existe entre empregados
e empregadores motivado pela balbúr-

dia das leis trabalhistas. Precisamos
evitar demogogia em relação ao prole
tariadú, pois todos estamos de acôrdo
em colaborar para ajud!\-lo. Necessi
tamos aeabar com o ambiente falso de
s6 se falar aqui em crise do prúlet.a
Tia·do. Os que me antecederam Srs.
Eduardo Duvivier e Gaston E~glert
têm .dado em suas organizações admi:
révels exemplos. Nem se diga que al
guém pense aqui em diminuir orde
nados. Nenhum dos Srs. Represen
tantes a que me referi falou nisso nem
eu cogito do aSStUlto. Devo até ~ecor
dar que, como presidente de sindi
c~to d~ empregadores, f. membro da
diretona de uma outra associação pa
tronal fui quem, no Rio de Janeiro,
desfraldou a bandeira do reajusta
mento dos salários dos comerciários...

O Sr. Gurgel do Amaral - Então- .por que nao concorda com o texto do
projeto?

O SR. HUGO CARNEIRO - ... e
ff-lo, corajosamente, em defesa dos
interesses, nâ.o dos empregadores. mas
dos empregados.

O Sr. Altamirando Requião - V.
flx.a fala (}om autoridade e é absoluta
mente insuspeito. (Apoiados.)

O SR. HUGO CARNEIRO - Agra
decido a V. Ex.a Não viso pronuncian
do-me desta !órma, contrariar êste ou
aquêl~ princípio. Quero, em súma 
repIto - é que, no texto de nossa cart..a.
Mágna, não figure dispositivo susoêtf
vel de permitir a confusão que ora se
verifica, em prejuÍZo d{)s que realmen
te trabalham e produzem, irmanando
se emprega.dos e emprefladores na fai
na de sery,ir aos superiores intexêsses
das classes que representamos. (Mui
to bem; muito bem. Pa.lmas.)

O SR. HERMES LIMA - Sr. Presi
dente, quatro são as emendas desta
cadas para a mocUficaçã.o do número
1 do atual art. 156 do projeto revisto.

A primeira delas é da autoria do
eminente Deputado G.:.. Eduardo Du
vivier, a cuJa experiência. nos negócios
industri11is e a,.grlcolas. rendemos aqui
a nossa homenagem. E', portanto, uma;
voz autorizada para falar no assun
to. (Muito bem.>

A emenda 8Jpresentada por S. Ex.
visat entretanto, incluir novo disposi
tivo nêsse artigo 156, dizendo o se
guinte.:

"Proporcionalidade de remune
:ração e regalias à produção veri
ficada em. quantidade e quali
dade".
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Ora, Sir. Presidente e Srs. Consti
tuintes, nada há no texto, nada, 3IbsO
lutamente. que impeça seja o trabalho
remunerado na proporçáo da qualida
de produzi~a. (Muito bem.) Nada há
no texto que impeça a existência. de
um sistema de salário capaz de pro
porcionar remunera.4;ão maioT a quem
produz mais. (,Muito bem.)

O Sr. Nestor Duarte - Acho que
t,ooos os dias a Presidência devia colo
car aqui um letreiro: "Lembrai-vos
Srs. Constituintes. que não sois legis
ladores ordinários!" (Apoiados.)

O SR. HERMES LIMA - Exata
mente.

Nada há no texto constitucional que
impeça. uma fábrica ou estabelecimen
to de produçáo de instituir para si re
gime pelo qual a maior produção seja
remunerada com maior salário. Não
é disto que se trata. O texto consa
gra conquista internacional da legis
lação social eontempcrânea.

O Sr. Hugo Carneiro - V. Ex. a
presta um grande serviço estabele
cendo, com a autorida<ir. de seu nome,
a interpretação que deve ser da-d.2. ao
texto. (Muito bem.)

O SR. HERMES LIMA - O que o
texto quer é evitax o que constituí re
gra. até certo ponto da evolução in
dustrial capitalista. O texto pretende
prevenir as injustiças e as desigualda
des exdusivamente pelos motivos aqUi
consignados, isto é: idade, sexo, na
cionalidade ou estado civil. Não po
deria, porém" chegar ao absurdo de
impedir que alguém, capaz de produ
zir mais, ganhasse mais. Nêsse seu
tido, o eminente Deputado Sr. Eduaroo
Duvivier citou o dxempIo da Rússj a
Soviética; não precisamos dêsSe exem
plo - o de casa é stúicien·te.

Assim se pratica nas organizações
industriais brasilei:ras, onde é executa
do o trabalho por tarefa. por metro
produz.i:ndo, em :mtros tênnos, para
apurar a quantidade de mf'!"cadoria
produzida; assim se faz todos os dias,
em todos os momelltos e é nonna 
pode-se di2er - de tôda a produção
industrial. Qual o industriaJ., nesta
Casa, que não paga salários diferentes?

O Sr. Gurgel do Amaral - O pre-.
eeito, entretanto, já existe na legisla
ção soci:al vigente.

O Sr. Ed.uardo Duvivier - O debaJte
está sendo bastante útil. quando mais
não seja. pelo esclarecimento que o
nobre orador dá. ao texto do projeto.
No entanto, devo obse1"var que o que
.se verifica el1,tre nós, part.k:ularmente

na ca;pital da República, não é I) que
S. Ex. a afirma; de fato, um operá
rio ganha pela natureza do serviço,
qualquer que seja sua produção. Dai,
a diminuição alarmante da prooução
e seu encarecimento assombroso.

O Sr. Segadas Viana - Não é o que
se verifica em relação aos tecidos.

O Sr. Eduardo Duvivier - Observo
ao nobre colega aparteante o que acon
tece na indústria de construções: um
pedreiro coloca 1.200 tijolos por dia.
e outro não mais de 300. No entanto,
não se admitem salários por tar·efa e
é mesmo difícil estabelecer a tM"efa;
de modo que se verifka o desestimulo
geral e os mais ca pazes se padronizam
pelos menos capazes.

O SR. HERMES LIMA - O caso a
que V. Ex.B se refere !lpode ocorrer.
Evidentemente. porém, ninguém é
obrigado a aceitar em sua obra pedrei
ro que não trabalhe.

O Sr. Carlos Prestes - O preceito
que o nob;:-e orador defende não im
pede a desigualdade de salários. Tôda
emprêsa adota, naturalmente. escala
de salários. O que se quer determi
nar é apenas que não haja diferença
por motivo de sexo. idade ou nacio
nalidade. Na Rússia, como disse o
Sr. Eduardo Duvivier, os s:'i.lários são
proporcionais à produtividade. No
enta.nto, na Constitu.ição soviética,
está assegurado à mulher igualdade
de salários: naturalmente. a mulher
que produz tanto quanto o homem tem
direito a igual salário. O preceito não
determina deixem de ser pagos salá
rios diferentes. Os salários são esta
belecidos por escalas. Agora não pode
haver diferenças por motivo de sexo.
Infelizmente. em nossa pátria, na
própria Capital da República. onde a
legislação trl:l.balhista não é ainda .'SU
ficientemente fiscalizada, as mulhe
res, produzindo muitas vezes mais do
que os homens, recebem salários in
feriores. Nas fábricas de vidro,
crianças, produzindo mats que ho
mens. são exp~oradas; recebem salá
rios menores por motivo de idade.
O preceito precisa fiqurar na Cons
tituição de maneira firmE'. a fim de
não ser, de modo algum, fraudado
por patrões que eJCploram o proletá
rio pelos motivos apontados.

O SR. HERMES LIMA - ~sses

fatos podem ser corrigidos pela recusa.
do individuo Que não trabalha. Nin
guém é obrigado a admitir a seu ser
viço profissional quem não trabalhe.
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o Sr, Segadas Viana - O que cons
ta do proj.eto visa, sobretudo, a pro
teção do menor, porque muitas vezes
êsse menOl", com dois anos de apren
dizagem no SENAI. adquire capacida
de de trabalho igualou superior à
do adulto, Certos empregadores, po
rém, querem a,proveitar-se da idade
para pagar ao menor, que produz tan
to quanto o adulto, salário inferior.

O Sr. Eduardo Duvivier - Hoje,
verifica-se o seguinte: o individuo re
cebe com sua carteira profissional
wna qualificação. A esta corresponde
um salário; muitas vezes, tal indivi
duo é incapaz de e~{ercer a profissão
,para a qual foi fornecida a carteira.
'Que acontece? Verificada a in~apaci
dade do operário, o patrão dá-lhe o
aviso prévio; o operário receb~ os
dias, vai para outro lugar e assim
leva sua vida à custa dos avisos pré
vios, prejudicando a produção e en
caxecendo tôdas as utilidades.

O SR. HERMES LIMA - O fato
pode decorrer da solicitação atual de
trabalhadores para a enorme quanti
dade de obras em execução. E' essa
quantidade crescente de obras que
produz verdadeira solidtaçãc de t.ra
balh8idores. acarretando até falta de
braços e determinando a inexistência
da seleção de bons elementos, de tal
sorte que o trabalhador inferior é
hoje benvindo nas obras e nas fábri
cas como bom profissional.

Iszo, porém. é questão complicada,
com que terá de ver, até, o regime de
inflação em qUe estamos no mercado
de trabalho,

O Sr. Abílio Fernandes - Não pro
ce_de a observação feita pelo ilustre
colegn Sr. Eduardo Duvivier; porque,
ao ser .Joncedide. a carteira profissio
nal. há atestado do empregador. Não
se pode admitir que o empregador \-á
dax ao empregado atestado menos
verdadeiro.

O SR. HERMES LIMA - Eviden
temente, trata-se de questão tão só
de mercado de trabalho.

O Sr. Osvaldo Pacneco - A cartei
ra constitui garantia para que o em
pregado possa reclamar seus direitos.

O SR. HERMES LIMA - O que
acabei de demonstrar e não pode so
f·rer contestação é que o texto não
proibe diferença entre salários ou a.
orga.-n1zação das respectivas esca.las. em
qualquer ramo de atividade. Isso não
se proibe em parte alguma do mundo.

Por que teria de acontecer em nosso
país?

O Sr. Abilio Fernanàes - Posso ci
tar um caso concreto: nas Minas de
São Jerônimo foram despedidos minei
ros profissionais, para trabalhar em
pedreiras, por salário menor, produ
zindo tanto quanto os outros traba
lhadores.

O SR. HERMES LIMA - A Co
Imissão, portanto, opina pela rejei
ção da emenda do nobre colega Se
rthor Eduardo Duvivier. porque o as
sunto não precisa figurar na Cons
tituição. Não se trata, mesmo, de
matéria de lei e sim de práti-::a ime
morial do trabatho, pratica consagra
da. - como não pode deixar' de ser
contemporâneamente em tôdas as
atividades industriais. Por conseguin
te, é da própria relação normal do
trabalho. Desde que houve trabalho
remunerado, salariado, houve gente
que ganhasse mais e gente que ga
nhasse menos.

Isso não se modificou, nem se po
derá modificar em regime algum.

a Sr. Gabriel Passos - A Consti
tuição enuncia o que é proibido. O
resto será licito .

a SR. HERMES LIMA - Passan
do à segunda emenda, de autoria do
Sr. Deputado Turandir Pires, que traz
também a as~inatUIa do Sr. Paul)
Nogueira, direi que ela viria. segura
mente, acarretar complicações muito
grandes, até imprevisíveis, porque
re7.a:

"As diferenciações' do salário
se fazem pela quantidade" ...

Até ai ninda se poderia verificar:
" . .. e pela qualidade do es

fôrço."
Isto seria lnsUtuir critério subje

tivo de julgamento. A quem tocaria
julgar da qualidade do esfôrço? Evi
dentement.e, a qualidade do esfôrço do
trabalhador acompanha a sua quaU·
flcação técnica. Há um trabalhador
mais qualificado para um trabalho
mais delicado, mais complexo, mais
difícil (muito bem); mas não se pode
ter padrão para julgar. numa. fá
brica, por exemplo. da qualidade de
esfôrÇO produzido por cada operário.
Como medir essa qualidade: pela na
tureza do produto, pela sua fabrica
ção, pelo seu ~abamento. pela SU9.
beleza. pela sua delicadeza?

Não é possível: realmente. tal cri
tério é difícil de ser aplicado ou man-
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tido. Traria, efetivamente, nas rela
ções do trabalho, complicações, sub
versões e perplexidades áe tàda es
pécie.

A C<>mlssão, portanto. opina tam-
,bém pela rejeição da emenda do Se
nhor Deputado Jurandir Pires. em~

bora reconheça nela: cemo em tôda~

as outras, a patriótica intenção de
esclarecer o texto e sempre em benefí-

. Cio do trabalhador.
E' cl~ro que, na Constituinte, nin

guém deseja sacrificar o trabalhador,
o direito de trabalho, a remuneração
do trabalhe, a valorização do traba
lho humano.

Esta Assembléia, por conseguinte.
não poderia. de modo algum. con
correr para que um texto viesse per
turbar a justa remuneraçâo do tr.:l
balho, que é, como todos sabemos, a
grande fonte, a fonte matriz, a úni·
ca fonte verdadeira de tôda a rique
za e de todo o progresso. (Muito
bem) .

Quanto à emenda do eminente
Deputado Sr. Ga.:ton Englert, tam·
bém me parece nos levará a dificul
dades imensas e à possibilidade de
fraude, o que, certamente. não está
no intuito de S. Ex.ll , porque, como
já disse, todos aqui estamos para fa
zer uma legislação favorável à demo
cracia brasileira. que há de se fundar
no respeito e na valorização do tra 
·balho.

O .Sr. Gaston Englert - Já me re
feri, em minha sustentação, que ~e

quer partir do pressupcsto de que os
patrões estão nais inclinados à frau
de do que à justiça. Não nego que
haja fraude, mas C!uerer legislar para
exceções não me parece razoável.

O SR. HERMES LIIvtA - Estou
dizendo que ninguém quer ~egislar

pelas exceções, embOTa os abusos exis
tam. Até agora, pelo menos, de modo
geral, os abusos t.êm vindo antes dos
patrões do que dos operários. A his
tória do regime capitalista é multo
ilustrativa a êste respeito. porém. se
ria matéria que não está em debate.
Desejo apenas opinar sôbre a emen
da de V. Ex.a , que diz:

"Proibição da diferença de sa
lários no mesmo estabelecimen
to, para o mesmo trabalho, em
quantidade e qualidade, por mo
tivo de idade, sexo, nacionalidadE'
ou estado civil." .

Não digo que tenha sido intenção
do eminente Deputado, mas é evi
dente que por êste texto, como ·aca-

bou de assinalar o ilustre Senador Car
los Prestes, se possibilitaria a fundaçâo
de estabelecimentos do sexo masculi-

. no e de outrcs do sexo feminino, re
munerando-se diferentemer.te o tra~

balho feito por homens e o feIto por
mulheres.

Naturalmen~e, muitas vêzes um ar~

'~ig-o de lei ultrapassa a inten:;áo do
legislador .

O Sr. Mario Masagão - Diante da.
explicação de V. Ex.a , seria o ca50
de requerer que se vote com desta
que a expressão I. no mesmo estabe
lecimento", porque parece que o res
tante d9. emenda é aproveltâvel. Ela
mantem o texto e está na dependên
cia de se esclarecer que o trabalh·)
é o mesmo, em qualidade e em quan
tidade.

O SR. HERMES LIMA - Sr. P:oe·
sidente, evidentemente, muitas vêzes,
como acabei de dizer, o texto ultra
passa inteiramente a intenção do le
gislador. Um texto formulado é um
texto que vai ter vida própria e nín
guém pode dizer ao que ês,Se tex~')

levarão Por conseguinte, desde que J

texto, ao ser debatido, levante dúvi
das e perplexidades, é de se rejeitar,
exatamente psrque, na prátIca que
se seguir, pode êle dar lugar a tôdas
.as confusões.

Ainda o nobre Deputado diz:
" ... no mesmo estabelecimento,

para o mesmo trabalho em quan
tidade e qualidade."

S. Ex.a.. na brilhante justificação
de sua emenda, assavp.ra que não é
possível caracterizar o mesmo traba. M

lho, se não delimitando-o pela quan
tidade e pela qualidade:

"Não é apenas em horas de
serviço que se avalia o trabalho
efetuado, mas também C!n quali
dade, pois aQ.uele que produz cer
to gênero de serviço terá maior
ou menor remuneração do que o
que produz outro gênero, em vis
ta da dificuldade, esfôrço, dell
cadeza, conhecimento, ,:}abilidade,.
variáveis de um para o Qutro"

Assim, chegamos aqui. 'Jrà.tl~a.men

te, à mesma dificuldade da ~menda
do Sr. Deputado Jurandr( Pires.
Quanto à quantidade de trabalho, Já
mostrei - e é de prá.tica lmlversal
- que o sistema de salários não pode
deixar de estar suborcUnadQ a êste
critério.'



- 135-

o Sr. Gurgel do Amaral - Quero
esclarecer a V. Ex.a que ~ .1ll:1us50 no
textu.· que estamos discutindi), dessa
expressão .. no mesmo estabelecimen-
to" viria prejudicar inclusiv(~ a05
próprios empregadores, porque, no
art. 178 do substitutivo, os sindicatos
podem firmar contratos coletivos de
trabalho, que obrigam a categoria pro
fissional, em relação aos sindü,;uto.::i de
empregados, e a categoria cCünômic::L,
em relaçüo aos sindicatos patronais.

Se ficarem eSS~5 palavras constando
do dispositivo em votação, poder-se-á
dar o caso de, em determinada emprê
sa, se estabelecer um tipo de ~alário,

enquanto que, em outra, o salário se
rá maio!' ou menor, em prejuízo dos

. próprios empregadores da mesma ca
tegoria econômica.

O que é preciso é que:: hajs. anlplí
tude para o legislador ordinárío re
gulamentar a matéria, que é c.~e alta
complexidade. E' errado peL1sa:: qt~e.

com isso, se está defendendo o inte
rêsse dos empregadores e procurando
estabelecer a justiça social em tôrno do
caso. Muito ao contrârio: isso po
derá prejudicar os próprios illterês
ses pa tronais .

O Sr. Eduardo Duvivier Não
acredito que alguém esteja aqui de
fendendo os interêsses de empregado
res.

o SR. HERMES LIMA - Mas não
é isso o que êle diz.

O Sr. Eduardo Duvivier - Todos
estão defendendo os interêsses da
produção.

O SR. HERMES I.IMA - Sr. Pre
sidente, seguindo nas minhas conside
racões, quero ...

O Sr. Jurandir Pires - In~0!1te5tâ
velmente. o texto exprime a restri
ção à classificação. Entretanto, na
base do esfôrço do trabalho, repre
senta a seriação técnica do trabalho.
E a seriação técnica do trabalho
mostra qUE' ao trabalhador e dado o
progresso continuo pelo seu esfôrço e
pelo seu aperfeiçoamento. Isto repre
senta no momento, uma das coisas
mais importantes, porque é J. eleva
ção contínua do trabalhador, na me
lhoria. continua de sua vida.

O Sr. Pedroso Júnior - O P~Ojl~
to não o proíbe.

O SR. HERMES LIMA - Mas é o
que disse. Não é da lei, porém, é da
vida, do progresso, da carrei:<ll do
.operãrio. Não é a lei que vai asse
gurar isso; é a educação do operá
rio, é a sua capacidade demon.strada
no trabalho.

Quando o cmine'Qte Deputado ciz
li e!ll quantidade e qualidade·'. ao fi
xação, no preceito, da palavra "qua
lidade", tl'aria forçosamente as mes
mas dificuldades aqui enunciadas
quando debati a emenda do ilustre
colega. Sr. Jurandir Pires. POl'qne,
em matéria de qualidade de tr?lJ:llho.
a mim me parece que o que qU'l.lHica
o operário, para que êle possa ser
distinguido pela qualidade de .seu
esfôrço. é efetivamente a sua ~ateg(J

ria profissional, feita atrav.'!s de sn~

carreira, das provas de sua compe:én
cia, ctn sua maior habilidade.

O Sr. Jurandir Pires - A s,~gul1cla

parte, que é restritiva, está prec'ss
mente dentro do texto. Não !:lc fará
diferenciação em virtude de ida.de.
sexo ou nacionalidade. Agora, o que
se visa ali é a parte fundamental. no
va, do artigo: a necessidade de se
marcar a seriação indispens::Lvel pare,
o aperfeiçoamento continuo de ope
rário.

O SR. HERMES LIMA - E.5I;t. se
riação ficará garantida na ~scala de
salários e na qualidade do traoalha
àor. Ouvimos, todos os dias, que há
uma espécie de aristocracia té..:~ica

entre os trabalhadores. Quer dizer:
são os técnicos qualificados :! éstes,
naturalmente, têm situação 1iferente.
assegurada pela capacidade de seu es
fõrço ...

O Sr. Gaston Englert -- Por que
não esclare<:er? E' ° que quero de V.
Ex.lI.

O SR. HERMES LIMA -- Não é
preciso esclare<:er na lei, porqul~ se
ria trazer confusões e interpré'~açõ~s

nocivas às relações do trabalho, como
já expliquei.

O Sr. Gaston Englert - Entendo
que todo esclarecimento nãc (;cn~

funde.
O SR. HERMES LIMA - Está f>S~

clarecido na vida prática. O que es
clarece quem é competente, pela
qualidade do trabalho, é a vida p1"áti
cn. é a vida da fábrica, é a capa.cida
de, a habilidl:l.de do operário.

O Sr. Gaston Englert - Pela ex
.posição que V. Ex.a acaba de fazer,
VEjO que. no fundo, estamos perfei
tamente de acôrdo. V. Ex.a quer re
munera-r o trabalho, quer premiar o
esfôrço, quer recompensar o homem
dedicado. Mas o que existe é uma
diferença na forma de dizer as coi
sas. V. Ex.a quer que se diga isso
isso mais tarde; prefiro que se diga
hoje, para que todos estejamos escla
recidos e não haja confusões amanhã..



- 136-

o SR. HERMES LIMA - Estamos
realmente de à.CÓrdo, mas não é pre
ciso dizer, porque é o que se pratica,
'o que se faz. Agora, se V. EX,a intro
duz na lei noção de qualidade para
qualificar o mesmo trabalho, pode
estar certo de que isso trará, segura
mente, confusão grave às relações do
trabalho e à escala de salários que
se organizar.

É por isto que a Comissão opina
~la rejeição das três emendas apre
sentadas. A Comissão, Sr. Presiden
te, está a,bsolutamente certa de que
as emendas não visam outra coisa
senão concorrer para que o trabalho
doO operariado brasileiro seja condig
namente remunerado. Sôbre êsse
Jl<lnto não há dúvida alguma e a
Constituinte de 1946 não pode ficar
a dever a nenhuma outra Constituin
te brasileira nas garantias que der ao
trabalho no Brasil.

O Sr. Adroaldo Costa - V. Ex.a
poderá dar-me uma informação? Pe
rante a Comissão dos 37 requeri des
taque da expressá(. uestado civil".
Noto que todos os oradores que cri
ticaram o dispositivo ..ó se referiram
a motivos de idade, sexo e nacionali
dade. Por esquecimento ou por bre
vida.de, ninguém se referiu a estado
civil. Perante a Comissã.o dos 37
disse eu que, escrevendo-.r;;e aqui "es
tado civil", vedado ficava ao legisla
dor ordinário prescrever o salã.rio fa
milial.

O Sr. G1J,rgel do Amaral - Nã.o é
.salário, é abono.

O Sr. Adroaldo Costa - É salário,
sim - Queira desculpar-me.
~ salário familial. <trocam-se nu

merosos apartes). Gritos não adian
tam. Berros. apartes e gr1taria~ não
elucidam. Permitam que· eu lesen
volva meu pensamento. Entendo que
() salário, pelo mesmo serviço, a um
homem solteí-ro e 2. um homem que
tem de sustentar dez filhos, não pode
ser igual. Há motivos de justiça so
cial que exigem diferença de tratamen
to. Ora, isto é o Que chamo de "sa
lário fj:Lmilial". Se, no texto consti
tucional, J)rescrevo proibição de di
ferença de salt.rio, por motivo de es
tado civil, estou criando óbices ao le
19islador ordlnárl<J de amanhã, de
mOdo a não poder êle prescrever o sa
lá.rio famll1al. Por isso é que, nesta
altura dos debates, pediria ao nobre
orador amplo esclarecimento da ma
téria, a fim de ficar escrito hoje, em
nossos Anais, se êste dispositivo im
pede ou não a criação. amanhã, por
parte do legislador orcUnário, daquilo

que chamo, e repito, salário famílial,
e não familiar.

O SR. HERMES LIMA - V. Ex.a.
tem tôda a razão na sua distinção,
mas a mim me parece que o texto não
proíbe o salário famílial, nem pode
-proi'bir.

O Sr. Gurgel do Amaral - Tecni
camente, não é salário de familia: é
acono. A diferença é substancial. O
..salário é a contra prestação do tra
balho.

O SR. HERMES LIMA - O que
visa ° texto é não permitir que um
operário, tendo - digamos - seis fi
lhos, ganhe mais pelo mesmo traba
lho do que o que possui dois, ou nenhum.
Ai é questão doe salárioO e êste, como
V. Ex.& sabe, é uma contra-presta
ção de trabalho. Portanto, não po
deria haver essa distinção; mas exis
tindo, naturalmente, uma necessida
de social, reconhecida pela lei, de
faz.er que o operário de família mais
numer·osa perceba mais para su..r;;ten
tA-la, a lei, ai, poderá utilizar mais
que recursos técnicos, como um abo
no ou o sistema de que o legislador
d.ispuser. contanto que não prejudi
que a noÇão do salário. 1!:ste, repito,
corr-espcndoe a uma. contra-prestação
do tra'balho, sob cuja base se pode
estabelecer di~inçã<. desta natureza.

O Sr.. Caíres de Brito - É o que
€stá no indso 2 do mesmo artigo.

O SR. HERMES LIMA - Exata
mente. c.orresponde ao que estou fri
sando aqui - a necessidade social de
-amparar as famílias numerosas, atra
vés de abono ou de um recurso téc
nico, que pràticamente convertesse o
salário em maior paga.

Reza o dispositivo:
;. . .. salário mínimo, capaz ~

satisfazer, conforme as condições
de cada região, as necessidades
normais do tra-balhador e de suas
familias" .

O Sr. Adroaldo Costa - Exata
mente. É o tratamento espedfico,
'Porque o salário mínimo não seria. o
salário normal.

O Sr. Clemente M ariani - AO con
trário do que receia o nobre Deputado
Sr. Adroaldo Costa, o teKto em nada
impede a instituição do salário de fa
mflta, porquanto apenas proibir dis
criminações em função do estado civil
e o salário de famllla nada tem a ver
com o estado civil, repousaI1do. como
de fato repousa, nas relações de pa
rentes e dependência, s~m qualquer
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exigência da legitimidade dos bene
ficia.dos.

O SR. HERMES LIMA - Exata
mente.

O Sr. Nestor Duarte - Que tem c
salário familia com o estado c 1v 11,
paterntdade, filiação ou coisa que o
valha'?

O SR. HERMES LIMA - O emi
nente Deputado Clemente Mariani
acaba de esclarecer tão bem o assunto
que peço a V. Ex.:!. se dirija àquele
colega, no sentido de responder-lhe
de maneira mais clara do qUe eu. O
estado civil não é distinção que possa
evitar tenha o trabalhador de família
numerosa, desta cu daquela maneira,
m-elhor paga para atender às necessi
dades da prole. (Muito bem; muito
bem. Palmas,)

O SR. PRESIDENTE - Vai-se pro
ceder à votação.

Primeiramente, a emenda do senhor
EdU2.rdo Duvivier, sob n.o 3.162.

"Ao art. 164 (156 do projeto
reVisto) : acrescente-se: proporcio
nalidade de remuneração e de
regalias da profissão em quanti
da.de e qualidade."

Os Senhores, que a aprovam, qu.:i
ram levantar-se. tPausa.)

Estâ rejeitada.
Em segUida, a emenda. n.o 3.822, do

81' . Jurandir Pires:
"SUbstitua-se o inciso n.O I por:

I As diferenciações dos salários se
fazem pela quantidade e pela qua
Uda.de do esfôrço produzido, não
SeIlJdo premit.Ldas diferenciações
por motivo de !dade, sexo e na
cionalidade. "

Os Senhores, que a aprovam, quei
ram levantar-se. (Pausa.)

Está rejeitada.

Passemos à emenda 4.084:
"Em vez de: "Proibição de di..

ferença de salário para um mesmo
trabalho, por motivo de idade, sexo.
nacionalidade ou estado clvil", di
zer: "Proibição de diferença de
salário, no mesmo estabelecimento,
para um m es m o trabalho. em
quanttdade e qualldade, por mo
tIvo de ~d&de, sexo, nacionalidade
e estado civil. li

Os Senhores, que a aprovam, que!..
ram levantar-se. (Pausa.. )

Está rejeitada.
Quanto à emenda 3.202, o Sr. Hugo

Carneiro limitou o destaque ao inciso
l, isto é, "suprimir-se a expressão 
ode 1.dade. A emenda mandava suprimir
do § 24 o inciso I; Proibição de dife
rença de salário para t.Im mesmo tra
balho, por motivo de idade, sexo; na
cionalidade ou estaJdo civil.

Os Senhores, que a SlProvam, quei
ram levantar-se. (Pausa.)

Está rejeitada. '
Tenho ainda sõbre a mesa pedida

de destaque para a emenda n.o 1.146,
referente ao art. 145, parágrsio'único,
do ,projeto em votação, nestes têrmos:

No art. 145 - Parágrafo' único do
projeto em votação.

RequeIro destaque da palavr& de?)er
para substituí-la pOI" obrigação.

A minha emenda n,o 1.146 obteve
parecer favO'rável da comissão, re
sultando no seguinte texto.

"O trabalho é um:i. obrigação social",
como r,e vê no imnresso constituido
os pareceres da subcomissão da Or
dem Econômica e Social.

O pnjeto em votação, porém, con
tém o dispositivo alterado em ponto
p~sencial. Diz ele: "O trabalho e de
ver social."

Sala das Sessões. 27-8-46 - João
Mendes

A emenda diz:

N.O 1.146

N0 Capítulo In -- Dos Direitos
Sociais:

Acres:ente-se ao art. 164 o segulDr
te:

"Todo cidadão capaz tem di
reito ao trabalho e obrigação de
trabalhar, observando·se as ap
tidões, as possibilidades e as pre
ferências de cada um".

A justificação desta emenda foi
feit~ pelo seu :'Lutar em discurso
pronunciado na sessiio de 29 de
n:ai:l último, publicado no Diário
da Assembléia elO dia imediato.

O SR. JOAO MENDES (1lI) - Se
nhor Presidente, 81's. Constituintes,
preferiria ter, resolvido a questão on
tem. apelando para R Comissão de Re
daçáo.

O Sr Ataliba Nogueira - Qual a
diferença entre dever e obrigação?

O SR JOAO MENDES - Vou res
ponder a V. Ex.o.. Aliás, acredito que

("') Não foi revisto pelo orador.
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V. Ex.1< npen~3 cWis protela!: minha
vinda à trIbuna, :;dis, como 'profe~

sor de direito, o nobre colega sabe,
perfeitamente, que dever é uma re
comend<o>.ção de ordem moral. Não
ha sanção para se cumprir um dever,
ou uma recomendação de ordem mo
ral; ao passo que, para a obrigação
- sabe V. Ex.a - ha sanção. Essa
a diferença, que eu não precisava ex
plicar.

O S~·. Ataliba Nogueira - Isso é
linguâgcm do direito civil.

O SR JOÃO MENDES - E V. Ex.a
conhece de sobejo o velho principio
de que à. todo direit1 corr.esponde uma
obrigação. Não se ü.iz a todo direito
CQi'responde '1m dever.
. E' evidente, pois a impropriedade
da expressão. Estota certo de que a
Comissão dará seu 'lpôio à substitui
ç~o da palavl'a "dever" por "obriga
ção", tal como està., aliás, no pare
cer da Comissão.

Era () que tinha 1. dizer, Sr. Presi
dente, e o ilustre ~l>lega poderá usar
da palavra. para esclarecer o pensa
mento da Comis~áo (Muito bem. 
Palmas) .

O SR ATAL1BA NOGUEIRa (Pe
la ordem) - S1". Presidente, opor
tunamente apresentarei as razões por
que entendo que deve pennanecer a
palavra "dever", que resultou de cor
reção do primitivo projeto Não com
preendI) por qu.e incidimos no êrro
antigo.

O Sn. HER~fES LIMA - Sr. Pre
sidente. :l Comissão está de acôrdo
com o destaque requerido pelo Se-
nhor João Mendes.. (Palmas). .

O SR PRESIDENTE - Vai-se p:ro
ceder a votação. Os Senhores, que
aprC?vam a S1.1bSt!LUiçáo requerida,
queIram se levantaI. (Pausa.)

Está aprovada. (Palmas).
Vamos passar ao t:xame de duas ou

tras emendas que 5e acham sõbre a
mesa; u. primoira. :ie autoria do Se
nhor Cmhpos Vcrgal sob n.o 3.341. ao
art. 164, 9 24, inclbCJ VI, cujo desta..
Que está assim redjgido:

Sr. Prcl".ldente:
Requeiro destaque da minha emen

da n.o J.341, ao § 24 do art. 164 do
onte-pr->je:to:

"Repouso s'emanal remunerado aos
domingos e- aos ferjados nacionais".

Sala das Sessões, 21-8-946 - Cam
pos Vergal.

A emenda diz:

N.o 3 341

Substitua-se o inciso 6.0 do § 24
do art. 1f14, pelo seguinte:

"Repouso semanal remunerado
aos domingos f' a0S feriados na
cionais" .

A segunda, do Sr. Gaston Englert,
tem o n. ° 4.087, e está redigido nês
tes têrmos o destaque:

Requeremos destaque, na forma re
gimental, para a Emenda n. o 4.087,
de autoria do Sr. Gaston Englert e
cut:-os, referente ao Título V do Pro
jeto revisto e publica.do à página 187
do impresso alusivo ao art. 164, §
24 - VI e seguintes. Art. 156
VI do Substitutivo.

Sal9. das Sessões. 26 de agõsto de
1946. - Gaston Englen.

A' emenda diz:
"Em vêz de: Repouso semanal

r.e~unerado aos domiJngos e, nos
hmltes das exigências técnicas
das emprêsas, aos feriados civis
e religiosos, de acôrdo com a
tra.dição JocaI. to

Dizer:

. "Repouso semanal, de preferên
cia aos ~omingos."

A terceira do Sr. Gaston Englert
tem o seguinte destaque: '

Requeremos destaque, na forma re
gimental, para a Emenda n.O 4.039.
de autori~ do Sr, Gaston Englen. e
outros, referente ao Título V do Pro
jeto revisto e publicado à página 203
do impresso alusivo ao art. 1,64 §
24 - XI e seguintes. Art. 156'
XI do Substitutivo.

Sala das Sessões. 26 de agõsto de
1946. - Gaston Englert.

O SR. CAMPOS VERGAL (li')
Sr. Presidente, poucas palavras direi
a respeito de minha emenda. Dese
jo, apenas, que prevaleça esta fórmu- .
la "Repou.so semanal remunerado aos
domingos e feria.dos nacionais. to

Trata-se, evidentemente, de evitar,
de uma vêz por tôdas, que se rece
bam, ou aceitem. os feria.dos' religio
sos como dias de descanso e de re
pouso.

("') Não f oi revisto pelo orador.
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o Sr. Ataliba N o{JUeira - Por que
motivo?

O Sr. Nestor Duarte - Não posso
dar razão à emenda de V. Ex .~ .
Porque V. Ex. a inclui feriados e ex
clui dias santos?

O SR. CAMPOS VERGAL
Quando me refiro, aqui, a descansos
ccmcernentes a feriados religiosos, es
tão incluídos, efetivamente, os ctias
santos.

O Sr. Nestor Duarte - Sou mais
radical. Só aceitaria o dispositivo
recomendando o descanso stmanlll
remunerado, de pref'erência acs do
mingos.

O SR. CAMPOS VERGAL
Feriados nacionais são os prc·...i:,t::>s
em leis constitucionais, os de natU
reza puramente cívica.

Assim, pois, não compreendo, pú!'
maior esfôrço que faça. que haja um
número excessivo de dias reli~iosos.

santificados; que se obrigue a ~U!.. 
pensão do tra;balho nas reparti
ções públicas, em departamentos OfI
ciais. com prejuízo, portanto, do tra.
balho e da produtividade dos traba
lhadores. e dos serviços públicos e e)
m.-:r<:iais.

O Sr. Arruda Câmara - Que mal
poderá resultar, ou que grandes pre-
juízos poderá haver, nesse repouso
remunerado em mais sete dias no ano,
tantes são os dias santos de guarda?
Que mal vê V. Ex.o. nisso? Tenha
V. Ex.a mais essa consideração para
com os t.rabalhadores.

O Sr. Ataliba Nogueira - O número
de dias santos é menor que o de fe
riados nacionais. Ha, apenas. seis
'P-"ll' ano. O qUe é precise é que Vossa
Ex.a respeite a consciência religiosa
do povo. E mais: saiba que o povo
não obediente à lei de Deus termina
não obedecendo às autoridades, ao
próximo. E o p<lvo é um caldo pro
picio a qualquer revolução social.

O SR. CAMPOS VERGAL - Res
pondo a V. EX,a declarando que não
fui eleito pelo seu eleitorado, que é
pro~undamente reljgioso; V. Ex.a tem
o hábito de invocar continuamente o
nome de Deus, mas pare.ce que, a.té
esta data, Deus não lhe del-egou po
deres, nem nunca V. Ex.a apresentou
aqui sua procuração. Fale o nobre
Deputado menos em nome de Deus e
maís no do povo. V. Ex.a usa e abu
sa do nome de Deus e não proctu"a

chrresponder às necessidades do povo.
E' a verdad·e.

(Apaites e protestos. Soam os
tímpanos.)

O SR. PRESIDENTE - Peço a
atenção dos nobres Representantes.

O Sr. Arruda Câmara - Estou in
vocando o in terêsse socia 1; neste par
ticular o orador está contra os traba
lhador,::,s.

O SR. PRESIDENTE - Atenção!
Está. com a palavra o Sr. Campos
Vergal.

O Sr. Cm'los Prestes - Sua Exce
lência que preza 05 interêsses do pro
letariado €' do povo naturalmente não
pode ser contrário a que, na Consti
tuição, sejam aumentados os d~as de
repouso remunerado. V. Ex.o. notou
que são remunerados êsses dias?

O SR. CAMPOS VERGAL - Per- •
feitamente. Isso a lei ordinária orga
nizará, semanalmente, dois dias. Não
sei por que, então, se trabalharia aos
sábados, quando temos semana inglê
sa. Neste caso, os trabalhadores te
riam mais um dia de repouso remu
nerado. Não sou absolutamente con
tra a remuneração aos trabalhadores,
e sim contra os "feriados religiosos".

OS,'. Gurgel do Amaral - O tra
balhador precisa recebel" os dias san
tos de guarda.

O SR. CAMPOS VERGAL - A mí
11ha luta é cem êste objetivo: separar
completamente o poder espiritual do
temporal. Sou, portanto, pela laicida
de absoluta do Estado; êste o meu
objetivo, sem prejudicar o direito ou
repousa do trabalhador. (Mllito bem;
muito bem.)

O SR. GASTON ENGLERT - Se
nho!' ?residellte, S1's. Constituintes, a
minh~ emenda, para a qual requeri
destaqUe, tem o n,o 4.087, a fôlhas 187
e se refere ao art. 155, inciso VI do
projeto em discnssão.

O projeto é do seguillte teõr:

"Repouso semanal, com remu
neração, preferentemente aos do
mingos, e nos limites das exigên
cias técnicas das empresas nos

. feriados civis e religiosos, de acôl'
do com a tradição local".

A minha emenda é a seguinte:

"Repouso semanal, de preferên
cia aos domingos".
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o Sr. Segadas Viana - V. Ex.a su
pr1me a remuneração?

O SR. GA8'l'ON ENGLERT - Su
primo a remuneração aos dotníngos,
porque esta já o nosso operário tem.

O Sr. Segadas Viana - COIllO?

o SR. GASTON ENGLERT - Vos
sa 'E)t,c. conhece melbor do que eu que
todos os cálculos do custo de vida são
feitos na base de trinta dias e os sa
lários na base de 25. Porta.nto, está
subent,endida a remuneração. E' uma
velha tradição; são os costumes bra
sileiros.

O Sr. Baeta Neves - Não pagar aos
domingos,

O SR, GASTON ENGLERT - Não
Srs.; pagar. Sempre foram pagos os
domingos, porque o salário está in
cltúdo, como jP. disse, no salário da
semana. Não confundamos; fiquemos
com a verdade. O salário f oi pago,
até aqui, nestas condições.

O Sr. .Rui Santos - Então não há.
mal em 1igural'.

O SR. GA8TON ENGLERT .- Pa
gam-se sete dias dentro do cálculo
de 6. Agora, se se pretende modifi
c.ar êsse sistema, cUgamos por que,
mas seja.m.os verdadeiros.

O Sr. Arruda Câmara -- V. Ex.a

pa:r;ooe-me um homem religioso e ca
tólico. se colocarmos na Constitui
ção e nas leis o descanso não remu..
nerado, o trabalhador, pela falta de
pão, não poderá ter êsse repoUSQ. E'
obrigado a infringir a lei de Deus,
para atender às suas necessidades.

O SR. GASTON ENGLERT - V.
Ex.a me perdôe. Não digo sem remu
neração. Falo em repouso semanal, d.e
preferência aos domingos.

O Sr. Segadas Via'1U1 - V. Ex.a. tira
a remuneração.

O SR. GASTON ENGLERT - E' o
que sustento e peço aos nobres co
legas que 'fiquem com a verdade, pois
até aqui os domingos sempre foram
pagos.

O Sr. Osvaldo Pacheco - Mas os
domingos?

O ST. Gurgel do Amaral - A lei
só ma.nda computar 25 dias para os
d1ar1stas.

O SR. GASTON ENGLERT - Mas
O cálculo do custo da Vida por quan.
tos dias se faz? Pelos 30 dias para
fixar o salálio.

O Sr. Rui Santos - Mas o salário
mínimo é salário de miséria.

o SR. GASTON ENGLERT - Não
estou defendendo o salário mfnimo.
mas nosso sistema tradicional.

O Sr. Baeta Neve~ - N6s, deputa
dos, estamos ganhando os donrlngos
sem trabalhar.

O SR. GASTON ENGLERT - Es
tão lnduIdos no nosso subsfcUo pelos
25 dias de trabalho.

O Sr.. segadas Viana - Não; V.
~x,ll. está equivocado.

O Sr. Jorge Amaào - Não; 30 e 31
dias.

O Sr. Benício Fontenele - O em
'9reiteito e o diarista. não ganham
quando não trabalham.

O SR. GASTON ENGLERT - En..
tão o nosso operário até aqUi não
viveu aoS domingos.

Sejamos verdadeiros. Se VV. Excias.
entendem que o sistema deve ser mo..
dificado, digam por que defendem
seu ponto de vista. Entendo que de..
vemos ficar com o regime adotado
até aqui.

O 8r. João Amazonas - Os diaris
tltS. aos domingos, vão fazer biscates,
a fim tle a.wnentar seu;:) proventos para
matar a fome dos filhos.

O SR. G,A.STON ENaLERT - Isso,
muitos fazem em suas profissões. Náo
é 3.l'gumento.

VV. EE.1:\ têm o direito de defen
der seu ponto de vista; eu defendo o
meu.

Entendo, e repito, que devemos con
s~rvar o sistema tra.diclonal entre nós.

Temos o segundo aspecto.
O Sr. Gurgel do Amaral - Explico

a. V. Ex.a por que não devemos JIlan
ter o sistetIUt atual. porque, se não se
remunerar o domingo ao operário o
dia de óesca.nso semanal, al~ em
pregadores poderão, como vêm fa
zendo, fraudar a leI, transforma.ndo
IIl,ensalistas em diaristas, para dimi
nuir-lhes o salário, o que é defeso
por lei. Há milhares e milhares de
reclamações em todo () Brasil baSea
das exclusivamente nesse fato. E' pre
ciso, portanto, uma mecUda saneadora
e humana.

O SR. GASTON ENGLERT - V.
EX.lI., neste caso, é defensor retardado
(Não apoiadOs.)

O Sr. Jorge Amado - E V. EJ,.a é
o inim1go.

O SR. GASTON ENGLERT 
Hã muUo pouco tempo reajustamos os
vencimentos e salários. Nesta ocasilio
se deveria ter cuidado do assunto.
VV. EExs. entendem que, da.qul por
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diante, haverá abusos se não se in
.cluir tal dispositivo no texto.

O Sr. Osvaldo Pacheco - Agora que
.estamos votando a Constituição é pre
ciso que se inclua em seu texto essa
medida.

O Sr. Jorge Amado - E' dar., que
sim.

O SR. GAS'l'ON ENGLER'I' 
~. ~xs. s6 argUDaent~ co~ pres
suposto de que os empregados só vi
vem explorados.

Diversos Sr8. Representantes - E'
a verdade.

O SR. GASTON ENGLERT
Poís bem: aqUi está um homem na
tribuna, que tôda vida foi empregado
e nunca se sentiu explorado.

O Sr. Jorge Amado - Será que V.
Ex.a tem sIdo explorado pelos seus
empregados?

O SR. GASTON ENOLERT 
Sempre fui defensor do empregado,
sempre sereI, porém dentro da Jus
tIça. Fui e sou empregado.

O S1'. Segadas Viana - As palavras
de V. Ex.fi. confirmam isso.

O Sr. Joáo Amazonas - E' peI1Jl que
V. Ex.a não se tenha dirigido dessa
forma ao eleItorado de sua terra.

O SR. GASTON ENGLERT 
Outro aspécto que devemos encarar:
VV. EExas. fiabem, tão bem como

·qualquer um, que vive~os dentre- de
um encarecimento enorme de todos
os bens ãe consumo.

O Sr. Sega.d.as Viana - Então por
·que não pagar melhores salários aos
trabalhadores?

O SR. GASTON ENGLERT 
Ainda recentemente foram reaj usta.
dos os vencimentos e salários de qua

.se tOdas as Inst1tui~ões.. fá.br~caE e
funcionalismo público,

Se ainda há quem não tenha sido
reajustado - que se reajuste. Essa
emenda, porém, vem trazer imedia.to
aumento de salários, de 16 a 17%, en
car(.cendo as utilidade§.. E' para êsse

. ponto que desejo chamar a. atenção dos
nobres colegas, porque vamos deixar
uma tradição que não tem prejudicado a
vida de nosses operários, de nossos
trabalhadores, uma vez que percebe~

os domingos dentro do saJárlo da se
mana. Nós, com a. modificação pre
tendida, vamos encarecer a vida..

Apelo pa.ra a Casa, a fim de que
mantenha. o regime que adotamos,
porque é justo e equita.tivo. Espero,
~pois, que votem pela. emenda propos-

ta. (Muito bem. Mutto bem. Pal
mas.)

O SR. HERMES LIMA - Sr. Pre
sidente, a Comissão é pela. manuten
ção do texto, em virtude das razõea
que passarei a expor, em breves pala
vras.

Diz o texto:
"Repouso semanal, com remu

neração preferentemente aos do
mingos e no 11m1te daa exigências
técnicas das empresas nos feria.
dos civis e religiosos, de acôrdo
com a tradição local."

No que respeita á vasta extensão do
território brasileiro, as festas rehgio
sas, em geral locaIs, são raramente na
cionais.

Quanto ao llmite das exigências téc
nicas das empresas, isso defende a ne
cessidade e continuidade do tra.balho
onde se tornar preciso.

O Sr. Rui Santos - A lei ordi
nária. já prevê Isso.

O SR. HERMES LIMA - Quanto
ao repouso semanal, COlIl. remWleraçáo.
apesar de serem exatas as observa
ções feitas pelo nobre colega, de que
o salário é computado na. base tje 30
dias de ativIdade do operário, ape
sar disso, parece que não há motivos
para negar ao operário um dia de
repouso, especIaLmente remunerado.

Isso vai represental', não há dúvida
alguma, um acréscimo de 16 ou 20 %
nos sa.lá.rios atuais. E' preciso, toda
via, considel'ar que tal ma.joração não
corresponde, na maIoria dos casos, às
necessidades mínimas da vIda. do tra
balhador. O fato é que certas catego
rias de trabalhadores foram realmen
te bem. aumentados; os respectivos sa.
lários foram milito majorados mab
a generalidade dos operários não teve
majoraçáo ainda suficiente, de modo
que essa majoração POde realmente
vir preencher uma. lacuna nos salários
exLstentes .

O Sr. Segadas Viana - A melhor
alimentação e descanso faz o trabalha
dor produzir melhor.

O Sr. Clemente Martani - O nobre
orador labora em equivoco, supondo
que essa. remuneração do dia. de repou
so sema.nal vá representar desde logo
a.umento nos salá.rios atuais dos tra
balhadores. Na vero.ade, não ocorre
tal, porque, como demonstrou o ilustre
Deputado Sr. Gaston Englert, presen
temente êsse repouso semanal é indi
retamente remunerado, através docál-
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culo das necessidades do operário na
base de 30 dias e do cálculo da remu
neração na base de 25 dias. O prin
cipio adotado no projew que V. E~.a
defende não é mais que a reproduçao
do dispositi'Voda Constituição de 37, que
está em vigor, e de acôrdo com o qual
foi feito o cálculo da remuneração in
direta. .Assim a aprovação do texto
do projeto em nada altera o sistema
Vigente e não importa, ao coni.rário do
que V. Ex. a afirma, em aumento de
remun,eração. E deve ser salientada a
vantagem da remuneração ináireta do
dia de repouso, como presentemente
se faz, de vez que por êss€ modo a
:falta de assiduidade do empregado ao
serviço acarreta para êle a perda de
uma parcela equivalente na remunera
ção do dia de repouso.

O Sr. Segadas Viana - O pTeclaro
colega Sr. Clemente Mariani labora
em equívoco do prIncípio ao fim. A
legislação trab&.lhistA. não estabelece
o pagamento de salário tendo como
base wn dia que corresponda a 1130.
Absolutamente. A legislação fixa o
pagamento de 25 dias, ou seja, os dias

"realmente tra.balhados: pagamento na
base de 200 horas, ou sejam 25 dias
de 8 horas. De modo que, de acôr
Cio com a legislação atual, não Ee
paga nos dias de repouso, exceto nos
casos das emprêsas que pagam os seus
empregados na.bese de mensalista. En
tretanto s~ processa grande movimp.nto
IlD sentido de burlar justamente a pro
teção dos trabalhadores, transforman
do-{)S todos em diaristas, para que
percebam apenas 25 di~ de salário por
mês. Por isso, milhares de reclama
ções têm fiido levadas à J'ustiça do
Trabalho, para que no caso de divisão
do salárío mensal por 25 dias, fique
assegurRdo o quociente 1125 dividiTldo
o salário antigo e não dividindo por
-30 dias para. pagar depo!s 25.

O Sr. Arruda Câmara - Mais uma
razão para se m.an ter o texto.

O SR. HERMES LIMA - O caso é
que os dois apartes ~onvergem para
() mesmo fim. Podr.-m ser contraditó
rios, mas ch-egam ao mesmo resulta
do; ambos apeiam o projeto como está
redigido.

O Sr. Carlos Prestes - Discordo da
conclusão do nobre orfldor, porque de
fato os dois apartes não chegam ao
mesmo fim. Pela análise dêsse dispo
sitivo que V. Ex. a defende e com o
qual estamos de acordo, o que é justa
é á posição do Sr. Deputado Segadas
Viana e M,O a do nobre colega Sr. ele-

mente Marian!. Sem Júvida alguma..
êsse dispositivo vai detenninar aumen
to no pagamento de salários, porque
os domin.güó possivelmente serão re
munerados; o trabalha.dor diarista pas
sará a. ga.nhar aos dcmingos e Isso é
necessário ficar assegUl'ooo.

Esse aumento, hoje, já é indispen
sável. Apesar dos acréscimos havidos
durante o ano passado e no início do.
corrente ano, o encarecimento da vida
tem sido tão rápido nos últimos me
5es que se torna imprescindível a me
lhora dos salários atuais. Muito mais.
culpado dêsse encareéimento é o Se
nhor Ministro da Fazenda, por cau
sa da inflação. De abril para cá se
emitiu já para mais de um milhã()o
de cruzeiros. Continua-se a emi tir .
Emite-se cada vez mais. ~sso é qu~
está determinando <> en~areciment(}

do custo da vida, impondo-se o au
mento dos salários, problema que vem
a ser resolvido imediatamente por
êsse dispositivo constitucional.

O Sr. Clemente M ariani - Res
pondendCJ, se possivel, ao aparte dO'
nobre Senador Carlos Prestes. Não
desejo oont,estar, ahsolutamente, a
necessidade do aumento de salários.
em face das condições atuais do tra
balhador. Não será, porém, o processa
constitucional a maneira de enfrentar
uma condição de natureza de todo em
'todo prática. ou real, como esta, que pe
las vias normais.

O Sr. Carlos Prestes - Quis ape
nas acentuar que o dispositivo trarão
o aumento de salários a que se refe
riu o nobre Deputado Sr. Gaston En
glert. Não será o insignificante acrés
cimo de 17% que agravará a infla
ção. O que está produzindo êste re
sult.ado é a politica do gcvêrno, que
não toma medidas para combater o
mal.

O Sr. Clemente Mariani - Claro
fica, Sr. Relator, que êsse não seria
o critério a adotar-se. Nem mesmo
poderemos dizer que OS 17 % seriam
suficientes para compensar o dese
quilíbrio existente, a que se reP<lrtou
o nobre Senador Carlos Prestes.

O SR. HERMES LIMA - Senhor
Presidente, parece que a Casa, por
um motivo ou per outro, está tôda de
acõrdo com o texto.

Evidentemente, o repouso semanal
corl'esponde ao trabalho semanal efe
tivo. Argumentou-se muito que <) tex
to daria lugar a que um operário tra
balhasse, par exemplo, dois dias e ti
vesse' direito ao descanso remunerado_
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Isto não se me afigura justo. O re·
pouso semanal, no sentido do texto,
deve correspon:ier a um trabalho se
manal efetivo. O repouso remunera·
do representa, realmente, uma van
tagem, um prêmio - digamos assim
- ao trabalho semanal efetivo.
, Creio serem estas as razões pelas
quais a Assembléia pode aprovar tran
qüilamente o texto do projeto. (Muito
bem; muito bem. Palmas.)

O SR. PRESIDENTE Vamo'3
passar à votação da emenda do Se
nhor Campos Vergal, sob n.o 3.341.

Os Senhores, que a aprovam, quei
ram levantar-se. (Pausa).

Está rejeitada. .
Passamos, agora, a votar a emen

da do Sr. Gaston Englert, sob nú
mero 4.087, nos seguintes têrmos:

"Repouso semanal remunerado,
dependendo das exigências dos fe
riados civis e religiosos, de acôr
do com a tradição local." Subs
titUa-se por:

"Repouso semanal de preferên
cia aoS domingos."

Os Senhores, que aprovam a emen
da, queiram levantar-se. (Pausa).

Está rejeitada.
Passamos a examinar a emenda nú

mero 4.089, ainda da autoria do Se
nhor Deputado Gaston Englert., aI)
artigo 164, 9 24, D.o XI, do primitiv.J
projeto.

"Em vez de Uassistêllcta aos de
sempregados" , dizer: li assistência.
ao desemprêgo involuntário, nas
crises econômicas."

O SR. GASTON ENGLERT (para
encaminhar a votação) - Sr. Pre
sidente, a emenda que proponho visa,
simplesmente, esclarecer o projeto e
:reza o seguinte:

11Assistência aos desemprel;'a-
dos".

Em lugar disso, mando que se
diga:

"Assistência ao desemp!"êgo in
voluntário, nas crises econômicas·,'

O auxílio ao desempregado, em ge
ral, pode importar também em assis
tência ao malandro, que, certamente,

.o projeto não prevê. O desemprêgo
involuntário nas crIses econômicas,
êste deve ser amparado e em tal sen
tido é a minha emenda; de sorte que
me parece desnecessário entrar em
maiores arguL1entações.

Provàvelmente, a Casa não pretend~

dar assistência ao malandro, que :1
terá de outra forma, pela educaçã()
(. pela reconLução à vid9.. social.
(Muito bem; muito bem. Palmas.)

O SR. HERMES LIMA (Para en
caminhar a votação) - Sr. Presiden..
te, eu não desejaria sair deste Capf..
tuJo sem encontrar emenda em que me
fôSse dado concordar com o nobre co
lega, Sr. Gaston Englert, mas ainda
não é desta vez. .. (Risos).

O que S. Ex.a diz na emenda apre...
sentada e muito justo. Certamente,
não é possível atribuir ao item do
projeto <Iassistência aos desemprega..
dos" - a intenção de proteger vaga..
bundas, porque vagabundagem, como
S. Ex.a anota na justificação de sua.
emenda0. é uma contravenção punida.
já pelas lei~ penais.

Por cons2guínte, Sr. Presidente, não
há. motivo para que entremos nê~~e
texto casuístico: li assistência ao d~

semprêgo involuntário nas crises eco
nômicas".

Basta verificar que o problema da
assistência ao desemprêgo aparece,
quando uma crise econômica coloca os
operários na contingência de não tra...
balhar, por não comportarem os qua...
dros de produção tôda a fÔrça do tra
ba,.lho disponível no pais.

O Sr. Segadas Viana Lógica-
mente, não se podem compreender en
tre os desempregados os vadios, em fa
ce da legislação penal.

O SR. HERMES LIMA - Não é
possível dar a categoria de desempre
gado ao vagabundo ou vadio. O pró
prio sentido da legislação ora em es
tudo indica que o desempregado ao
qual se prestará socorro há de ser
sempre o operário que uma crise ~o
nômica aUrQU à contingência de não
poder .trl:}.balha:r.

O Sr. A taliba Nogueira - lt tão evi..
dente o que V. Ex." diz que se se der
o oposto imediatamente se terá o l'e..
médio. Se há desempregados e há em
prêgos, é claro que se resolverá o pro
blema.

O SR. HERMES LIMA - Eviden
temente, não há problema quando há
emprêgo. E. mesmo quando há em
prêgo, não deixam de existir vagabun...
dos e vadios.

A Comissão porta-nto, opina, pela
manutenção do texto do projeto.
(Muito bem; muito bem).
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o SR. PRESIDENTE - Os Senhc>
Tes, que aprovam a emenda n.o 4.089,
queiram levantar-se. (Pausa).
. Está rejeitada. (Palmas).

Passemos à em~nda n.O 2.352, do
Sr. Mauricio GrBtbo1s, referente ao ar
tigo 48, n.o 1, do projeto atual, cor
respondente ao artigo 18. n.o 1, b. do
projeto anterior.

O SR. COSTA NETO (Pela ordem)
- Sr. Presidente, trata-se de incom
patibilidade para os cargos de repre
sentantes da nação, e, como V. Ex.a
se recorda, ficou deliberado s6 fósse
esta emenda submetida a votação. se
porventura se oferecesse qualquer ou
tra suprimindo o texto que proibe os
trusts ou' qualquer manifestação do
poder econômico que tenha por fim
fazer excluir os concorrentes.

Destarte, Sr. Presidente, tenho a
impressão de que a emenda só pode
rá ser submetida à Casa quando se
veriticar que caiu o texto ,io proje
to. (Muito bem; muito bem.)

O SR. PRESIDENTE - V. Ex.a
tem razão.

A votação desta emenda, como de
muitas outras, foi :ullada, a requeri
mento do nobre l1der e por delibera
ção da Casa, para quando Ge exami
nar o texto sôbre trusts e monopólio;;.

Temos aqui uma emenda do Sr.
Oafé Filho, de n. o 1. 35'1 .

O SR. PRADO KELLY (Pela or
dem) . - Solicito a V. Ex.a, Sr. Pre
sldentc. o adiamento da matéria para
quando se tratar êo Oapitulo das Dis
posições Transitórias, porque, na qua
lidade de membro da Comissão, dese
jo examina" a emenda sob o aspecto
do direito inter-temporal. (Muito
'bem. )

O SR. PRESIDENTE - O llobre
Representante está atendido e adiada
a votação da emenda n.o 1.'357. do
Sr. Café Filho.

Esgotada a matéria Que eu havia
examinado hoje de manhã, sou obri
gado a !evantar a sessão, convoca.n
do os Srs. Representantes para
amanhã, dia 29, às 14 horas, a fim
de continuarmos a votação da ma
téria constitucional, designando para

ORDEM DO DIA

Continuação da votação do proje
to da Constituição.

Deixaram de comparecer 69 Se
nhores Representantes ~

Partido Social Democrc:íttco
Amazonas:

Valdemar Pedrosa.
Leopoldo Peres.
Cosme Ferreira.

Maranhão:
Odilon Soares.
Luis Carvalho.

Rio Grande do Norte:
Georgino A velino .

Paraíba.:
Janduf Carneiro.

Pernambuco:
Novais Filho.

Alagoas:
Afonso de Carvalho.

Sergipe:
Leite Neto.

Bahia:
Pinto Aleixo.

Distrito Federal:
Jonas Correla.

Rio de Janeiro:
Pereira Pinto.
Brígida Tinoco.
Miguel Couto.

MinJ.S Gerais:
LeVindo COelho.
Benedito Valadares.
Juseclllno Kubitschek.
Duque de Mesquita.
João Henrique.
Cristiano Machado.
José Alkmim.
Ollnto Fonseca.
Lair Tostes.
Mílton Prates.
Alfredo Sá.

Sáo Paulo:
Novel! Júnior.
Antônio Felicianc.
César Costa.
Silvio de Campos.
José Armando.

Goiás:
João d'Abreu.

Rio Grande do Sul:
Getúlio Vargas.
Glicér10 Alves.
Nicolau Vergueiro.
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Piauí:
Coelho Rodrigues.

Ceará:
Fernandes Távora.
Paulo Sarasate.
Beni Carvalho. .
Alencar Araripe.

Paraíba:
Adalberto Ribeiro.
Argemiro Figueiredo.
João úrsulo.
Fernando Nóbrega.

Pernambuco:
Lima CavalcantI.

Bahia:
Manuel Novaes.

Rio de Janeiro:
Romão Júnior.
Soares Filho.

Minas Gerais:
Magalhães Pinto.

·Goiás:
Domingos Velasco.

Mato Grosso:
Agrfcola de Barros.

Santa Catarina:
Tavares d'Amaral.

Rio Grande do Sul:
Osório Tuiuti.
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Partido Trabalhista Braslleiro

Dlstrito Federal:
Benjamin Farah.
Vargas Neto.

. Barreto Pinto.
Rio de, Janeiro:

Abelardo Mata.
São Paulo:

Marcondes Filho.
Hugo Borghí.
Guaraci Silveira.

Rio Grande do Sul:
Artur Fischer.

Partido Republicano

Sergipe:
Durval Cruz.

Minas Gerais:
Daniel Carvalho.
Mário Brant.
Felipe Balb!.
Artur Bernardes.

Partido Social Progressist~

Pará:
Deodoro de Mendonça.

Partido Libertador

Rio Grande do Sul:
Raul Pila.

Levanta-se a sessão às 24: ho..
ras.



1S0.a Sessão, eln 29 de Agosto de 1946
Presidência do Senhor Melo Viana, Preside-nte

As 14 horas comparecem os se·
nhores.

Partido Social Democrático
Acre:

Castelo Branco.
Hugo Carneiro.

Amazonas:
Alvaro Maia.
Valdemar Peárosa.

Pará:
Nelson Parljós.

Plaui:
Areia Leão.

Ceará:
Frota Gentil.
Almeida Monte.
Osvaldo 8tudart.

Rio Grande do Norta:
Dioclécio Duarte.
José Vare1A. .
Valfreão Gurgel.

Paraíba:
Janduf Carneiro.
Samuel Duarte.

... Pernambuco:
Novais Filho.
Agamemnon Magalhães.
Gerc1no Pontes.
Osvaldo Lima..
Costa pôrto.
Ferreira Lima.

Alagoas:
Lauro Montenegro.
Afonso de Carvalho.

Sergipe:
Leite Neto.

Bahia:
Pint.o Aleixo.
Regis Pacheco.

Negreiros Falcão.
Fl'óis da Mota.
Aristides Milton.

Espírito Santo:
Ari Viana.
Vieira de Rezende.
Alvaro Castelo.

Rio de Janeiro:
Carlos Pinto.
Heitor Collet.

Minas Gerais:
Melo Viana.
Pedro Dutra..
Israel Pinheiro.
Welllngton Brandão.
Rodrigues Pereira.
Ollnto Fonseca.
Alfredo Sá.

São Pa.u10:

Gofredo T~les.

Novell Júnior.
César Costa.
Lopes Ferraz.
João Abdala.
Alves Palma.

Goiás:
Dario Cardoso.
João d'Abreu.

Paraná:
Roberto GIasser.
Fernando Flores.
Munhoz de Melo.
Lauro Lopes.
João Aguiar.

Santa. Catarlna.:
Nereu Ramos.
Ivo d'Aquino.
Aderbal Silva.
OtacUio Costa.
Orlando Brasil.

. Rio Grande do Sul:
Daniel Faraco.
Manuel Duarte.



Glicérlo Alves.
Herófilo Azambuja.

União Democrática Nacional

Amazonas:
Severiano Nunes.

Pará:
Agostinho MOllteirO.
Epilogo Ca.mpos.

Piauí:
Matias Olímp\o .
.José Cândido.
Antônio Correia.

Oeará:
Fernandes Távora.
Paulo Sarasate.
Egberto Rodrigues.

Rio Grande do Norte:
José Augusto.
Aloísio Alves.

paraíba:

Verginaud Vanderlei.
Argemiro Figueiredo.
João Agripino.
Ernani Sátiro.
Fernando Nóbrega.

Sergipe:

Eeribaldo Vieira.
Bahia:

.Juraci Magalhâ-es.
Manuel Novais.
Nestor Duarte.

Espirito Santo:
Luis Cláudio.

Minas Gerais:
Gabriel Passos.
Lopes Cançado.
,-São Paulo:

Mário Masngão.
Paulo Nogueira.
Romeu Lourenção.
Plínio Barreto.
Toleào Piza.
Aureliano Leite.

Mato Grosso:
Vespasiano Martins.
Dolor de Andra.de.

Paraná:
Erasto Gaertner.

Santa Catarina.:
~vares d'Amaral.
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Partido Trabalhista Brapleiro
Distrito Federal:

Rui Almeida.
Baeta Neves.
Barreto Pinto.

Minas Gera!s:
Ezequiel Mendes.

São Paulo:
Guaraci Silveira.
Pedroso Júnior.
Berto Conrié.

Partido Comunista elo BrasiZ
Pernambuco:

Gregório Bezerra.
Agostinho Oliveira..
Alcêdo Coutinho.

Bahia:
Carlos Marighela.

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

Rio de Ja.neiro:
Claudino Silva.
Alcides Sabença.

São Paulo:
José Crispim .
Osvaldo Pacheco.
Jorge Amado.
Caires de Brito.

Rio Grande do Sul:
Abillo Ferna.ncles.

Partido Republicano

Maranhão:
Lino Machado.

Minas Gerais:
Jaci Figueiredo.

São Paulo:
Altino Arantes.

Paraná:
Munhoz da Rocha.

Partido SociaJ Progresrist4
Rio Grande do Norte:

Café Filho.
'aão Paulo:

Campos Vergal.
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Partido Democrata Cristáo
Pernambuco:

Arruda Câmara.

Partido Lit>ertadoT

Rio Grande do Sul:
Raul Pila.

O SR. PRESIDENTE Achan-
do-se presentes 125 Senhores Repre
sentantes, declaro aberta a sessão.

Passa-se à leitura da ata da ses
zão anterior.

O SR. LAURO MONTENEGRO
<3.0 Secretário, servindo como 2.°)
prooede à le.itura da ata.

O SR. PRESIDENTE - Em dis
cussão a ata.

O Sr. Sampaio VidaJ. envia a.
Mesa a segu1nte retificação à ata:

Senhor Presidente, não estive pre
sente à sessão noturna de 26 do cor
l'ente, conforme consta da lista dos
que deixaram de comparecer. Figu
rando, no entanto, meu nome numa
lista d~ votação nominal, solicito re
ttfkação, porque realmente não com
pareci.

a SR. PRESIDENTE - Não ha..
vendo quem peça a palavra sôbre a
ata, eneerro a sua discussão e vou
Bubmetê·la a votos.

(Pausa. )
Está aprovada.
Passa-se à leitura do e~ecUent6.

a SR. RUI AI.MEIDA <4.0 Se-
cretário, servfnd.a como 1.0), procede
à leitur:& do seguinte

~EDIENTE

Telegrama:

Dos servidores civis do Ministério
da Aeroná.utica. pedindo que sejam
promulgadas na futura Oarta Magna,
direitos a.ssegu.ratórios para a sua
1abor1osa classe, chamando especial
mente a atenção dDs Srs. Represen
tantes: Senador Hamilton Nogueira.,
:Deputacl.os: Paulo Sarasate, Sa.muel
Duarte e Epílogo Oampos para a
sua causa. "- Inteirada.

Aviso:
Do Sr. Ministro da Agriocwtura..

informando que o assunto concernente
ao Decreto-lei ri.o 7.469, de 17 d~
abr1l doe 1945, pode ser informado
pelo Conselho Np.cional de 4guas e
Energia Elétrica. - Inteira40..

REQUERIMENTO

Transcorren-do hoje a data que
marca o início da constrrução da
Estrada de Ferro Mauã, em 1852,
requeremos seja consigna.do na ata
doe nossos trabalhos um voto de
homenagem à memória de l1i:neu
Evangelista de Sousa, Barão de
MaUá, grande !lgwra d·e progressista.
e patriota. brasileiro, doe larga atua
ção no oomérdo, na indústria e nas
finanças do Brasil, nos meados do
século que passou.

Sala das Sessões, 29 doe a.gôsto de
194fL Carlos Prestes. - João
Amazonas. Jorge Amado.
Caíres de Brito. - Claudino Silva.
- Agostinho Oliveira. Alcêdo
Cou.tinho. - (k'egórío BezerrG. 
Abílio "Fernandes. Alcides So,
bença. CMliJS Ma,rigneZla. 
José Crisptm. - Maurício Gro,'bois.

Osvaldo Pacheco. Ba:tista
Neto. - .4 imprimir.

O SR. PRESIDENTE São en-
viadas à Mesa as seguintes declara
ções de voto.

Sr. Presidente:
Declaro que se estivesse presente, à

sessão, na qual se votou a emenda
n.o 2.414, que instituia o regíme par
Is.ments.r, teria votado a favor da.
emenda.

Rio, 29 de agôsto de 1946. - JoáD
UT8Ulo.

DECLARAÇÃO DE VOTO

Votamos contra o destaque requerido
pelo deputado Sr. Silvestre Péricles de
Góis Monteiro que restabeleCe a ter
ceira parte do art. 159. § 35, do ProjetO'
primitivo, concebido nos seguintes têr
mos:

"E' admitldo o confisco em caso .ie
enriquecimento ilícito, pcl influência.
úU com abu.::;o de cargo l"'U função pú
bllca. ou de em.prêgo em entidade au
tárquica. ou paraestatal, nos têrrnos
e pela forma que a lei prescreve ...

Já a Constituição Imperial pre-~i·
tuava "os empregados públicos são es
tritamente responsáveis pelos abusos
ou omissões prat1c.ados no exercido das
suas funções, e por não fazerem ef~.

tlv:a.mente respoilsá.veis aos seus su
balternos (a.rt. 179, n.o 39)".
be dispositivo foi mantido :nte..

graImente pela primeira constituiçA.o
Republicana. (art. "82) e também ;leIs
Constituição de 1934 (a.rt. 171). ~amo-
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também pela Carta outorgada de 1937
(art. 158.)

Estatuiram sempre nossas coa~!.itui

ções. como se vê, a estrit.a responsa
bilidade dos funcionários públicos, as·
sim nos casos de abusvs, como nos
casos de omissões ou negligência..

Nossa lei penal prevê a reparação ao
dano e o Código de Processo Penal
declara que a sentença absolutória no
juizo criminal não obsta a ação civil,
quando não tiverem sido categórica
mente reconhecida a inexistência ma
terial do fato, e, também. quando fo
rem !l.rquivadas a.i p.eças de informaçã:J
ou Inquérito, a decisão Julgar extinta
a punibilidade ou a sentença decidir
que o fato imputado :lão constitue
crime.

Mas nã.o é só. O .ecreto·lei nú
mero 3.240 de a de mai:) d~ ll::i'U, su
jeita a sequestro os bens (inclusive os
doados após 4:l. prática <lo crime} das
pessoas indiciadas por crime do qual
resulte prejuízo para a Fazenda ou por
crime definido no Liv. U, tit. V, VI e
vn da consolidação das leis penais,
desde que haja indtcic~ veementes do
crinJe e dêle resulte locupletamento
ilfcito para o indiciado, devendo o se
questro ser decrp.t8cio pela autoridade
judiclá.ria, sem audiência do indiCIado,
Jl requerimento do :Ministério Público
funda.do em representação da autorI
dade incumbida no oroce!:so adminis
trativo ou do 1nqüé~ib policia1.

Ordena, outrossim, aludido decrrto
Ie1 que o juiz, 0m se tratando de imó
veis. determine, "ex-officio", a aver
bação do sequestro e ao Mmlstério Pú
blico que promove. a hipoteca legal, em
favG1' da Fazenda Pública. Finalmente,

.manda o decreto-lei a que vimos nos
referindo, incorporar, à Faz~nda Pú
blica, 05 bens de quem tenha ext:r
cido função pública, ju1rrados de aqui
sição iUeita, como efeito imecUato da
sentença 'Cond~natória.

E' o que, igu9.lmente, d.1s.póe o ar
tigo 6.° do Código Penal, ~ssim respei
ta aos instrumentos do crine. como ao
produto dê1e.

Tudo isso se contém na legislação or
dinAria, independente de se erigir em
preceito constitucional a pena de con
fisco..

A incorporação. à Fazenda Pública,
de determinados bens. particularmente
os que serviram de meio para a prática.
do erime, é admitida pelas legislações
de todos os povos cultos. O qUê repu
«na à conscl41ncia jurídica é a pena de
confisco pura e simples.

O destaqu'2 erig<-, em princípio cons
titucional o loeuplcUunent0 pelo poder
público, pois, o confisco nã(J atinge
apenas o produto do crime, os instru
mentos dele, ou os seus necessários
ao ressarcimento do dano.

Fique, neste voto, nossa repulsa à
tão feia mácula que, sem necessictade
nenhuma e sE.m ofensa de nenhuma
consciência jurídica acaba. de ser in
troduzida na Constituição que esta
mos elaborando. - Honório Monteiro.
- Alves Palma.

DECLARAÇÃO DE VOTO

Votei pela em€nda n.o 1.333 do
Sr. Gilberto Freire que dá. ao art. 145
do Projet<> revisto, a seguinte reda
ção: liA ordem econômica conciliará
a liberdade de emprêsa com a condi
ção humana do trabalho e a proteção
social do trabalhador".

Acho perfeita a redação. O pen::;a
mento ai contido representa a síntese
feliz entre a liberdade de iniciativa.
do capitalismo oom as deformações
que ° próprio capitalismo. trB.Zrendo
no hoje, cavaI'am-Ihe a ruina e os di
reitos do trabalho, Fica estabelecida
a intençã.o do legislador de encontrar
um equ.iliblio justo entre a sêde in
saciável dos lu~ros infinit<>s do capi
talismo com. a sua filosofia insusten
tável que separou a ativ1dad~ econô
mica e a Vida econômica do conjunto
das atividades humanas, esquecendo
que o sêr huma.no é comp.lexo m-lS é
uno, e a filosofia contrária que. rea
gindo contrlt tudo o que o capitalis
mo deturpou. prega a dIgnidade do
trabalho e a sua condição humana,.
mas pretende a tingi-las po.r métodos
tirânicos ,

SignifIca o preceito que o social
tem primazia incontestável sôbre o
individual, condicionando legitima
mente todas as a tividades, e subordi
na.ndo-as ao bem comum. mas tam
bém que essa primazia do social não
pode atingir a pessoa humana, com
as suas prerrogativas e direitos inalie
náveis. Exprime a necessidade de a
atividade econômica não se desligar
do plano moral. Hurnaniza a ordem
econômica introduzindo-lhe corre
ções por que as experiências moder
nas estão clamando, Isto é. condicio
na logicamente. conseqüentemente,
as atividades ~onõmicas, sem o con
trassenso de acorrentar o homem a
uma escraviZação econômica e pre
tender que floresçam as suas liberda
des essenciais.

Sala das Sessõe-s em 28 de agôsto
de 1946. - Munho2 da Bocha.
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Declara a bancada do Partido Co
munista do Brasil que votou contra
as expressões "e as cxc~óes admai
das pelo juiz competente", que figu
ram na emenda 3.252 do Deputado
Sr. Afonso de Carvalho, assim redi
gida:

IIProibição de trabalho a menores
de 14 anos em indústrias insalur.rr~s

a mulheres e a menores de 13 anos;
e de trabalho noturno a menores de
18 anos. Respeitadas. em qualquer
caso. as condiç6es estabelecidas em
lei e as exceções admitidas pelo 1uiz
competente" .

Entendemos que nã.o é possível es
tabelecer exceção à proibição de tra
balho de menores, porque se assím o
fizessemos, daríamos margem a C!ue
continuassem as crianças a serem ex
ploradas terrivelmente como acontece
até agora.

A criança em idade escolar deve
ir para a escola - e aos govêrnos
-compete proporcionar-lhe os meios
lpara tal. O que não se recomenda é
sob qualquer pretexto, por mais jus
tificável ou bem intencionado que
pareça - levar os menores para a
exploração das fábric~s onde se sub
metem às piores condições de tra
balho.

Com essas razões, fundamentamos
nosso voto contra o trp.o.l1ho de me
nores, nos têrmos qne estabelece a.
parte final da emenda.

Sala das Sessões, 29-8-1946. - Car
los Prestes. - João A1'1'loaZonas. -
Jorge Amado. Carlos Marighél
la. - Maurício Grabo2s. - Caires de
Brito. - Osvaldo Pacheco. - Agos
tinho Olí'Veira. - Alcêdo Coutinho.
~ Gregório Bezerra. - Claudino S21~
'00. - Alcides Sabença. - .Tosé Cris
pim. - Batista Neto. - Abílio ,Ti"er
nandes.

INDICAÇÃO

Mai..~ de 25 famílias ameaçadaS
de despejo em massa.

Valendo-se de um decreto-lei do ex
Prefeito Oodsworth, que autorizava
DO Govêrno passado, aos. edifícios de
apartamentos se transformarem em
hotel, a Oia. Imobiliária. Atlântica.,
que 'explora o negócio de aluguéis de
a.partamento, no Edifido La Porta. s.
Avenida Atlântica n.o 466-A, em 00
paea.bana, é autora de rumorosa açáo
de despejo contra os atuais inQuilinos
no referido edifício, moradores na
sua maioria há mais de 15 anos, des
de a construção dov-elilo e agora afa
mado prédio de apartamento.

o qUe se lastima em tudo isso não
é o fato da gmanciosa Companhia.
entrar para o rol e se incluir tam
bém Da onda de exploração que su
porta o povo carioca em matéria. e
custo de alimento, de vestimenta. e
moradia mas o recurso acintoso da
lei instituida com outros fins bené
ficos e visando o progre..o:so e bem
estar na Cidade Maravilhosa, para
beneficiar tais expl:oradores com o
sa.crificl0 em massa de quase uma
centena de brasileiros, em plena
Oapital da República. e época. em
que os cidadãos passam a readqulrlr
Os .seus direitos e o pais se democra
tiza.

Oontiarltes na lei que protege a t0
dos, principalmente aquêles que na
colejt.lv1dade cumprem com os seus
deveres de cidadão e de habitantes
de uma.· cidade civilizada; confiantes
na lei que não pode dar abI1go aos
gananciosos e poderosos que exploram
o povo com fins inconfessáveis, espe
ram os locatários dos apartamentos
do Edifício La Porta, a palavra sobe
rana da justiça da capital da Repú
blica convictos de que ainda há Juí
zes no Brasil.

ApeIam, por outro lado. para. as au
toridades contra .a medida. de vil>
lêncis. e constrangimento de que ora.
estão sendo vítimas agravada com a
crise de habitações qUe se passa nD
Rio de Janeiro e que lhes dificultam
grandemente o aluguel de outr88 mo
radias dentro d0S recursos disPOnJVélB.
lembrando ao Govêmo 8 calamldade
e õ grmdé número .das ações de des
aJejo, para. fins idênticos, que já fo
ram iniciadas contra a população da
Capital Federal.

Tal situa.ção vexatóri& e de grande
dificuldade para os ioquilinos em geral
está exigindo uma medida. de prote
ção para todos dentro da lei de in
quilinato a ser assinada pelo Oovêmo
por êsses dias, como também a. ado-
ção doe medidas flsca.llzad{)l"as de
parte da Prefeitura na concessão de
alvarás 'C autorl7tação para tais trans-.
formações de edificios de moradIas
em hotéis.

Nã.o se pode compreender que com
a simples alegação de se tr8llSfor
mar em boteI passe um ed1!!c1o de
apartamentos 8 ser hotel sem preen
cher antes os requisitos pre11m1nares
e exigências fWldamenta!s para êsse
fim.

E' possível, com pequena a.da,ptaçAo.
que UDl edifício como o La POrta. J.
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velho e antigo, pois. é um 60S pri
meiros construidos na Av. Atlãntic:'.,
há 15 anos, que nunca teve obras de
reparo ou limpeza, possa ser hotei de
classe em Copacabana, Zona da Ca
pital que exige essa espéci'e de hotel
pelo aspecto turistlco e balneário da
região?

Informam-oos os atuais inquilinos.
dos apartamentos La Porta que a
Prefeitura para a concessão do al
vará, não procedeu à vistorla devida
no edifício, como seria de pr3,KC, .~

pedem que seja levado a efeito Essa
vistoria, lJara avaliar c estado em que
se encontra o .edifício em geral e prin
cipalmente as suas instalações sani
tárias' de luz, de água e de elevadores,
incompatíveis para um hotel d·e quali
dade em Copacabana.

Há. dois anos suportam éles uma
falta de água tremenda, quase dlària
mente na estação chUVOSa e na esta
ção sêea. O elevador de serviço, há
mais de do:s anos não funciona e as
instalações de luz os obrigam a gas
tos excessivos de lâmpadas quc-ima
das.

E' possível, sem obra de vulto de
adaptação trans-formar o edifício em
hotel La Porta? Não! A transforma
ção do edifício em hotel visa unica
mente de.Eocupá-Io dos seus atuais in
quilinos e a anterior falta de tudo
sofrida por êles, há 2 anos, nos apar
tamentos, e que ainda perdura, foi
um preparo para a ação de desp~jo

que Se vai prccessar.
A lei do Prefeito Dodsworth autoriza

apenas ao ~Ss'8.S transformações dentro
de exigências acauteladoras que devem
sempre ser processadas. No caso do
futuro hotel IJa Porta isto não foi
att:!ndido.

Ped-êm-nos os moradores que o se
nhor Prefeito Hildebrando de G6is
mande preoeder à vistoria para o al
vará.

Isto exoooto ar. ~esidente, re
queiro a V. E~.lL que se digne enca
minhar a pr~ente indicação ao Ex
celentíssimo Sr. Ministro da JustiçJ..
com a nossa sugestão de que Sua
Excelência interfira com p!'ovidênclas
também junto ao E:\.1l1o. Sr. Prefeito
do Distrito Fed·era1.

Sala das Sessões. 29 de agõsto de
1946. - Benicio Fontenelle.

O SR. PRESIDENTE - Comunico
aos Srs. Representantes que a Dire
toria de "A Noite" veio agradecer à
Assembléia as congra.tulações pelo ato

do Govêrno, entregando aquela Em
prêsa aos empregados.

Está f:.:lda a leitura do expediente.
O SR. BP..RRETO PINTO (Pela or

dem) - Sr. Presidente, peço a pala
vra pela ordem, para encaminhar re
querimento à Mesa.

O SR. PRESIDENTE - Já há ou
tros oradores inscritos para falar sóbre
a ordem.

O SR. BARRETO PINTO - Então,
pediria a V. EX,n que, uma vez vo
tado ês.::e requerimento, me conce
desse a palavra.

O SR. PRESIDENTE - Tenho ou
tros requerimentos sobre a Mesa.

O SR. BARRETO PINTO - Nesse
caso, Sr. Presidente, qt.'ando houver
oportunidade, pois desejo falar, pela
ordem, a respeito dos acontecimentos
de ontem-

O SR. EUCLIDES FIGUEIREDO 
Sr. President~, é grato aos compo
nentes da União Democrática Nado
nal a~sociarem-se à homenagem que
hoje vai ser prestada, pela Assembléia
Constituinte, ao eminente General de
Divisão João Batista Mascarenhas de
Moraes.

As afinidades entre a nossa ação, no
Brasil, durante a campanha de prega
ção dos ideais democrátlcos, pela pa
la'\>ra escrita e falada, e a do grande
cabo de guerra nos campos de bata
lha da Europa, defendendo os mesmos
princípios e combatendo o totalita
rismo, justificam essa aproximação.

Se isto não bastasse, sempre temos
expressões de louvor àqueles compa
triotas que se destacam no devota
mento ao serviço da pátria, com civis
mo, abnegação e desambição pessoal.

Mas nã.o seriam precises melhores
palavras do que as ont~m aqui prO\fe
ridas pelo ardoroto udenlsta deputado
General Flores da Cunha, por motivo
da di$pedida daquele distinto patri
cia do serviço efetivo das armas.

A mim, porém, ca1>e, por uma hon
l'aria especial, falar de um camarJ.dl1
de a:rmas, que pelos seus feitos, pela
sua bravura e valor profissional tan
to se recomendou no estrangeiro exal
tando o nome do Brasil.

Juntos efetuamos matricula na velha
e gloriosa Escola Milita'r da Praia Ver
melha. e paralelamente desenvolveram
se em grande atividade militar, as
nossas carreiras nas armaIS, êle na ar..
tilharia e eu na cavalaria.

Como tenentes, fomos companheiros
d~ iãeal na campanha em prol do ser
viço militar obrigatório, ao tempo da
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Ma.rechal Hermes, e novamente nos
encontramos trabalhando na execução
do grande programa do reerguimento
do Exército Nadonal, impulsionado
pelo in-esquecível Ministro da Guerra
que foi João Pandiâ Calógeras. E
quando, num passo doloroso e tris
te da minha vida militar, f'iji colhido
pela adversidade e nos separamos, não
me faltou, entretanto, alegria qu...'ln
do o vi prosseguir e progredir, ascen
dendo ao generalato.

Fui também dos que mais a}?laudl
T?!ll e festejaram sua escolha, dentre
08 nossos melhores chefes militares
para conduzir nOf:lSOS soldados à vi~
tória na Europa.

Mas, não seria eu, apagada figura.
dos quardros militares (não apoiados>
quem viria aqui tecer os melhores elo~
IDoS merecidos pelo General João Ba
tista Mascarenhas de Morais. Já o fêz
com maior autoridade, e, certamente:
com mais segura,. apreciação do que eu
o poderia, o General Grittemberg
quando dissolveu o 4.0 Côrpo de Exér-'
cito norte-americano, ao terminar a
campanha da Itália, integrados' no
qual combatera·m os nossos soldados.

Disse o chefe que comando~l o Ge
neral ~I!ascarenhas de Morais:

.,A esplêndida atuação da Fôrça
~xpedicionárfa Brasileira, que se
adaptou com facilidade às v~

rias condições da luta e à. necessá
ria coordenação dos ml>vimentos,
recebendv cada nova missão com
entuslasml) e cumprindo-a com
eficiência, concorreu 11ara os re
sultados bE'néfJcoe dá guerra, de
que se podem orgulha·r os seus
oficiais e s::Jldados".

Para quem conhece a sobriedade dos
elogios dos chf>fes n<lssoo amigos da
América do Norte e a ctrcunspecção
com que apr~lam os serviços de seus
comandados. ~stas pa:lavras bastam
para que se veja, como já. daqui uma
vez assinalei, quanto foi eficiente,
quanto foi valoros~ a atuação da· nos
sa Fôrça Expedicknár;a nos cam'O'os
da Europg. .

E se é certo, como dizem os mes
tres da guerra, que o valor da: tropa
se espelha nos seus chefes aqui está
declarado o que se podia melhor pro
ferir sôbre a valia, os conhecimentos
técnicos e a. fôrça de impulsão que deu
a nossa gente, ná Europa. o Genera·l
que para lá mandamos a fim de con·
duzí-Ia à vitória.

Mas nã<l é s6 isso. Já de volta. na
despedida que lhe foi feita em ce-

rimônia especial no Quartel Genera·l
do Exército, de que talvez não se
tenha exemplo ánterior. o General
Canrobert, Ministro Interino da Pas
ta da Guerra, reunindo todos os ge·
nerais em serviço nas guarnições da
Caopital Federal e aqueles qUe aqui es
tivessem em trânsito pronunciou sole
nemente estas palavras que melh<lr
que as minhas pOdem dizer da sauda
de com que todos nós no Exército dei
xamos partir o General que levou
nossa bandeira às grandes gl6rias no
Velho Continente, e trouxe para as
atnlas brasileira'S l<luros que certa
mente nunca se hão de apagar da
nossa História:

" De raro equilíbrio foi a carrei..
ra do ilustre soldado. TOda pro
gressiva ascensão do general Mas..
carenhas de Morais, desde o Rio
Pardo, em 1899, na antiga Esco
la Militar, como simples cadete,
até os a.llcantins dos Apeninos,
como Comandante Geral das Fôr
ças Expedicionárias Brasileiras,
decorreu sempre do trabalho fe
cundo e progressivo do militar de..
dicado à sua profissão".

E mai&~

. "Encerra, assim, sua atividade
profissional um dos chefes de vida
niais frutuosa dos últimos anos,
vida que é uma verdadeira seqüên
cia de atitudes nobres e desinre
ressadas". '(Muito bem) .

Para nós, Srs. Representantes, co
mo pala o chefe militar que hoje

.cUrige a Pasta da Guerra e bem como
para seus dedicados auxiliares; para
nós, .como pare êles que não olhamos
l)ómente o passado, mas vemos sem
pre O futuro, a parlida do General
:r-"fascar~nhas de Mt)rals, seu afasta
mento do serviço ativo do Exército,
não é motivo de uma despedida por
que nos resta a espera.nça a certeza
de que a sua espada ainda será, se
preciso fôr, posta ao serviço das gran
des causas do ::Brasil e das grandes
causas da Humanidade...

O Sr Hugo Carneiro - Como es
teve ate hoje.

O SR. EUCLIDES FIGUEIREDO
... se (, Brasil e do Humanidade fo
rem lev'Ldos a se defenderem - pelas
armas. CMuito bem; muito bem. Par
ma8. O orador é cumprimentado).

O SR. PRESIDENTE - O requeri
mento, já ontem publicado, diZ: -
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REQUERI1\oIENTO

Requeiro que, na ata, seja consig
nado um voto de agradecimento e de
especial homenagem do povo brasl
le1ro representado pela Assembléia
Nacional Constituinte, ao ilustre e
bravo General João Batista Mascare
nhas de Morais, comandante em che
fe das Fôrças Expedicionárias Bra
sileiras que, gloriosamente, esti.veram
'na Europa em defesa da democracia.

O digno militar acaba de ser trans
ferido, a pedido, para a Reserva, de
pois de cinqüenta 9.nos de vida mili
tar, vida que e uma verdadeira se
qüência de atitudes nobres e desin
teressadas, como aClba de citar o ge
neral Ministro da uuerra.

Requeiro, mais, que se oficie ao
Ministério da Gue-rra e ao general
Mascarenhas de Morais, dando-s~ co
nhecimento do que !ôr aprovado pela
Assembjéla.

5.S., em 27-3-46 - Barreto Pinto.
- (A Jmprimir).

O SR. PRESIDENTE - Os Senho
res que a.provam o requerimento de
homenagem ao General Mascarenhas
de Morais. queiram levantar-se. (Pal
sa.)

Está aprovadú.
Acha-se sôbre à mesa, requerimen

to ontem Publicado dos Senhores
Nestor Duarte e outros, nos seguintes
têrmos:

REQUEPD5:ENTO

Tendo transcorrido em, 22 db agôs
to, o 37.0 aniversál10 da Convenção
Nacional Civilista. ...·equert:mos seja

insprto na ata dos nossos trabalhos
um voto de homenagem à memória
dos que pugnaram por aquele ideal.
saZienta"l.do-se as figuras de Ruy Bar-
bosa e José AfarceUno. _

Os. Senhores, que concordam, que1··
ram levantar-se. (Pausa).

Está aprovado.
Tenh,) outro requerimento assinado

pelo Sr. Paulo Sarasate e outros. on
tem publicado, do "ieguinte teor:

Requeremos a co.:lS1gnação em Rts..
de um voto de pesar pelo falecimento,
em Fortaleza, da abol1l:1onista cearen
se D. Elvira Pinho.

S.S. em 28-8-46.

O SR. PAULO SARASATE (Para
encaminhar a votação> - Sr. Presi
dente, o requerimento que a bancada.
cearense aca.ba de apresentar à consi
deração da Casa, pela sua. procedência,

dispensaria talvez a minha presença
na tribuna.

Realmente, Da. Elvira Pinto, a ilus
tre dama que acaba de falecer em For
taleza, foi, na mocidade, das que coo
peraram - e tão bem - na campanha
da abolição, ajudando a desfraldar na.
4'Terra da Luz" a bandeira que, pou
cos anos depois, drapejaria triunfante
em todo o Brasil. No decorrer dto sua
vida que repartiu entre a Pátria e a.
Arte, soube colocar-se invarlàvelm~nte
ao lado das boas causas. Ainda al
guns dias antes de falecer, com o mes
mo ardor da juventude. chefiava, em
Fortaleza, wna passeata das 4'donas
de casa", de protesto contra a eleva
ção do custo da vida.

Da. Elvira Pinto foi, assim, um sim
boio de trabalho e patriotismo, me:r:e
cendo, por isso mesmo, a sua excelsa
memória a homenagem que pleiteia a
bancada cearense por ocaslao de seu
trespasse. <Muito bem.).

O aR. PRESIDENTE - Os Senho
res, que aprovam o voto de pesar quei
ram levantar-se. (Pausa>.

Está aprovado.
Acha-se, tambéDl, sôbre a )lesa re

querimento, ontem publicado, de au
toria do Sr. Ataliba Nogueira, nos se...
guinte têrmos :

REQUERIKENTO

Requeiro que conste da a ta dos
nossos tr,abalhos um voto de profundo
pesar pelo falecimento, em São Paulo.
do Dr. José Bueno de Oliveira Aze
vedo, membro tio Conselho dr.l. Caixa
Econômica Federal e adeantado fa...
zendclro em Pirajú, na alta Soroca...
bana.

sala das Sessões, 27 de agOsto de
1946. - Ataliba Nogueira - Ã 1m...
primir.

Os Senhores, que o aprovam, quel...
ram. levantar-se. (Pausa).

Está aprovado.
Há outro requerimento ontem pu..

blicado, solicitando voto de pesar pele)
falectmento oc<>rrido ontem nesta Ca....
pital, do Sr. Enéias Oarneiro, de au...
toria do SI'. Samuel Duarte e outro.
assim redJg1do:

REQUERIMENTO

Requeremos seja consignado na ata
dos trabalhos da Assembléia um voto
de pesar pelo falecimento, ocorrido
<)ntern nesta Capital, do Dr. Enéias
Carneiro, alto funcionário da Pazenda.
Federal, que ocupou comissões de gran...
de importância na administração pú..
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blica, sempre se conduzindo no seu
exercício eom efidência e honestidade.

Sala das Sessões, em 23 de agõsto
de 1946.

Tenho outro requerimento do Sr.
Deputado Luís Viana e outros, do se
guin te teor:

Requeremos seja consignado na ata.
dos trabalhos da Assembléia Consti
tuinte um voto de pesar pelo faleci
mento, na Bahia do Dr. Gabriel Gon
çalves da Silva, antigo e prestigioso
politico no interior daquêle Estado.

Sala das sessões, 27 de agõsto de
1946. - Luís Viana. - Aliomar Ba
leeiro. - Dantas Júnior.

Os Senhores, que .concordam, quei
ram levantar-se. (Pausa..)

Está aprovado.
Hã, ainda, outro requerimento assi

nado pelo Sr. Aureliano Leite e ou
tros, nestes têrmos:

Requeremos seja consignado na ata
de nossos trabalhos um voto de pro
fundo pesar pelo passamento, ontem,
nesta Capital, do Tenente Severo
Fournier, que honrou com bravura ,e
patliotismo a farda do E}:ército que
vestiu, batalhando devotadamente pela
causa da democracia. pela qual sa
crificou a própria vi da.

f3ala das Sessões. em 28 de agôsto
de 1946. - A ureliano Leite. - Paulo
Nogueira. - Plinio Barreto. - Sam
paio Vidal. - Ataliba Nogueira. 
Euzebio Rocha. - Pedroso Junior. 
Ezequiel Mendes. - Piza Sobrinho.
- Romeu Lourenção. - Mario M a
sagão. - José Augusto. - Plinio Le
mos. - Vergniaud Wanderley. 
Licurgo Leite, - João Abdala. 
Luiz Viana. - Munhoz da Rocha.
- Jura1ldir Pires. - Teodulo Albu
querque. - Jose Boni/ácio. -- Octa
vio Mangabeira. - Flores da Cunha.
- Bernardes Filho. - Altino Aran
tes. - Juracy Magalhães. - Silvio
Campos. - Amando Fontes. - Ma
chado Coelho. - Raul PiZZa. - Sousa
Leão. - Aloysio de CaTval1lO. - Rui
Santos. - Jalles Machado. - An
tenor B(lgéa. - Euclydes Figueire.do.
- Epilogo de Campos. - Prado Klly.
- Aliomar Baleeiro. - Milton Cam-
pos.

O SR. AURELIANO LEITE - Peço
a palavra, Sr. Presidente.

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

O SR. AURELIANO LEITE (pela
ordem, lê o seguinte discurso): Se
nhor Presidente:

Tocou-me a dolorosa incumbência
de justificar desta tribuna o voto de
pesar que algumas dezenas de consti-

tuintes pediram ao plenário pelo de
sapareclmento do Tenente Severo
Fournier.

Não conheço em todos os seus tra
ços a biografia dêsse nobre morto.
Sei que era iilho de um honrado mi
litar, o General Fournier. e que dei
xou vários irmãos, também, cUgnos,
como são todos os da sua fam1l1a.

Sei também que não contava aInda.
40 anos e que saiu. há pouco, dum
presídio político pelos efeitos da úl
tima anistia.

.Sei ainda que hdquirira nos DIaus
tratos da prisão a moléstia insidiosa
que o matou.

Pouco. m~~c; sei. Mas o que sei é o
bastante para justificar em dema
sia o voto de pesar que pedimos à
Assembléia Nacional Constituinte.

Sei, por exemplo, que em 1932, era
um moço cheio .de vida, de complei
çáo .de atleta, belo tipo de tenente
do nosso Exército.

Declara.da a Revolução Constitu
cionalista que Be fêz em São Paulo.
a qual houve por únIco escopo obri
gar o ex-ditador a adotar o regime
legal de uma democracia autêntica,
o Tenente Fournier passou imedia
tamen te para o nu~so Estado, pondo
se sob as ordens do nosso querido e
heróico General Euclides Figueiredo.
(Muito bem.)

Nêsse glorioso movimento fol U:11
bravo elntre os mais bravos.

Lembro-me mu1to de um episódIo
que bem traduz o ardo! patriõV.C'.(I e
a alta compreensão militar dêsse belO'
rapaz gaúcho.

OCorreu nos primeiros dias da l::ta.
A nossa frente mais avançada. na
direção do Rio de Janeiro, era o
Campinho, entre o "Clube dos 200"
e São José do Barreiro, na rodovia.
Rio-São Paulo.

Posição de excepcional importân
cia, constituída de algumas llnha.s de
trincheiras salteadas. numa extensão
de alguns quilômetros, em certo mo
mento. à noitinha, corre entre r)S

seus ocupantes. civis e soldados, a no
tída pavorosa de que estavam com
pletamente cercados. envolvidos pe
las f ôrça.s dita toriais .

Isto produziu, num instante, o
abandono precipitado de tôda. essa
frente.

Alarmados. com o insucesso que ia
sacrificar o nosso avanço e obrigar
tôda a tropa, talvez, a um recuo in
calculável. em vão, alguns elementos
de va.lor tentavam conter o tumulto,
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e fazer volt8Jl' às casama.tas improvi
sadas as suas guarnições.

Só um condutor, dêsses que têm
nê&ses instantes trágicos wn poder
magnético sôbre os comandados, o
conseguirta,. Pois bem, essa criatUl'a
surgiu miraculosamente do fundo da
noite como um. super-homem da fá
bula.

Foi o Tenente Fou.rni~, que aVisa
do no ponto distante em que estava,
voa no seu automóvel sôbre São .Tosé
do Barre.ro e aí, num núnuto, toma
a dianteira dos revolucionários e, di
rigindo-se inesperadamente para as
trincheiras abandonadas, brada que
o sigam ~ que tiverem pudor e co
ragem, os que desejarem ver o Brasil
liberto das garras de infernal dita
dura, os que qulserem uma genuína
democracia na nossa. terra ...

Aquela voz mágica, movimenta~
ram-se, como um s6 homem, aquêles
magotes de seres a.covardados, que
guiadoo pelo gesto orgulhoso e deci
sivo de um simples tenente se trans
figuraram em valentes autênticos, re
ocupando 00 postos despejados e .:al
vando a revolução de um fracasso
1mpressionante, logo depois do seu
arrebentamento.

Possuía. êsse qUilate de bravura
moral e física o cidadão de que de
ploramos a. morte.

:Ê de homens como êsse que c
Brasil necess.1ta, nêste momento an
gustloso da sua vida.

Louvemos os seus gestos e chore·
mos a sua perda. (Muito bem,; mui
to bem. Palmas. O orador é cum·
primentado.)

O 8R. PRESIDENTE - Os Senha·
res que aprovaDa o requernnento,
queiram levantar-se. (Pausa. )

Está aprovado.
O SR. BARRETO PINTO (.) (pela

ordem) - Sr. Presidente, já tive oca
sião Cê comunicar à Casa meu de
sejo de tratar dos graves aconteci·
mentos ontem ocorridos nesta, capital:
entretanto, cedo a vez ao nobre co
lega, E!:" • Deputado Lino Machado,
l'eservando-me para, depois de falar
s. Ex.a, abordar o assunto e apre·
sentar requerimento à Casa, por in·
termédio de V. Ex." .

O SR. LINO MACHADO (.) (pela
ordem) - Sr. Presidente, não é fá
cil. nesta hora em que só se fala em
cUma de pacificação, chegar à tribuna.
para trazer ao conhecimento da Casa

(.) ,Não foi revisto pelo orador.

arbitrariedades qUe acaso estejam a
se praticar num ou noutro Estado da
Federação.

O Sr. Pedroso Júnior - O mal é
quase geral.

O SR. LINO MACHADO - Não é
fácil, Sr. Presidente, porque nota
mos, desde logo, expectatiw, simpá
tica, vamos dizer assim, da própria
Assembléia em tômo das categóricas
afirmativas dos lideres nacionais e 
por que não di:7:er? - da palavra do
Sr. Presidente da República que ainda
assegura seu desejo de ser o Presi
dente de todos os brasileiros.

Na realidade, é nosso dever, em
bora interrompendo, por tI"ês ou qua
tro minutos, os trabalhos da Consti
tuinte, na feitura da Carta Magna,
trazer ao conhecimento da Nação o
que se está a praticar, não obstante
a proclamada coalizão, não obstante
o espírito pacificador e de colabora
ção apregoado, no momento.

Assim é, Sr. Presidente, que ainda.
estamos todos a lamentar o cercea
mento da voz de um dos jornais desta
capital; ainda estamos todos à espera
das informações solidtadas por esta
Assembléia ao Sr. Ministro da Jus
tiça. sôbre o fechamento da "Tribuna
Popular", e no Maranhão se inicia,
sob outras modalidades, a persegui
ção à imprensa livre.

A(J chegar, hoje, a esta Casa, de
parei com o seguinte telegrama, no
ticiando a demissão de um jornalista:

léSão Luis ....:. 28 (Asapress) 
Foi demitido pelo interventor fe
deral do cargo de revisor da IOl
prensa Oficial o Sr. Valdir Gui
marães, que é também jornalista,
sendo redator dos "Diários As
sociados". A imprensa oposicio
nista ataca violentamente o ato
do Govêrno, tachando-o de fac
cioso e derivado de motivos po
líticos" .

O Sr. Café Filho - O jornalista
foi demitido pelo Interventor?

O SR. LINO MACHADO - :É
e:~ato.

O Sr. Café Filho - O Interventor
também vai ser demitido... (Riso)

O SR. LINO MACHADO - Aindn.
bem que V. Ex.o. traz a noticia ri
Assemblé.i.a. Acredito que o Sr. Pre·
sidente da República não abrirá ex-o
ceção para o meu Estado, um dog
mais castigados na hora atual, e jul
go que. V. Ex.o. tem_ razão, ao an-
tecipar tal natícia, que vem ao en-'
contr,o dos meus desejos e de tod05
os maranhenses.
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o Sr. Café FIlho - Meu nobre co
lega, eu ando milito err:'.do, nos úl
timos tempos... V. Ex.a não se fi~

muito ...
O SR. LINO MACHADO - Quem

sabe se, por exceção, V. Ex.a vai
acertar, desta vez? ..

Sr. Presidente, desejo apenas pro
var à Assembléia que não existe o
tão apregoad'o clima de confiança, no
Maranhão. E não se concebe que ao es
ta altura, quando estamos a sair da
escuridão do totalitarismo, dos escom
bros, em todo o mundo, para a cla
ridade magnífica da Democracia, nã:J
se concebe - dizia - que, a esta al
tura, se impeça a liberdade de im
prensa que deve ser ilimitada, a mais
ampla, porque, sem ela, em todo 'JS
seus aspectos, as outras liberdades ja
mais poderão ser conquistadas (Muito
õem.)

Estou aqui, portanto, para lavra:
meu protesto contra 'O ato arbitrário
do interventor do Maranhão. que se
arrasta pelos ~orredores da Consti
tuinte, quem sabe se à espera de sua
demissão, conforme acabou de afir
mar o Sr. Deputad·o Café Filho, ou
agarrando-se ai:ada aos corredores do
Palácio Guanabara!

O Sr. Jorge Amado - V. Ex.a está
mais uma vez defendendo a liberdade
de imprensa. POI êsse modvo, apro
veito o ensejo para dizer que -os jor
nais de hoje noticiam ter sido apreen
dida a edição de um órgão de estu
dante.c: creio que da Faculdade d:!
Medicina. Como vê V. Ex,a, não é
apenas no seu Estado Que há cercea
mento da liberdade dt: imprensa, mas
também na capital da República!

O SR. LINO MACHADO - Agra~

deço o esclarecimento que •.'. Ex.~

proporcio:la ao prote~to, corroborando
minhas palavras.

Estou convicto, entretanto. de qua
essa liberdade de imprensa, sem a
qual a democracia nã'O pode sobre..
viver, há de ser prevista em no~a
Constituição, há de ser garantida pela
nossa futura Carta Magna., po:-que, se
não, volveremos ao pantanal da d1ta~

dUra. Digo pantanal porque é na sua
aparente tranquilidade que gostam de
viver os ditadores, e que vivem ainda
os rebutalhos da ditadura.

O Sr. Café Filho - V. Ex.&. fala
em garantir a imprensa peta pro
mulgação da Carta Magna; entretan~

to, os jornais noticiam que o Sr. Mi
nistro da Justiça está elaborando uma
l~i de imprensa, agora, às vésperas da
promulgação da nossa Constituição I

o SR. LINO MACHADO - Ainda.
bem que existe êste Parlamento, cuja.
tribuna estou certo de que V. Ex.- há
de ocupar ta.ntas vêzes quantas se
tornem necessária.s para levantar sua
voz sempre em tavor da liberdade de
manifestação do pensamento.

O SR. PRESIDENTE - Advirto &0
nobre orador que está findo o se'~
tempo.

O SR. LINO MACHADO - Termi
narei, Sr. Presidente. Quero apenaa
lavrar me1.A protesto, contido nas pa
lavras que p-ronunelei, em nome da.
imprensa livre não 56 do Maranhão,
como de todo o Brasil. porque, .sem
ela, repito, não poderemos viver de
mocràticamente (Muito bem. Palmas).,.

O SR. BARRETO PINTO - Peço
a palavra pela ordem.

O SR. RUI ALMEIDA - .3r. Pre
lõl.irl P.D.te. o 6r. Deputado Barreto Pinto
cedeu a palavra ao noS5o nobre colega.
Sr. Lino Machado.

O SR. PRESIDENTE - Nio foi
bem assim: ambos pediram a palavra.
ao mesmo tempo.

O SR. RUI AlMEIDA - Eu ha
via solicitado antes, para encarnfn'bar
um requerimento.

O SR. PRmIDENTE -- V. Ex.a
terê. a palavra depois que o Sr. Depu
tado Barreto PUlto oc'J.pa.1" a trlbU11&.

O SR. RUI AIrM:E1lÃo\ - Muito
obrigado a V. Ex.a.

O SR. BARRETO PINTO (pela Of"
dem) - sr. Presidente, egrégia As
sembléia, pedi a palavra para tra.rta.r
dos graves acontecimentos ontem ocor
ridos entre o Palácio do Oatete e o
Largo do Machado, quando o povo, jã
desesperado com as filas infindáveis.
para a aquisição de pão, leite e água.
se levantou em massa como um pTO
testo contra a falta dêsses allmentos.
Para o protesto também contribuiu a
morte do estudante Kelson Francis
co Pimentel, envenenado, conforme foi
apurado na autopsia, pela Ingestão de
um dôce. Revoltado, assim, o p~vo

acercou-se do estabelecimento que ha
via vendido o dôce, praticando atos
que revelavam grande exaltação.

Pouco depois, inte1"'vel0 a policia;
e, para ju1ga!r'em que estou sendo exa
gerado valer-me-ei ãos jOm.:lls maJa
tmportantes ou poderei invocar o tes
temunho de tôda a imprensa da. c1-



-157 -

da.de, noticiando os fatos como êles se
vP,:I1ficaram.

Assim, o "Correio da Manhã", o
grande paladino das liberoades públi
cas. referiu-se da &egu1nte maneira
aos aeontedmentos:

.. As ocorrências da tarde e da
noite de ontem, que se est€.·nderam
pela Rua do Catete até o Largo do
Machado, exteriorizaram o ân!Jno
da população carioca há muito
ex'&Cerbado pelas condições gerais
da crise ~onôm1ca que devasta o
pais. Iniciadas as hostilidades por
uma turma de colegiais, indignados
com a. morte de um colega, atri
buída a envenenamentv, depois de
servir-se de um prOduto de uma
das padarias que funcionam na
quela rua, o movimento loso reuniu
ao ato das depredações, uma vas
ta camada popular. Ao todo, sig
nificou uma explosão de descon
tentamento, uma libertação de
complexos, os complexos das
I.tUas" infindáveis dos alimentos
caros, raros e envenenados. Foi o
primeiro sinal público dos que já
não tendo muito o que comer. e
comendo êste pouco com dificUl
·dade. vivem. ainda por cima no
permanente temor de depois dz
explorados, virem a "morrer pela
boca", comn peixe ... "

"O Presidente da República que
viu os acontecimentos recolheu
sem dúvida ao vivo, um expressi
vo atestado da situação".

E mais adiante em sua minuciosa
reportag-em, acrescenta o D'ande ma
tutino carioca:

"E' necessário que se !r1s'e que
os manit-estantes, em su&, grande
maioria não denunclavam aspecto
de desocupados ou promotores de
desordens. Ao contrârio, eram os
próprios morador~8 das redondezas
e numexosos populares procedentes
do centro da cidb.de Que ali se en
contravam. Entre êles, uma gran
de pereentagem de senhoras, ido
S&! e Jovens. n&turalmente donas
de casa e que não puderam sopitar
o desejo de manifestar sua soli
dariedade 8,.() movimento de re
presãl1a. Era.m algumas delas as
que manliestavam maior rancor,
que os próprios populares Justifi
cavam e impulsionavam, decla
rando &s maiores vitimas da ga
"lla\ncia.

A Pol1cia Especial não poderia
faltar. Chegando ao l..ocal das OCO!-

rendas, agiu como de costume,
com a violência que caraeteriza. sua
intervenção. Atacando 08 grupos
de popUlares que se reuniam em
vários pontos, entrlu a es~nca1

indistintamente, reoonendo sem
parc!monia ao e-mprêgo de gasel5
lacrimogênioB .

Cêrca de 1 hora da. madrugada,
no trecho da Rua do Catete, entre
o cinema. São Luis e a Rua Ma
chado de Assis, havia ainda muita
gente a "chorar" ...

Uma ambulância do Pôsto Cen
tral recolheu a11 o comerciário ~.l

tamiro Ferreira, intoxidado. qJJe
foi devidamente med1cadQ. li

O Sr. Campos Vergal - Moro jua
tamente naquela zona e tenho B sa
tisfação de comunicar a V. Ex.- que
a policia tem agido com a mix1rna
cautela, com os maiores cuidados pes
soaIs.

O SR. BARRETO PINTO - Ma!
bem se vê que o ilustre colega não as
sistiu aos lamentáveis acontecimen
tos. Como declara o vespertino "O
Globo":

"A Rua do Gatete virou uma
autêntica praça de guerra. Foi
pedido refôrço policial. Compare
ceram vários choQues da Polícia
Especial que, no Largo dG Macha
do. procuravam disperso r os po
ilUlnres com bombas de ga8 lacrl
mogênio. "

Várias pessoas foram socorridas e
leva~as para a Assistência.; detiveram
Fie outras porque reclamA.vam pão. le1
te e água, em justa explosão diante do
que se tinha v~rificado1

Não estou acu~ando 11 policia. Peço
entretanto um pouco mais de prudên
cia dos elementos de que dispõe. pro
curando evitar a reprodução dos ta
tos, co:no êsses desenrolados ontem e
que poderiam trazer outras conseqüên
cias. Agrava-se porém, a situação. por
falta de providências.

Ainda hoje. visitando pela manhã a
União Nacional àOlS Estudantes, a cuja
frentp. se encontra rapaz digno, esfor
çado e trabalhador, o Sr. José B()llifé.
c10 Nogueira, filbo de um dos maJs ar
ãorosos democratas desta Casa. Se
nhor Paulo Nogueira FIlho, fui tam
bém informado de que a mocidade
está se mobilizando para, a defesa dos
interêsses do povo. Reclama e protesta
contra as violências, mas por outro
lado pede o apoio da policia para a
grande parada - a parada da fome
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_ que vai ser realizada. por todos os
Estados do Brasil, no dla 10 do pró
ximo mês.

Poi~ bem; já se corr.enta que essa
parada sel'á proibida. que os comícios
serão impedidos, embora .o movimento
projetado pela União NaclOnal ~o.s Es
tudantes não tenha. caráter pol1tlCo l:;

muito menos subversivo, pois seu ob
Jetivo é a def~sa. da ordem ~ do tra- 
balho construtIvo.

Será uma campanha contra a ca
restia da vida, contra os exploradores
do povo e o câmbio negro.

Assim, Sr. PresIdente, no momento
em que venha trazer o meu pro~esto
contra os fatos de ontem, ~uero. a~nda,
ficar solidário com a uma~ Nacional
dos Estudantes, vivamente 1l1teressada
em colaborar com o govêrno e o~fen
der o povo. que está sendo sacrificado
pelos gananciosos e opulentos chefes
do câmbio negro.

Que isso. também. compreenda o
digno chefe de Estado, a quem faç~ o
me uapêlo. não o tornando extenslv~
ao Ministro da Justiça, porque S Ex.
tem mais que fazer, preocupado co
mo se acha com a propaganda de sua
candidatura ao govêrno de Min::l.s.

Ao concluir, Sr. Presidente, peço a
V. Ex.a submeta à conside~açãJ da
casa, o requerimento que envIo à Me-
sa. ..t

Era o que eu tinha a dizer. (M'U1. o
·bem; muito bem.)

O orador envia à Mesa o :Jeguin
te:

REQUERIMENTO

Requeiro que, elfl ata, seja consig
nado um voto de pezar pela morte do
estudante Kelson Francisco Pimentel,
vítima de envenenamento, esperando
que a Polícia Civil, envid~ todos .os e~ ..
forças no intuito de eVItar tlrote]o
contra estudantes e contra o povo, nao
u~ando de bombas de gás lacrimogênio.
como se verificou nos graves aconte
~cimentos ontem ocorridos na zona
sul (Catete), desta cidade.

Sala das Sessõec;, 29 de Agôsto de
1946. - Barreto Pinto.

O SR. PRESIDENTE - Os Srs. Re
p:-esentantes que aprovam o voto de
pezar, queiram levantar-se. (Pausa).

Está aprovado.
O SR. RUI ALMEIDA (.) (Pela oro

áem) - Sr. Preddente, desejo en.ca
minhar a V. Ex.a. o seguinte reque
rimento, a cuja leitura procedo: (Lê)

(.) Não foi revisto pelo orador.

REQUER.t~EN'IO

"Requeiro à Mesa qUe sejam pedi
das ns .')("lonlÍntes informações ao Se
nhor Mínidro da ]J-'azenda:

Vl - Por que moti vo nfi.o foi feito,'
pejo SI'. Inspetor da Alfândega do Rio
de Janeiro, o revez~.mento dos con
ferentes nos diversos armazens do
Cais do P6rto, de acordo com o esta
belecido no art. 5.°. combinado com
o art. 208, * 3.°, da Consolidação das
Leis das Alfândegas e Mesas de
Rendas?

2.° -- Com qlle autol'iza('ão legal
oermitlu a mesma autoridade o au
inento de pi'ê~o da5 refeições no res
taurante que funciona no Edifício da
Alfândega, quando o 81'. Ministro da
Fazenda não permitiu que fôsse feita
essa majoração nc qUe funciona no
Ministério 'I

3.° - Baseado em que dispositivo
legal cOllZC"guiu o referido Inspetor
adquirir dois automóveis - um Dodge
f! outro Plymouth - ambos modêlo
1946, para seu uso particular, quando
os adquirentes são forçados a inscre
ver-se nas diferentes e,gências, de
acôrdo com as determinações da Coor
denação da Mobilização Econômica?

4.° - Qual o paradeiro de três pis
tolas "Parabellum" e um revólver,
apreendidos por funcionários da Guar
damori~ da Alfândega e ali deposita
dos até o dIa em que os retirou o Se
nhor Inspetor da Alfândega, que os
con!3erVa em seu poder há mais de dois
anos? .

Sala das Segsões. 28 de agõsto de
19413. - R 1l11 Almeida".

Desejo somente, Sr. Presidente, que
o Sr. Ministro da Fazenda, useiro e
vezeiro, em não respeitar esta Assem
bléia ...

O Sr. Horacio Lafer - Não apoiado.
Useiro e vezeiro em respeitar esta
Assembiêia.

O SR. RUI ALMEIDA - E' o que
diz V. Ex.a , representante nesta Casa
do Sr. Ministro da Fazenda e, mais
do que isso, de elementos que V. Ex,a.
sabe quais são: Klabin & CJa., etc. e
tal. .. ' (Sensação, Risos,)

O Sr. Horacio Lafer - Não ouvi o
tIue V. Ex.a afirmou. Tenha a bon~
dade de repetir,

O SR. RUI ALMEIDA - V. Ex.a
consultará, depoil:i, as notas taqtúgrá
ficas.

Dizia eu. Sr. Presldent.e, que o Mi
nistro da FRzenda é useiro e vezeiro
em não respeitar a Assembléia, porque,
na qualidade de membro da Comissão
de Polícia desta Casa, tenho verifi..
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cado que, infelizmente, aquele ~tular
deixa ~,em resposta vários requenmen·
tos que aS. Ex.a. são endereçados.

O Sr. José Bonijacio - Responde
apenas aos que são de sua conve
niência.

O SR. RUI ALMEIDA - Responde
apenas aos que são àe sua éonveniên
ela, come- muito bem acentua o nobre
Deputado.

Esta é a verdade núa e crua.
O Sr. Acurcio Torres - Por que o

nobre colega em vez de entender que
o Sr. Ministro da Fazenda s6 dá res
po~ta ao que V. Ex.a c!J.ama "de sua
conveniência", não aceIta que o Se
nhor Ministro só hlija atendido, até
agora, àquêles requerimentos para.os
quais tenhn colhido elementos próprIos
à resposta.

O SR. RUI ALMEIDA ...,..- Somente
fiz minhas as palavras do ilustre co
lega 81'. José B01Üfácio.

O Sr. Acureio Torres - Mas, com
essas palavras, V. Ex.a está env~lyen
do acusação injusta ao Sr. Mmlstro
da Fazenda.

O SR. RUI ALMEIDA - E' que
V. Ex.a é muito bondoso e, de algum
tempo para cá, tem aument.$ldt) muito
sua bondade... (Risos.}

O Sr. Aeurcio Torres - Não sou
bondoso - e não queira V. Ex.a faz~r
graça com o meu aparte; o que nav
sou é injusto. Preciso tanto do Se
nhor Ministro da Fazenda quant<>
V. Ex.n.

O SR. RUI ALMEIDA - VOSSà
Ex.a precisa mais, pois eu dêle nada.
desejo.

O Sr. .l"1cúrcio Tôrres - Eu também
niio preciso do Ministro da Fazenda
para coisa alguma, mas reputo-o bom
brasileiro. homem digno e incapaz de
qualquer desconsideração à Assembléia
Constituinte. por isso que S. Ex.a f?l
dos mais tr.lbalhadores e dos maLS

· dignos Representantes do povo paulis
ta no Congresso Nacional. Nada me
deve o Sr. Ministro da Fazenda, como
a S. Ex. 11 nada devo; façe-Ihe apenas,
justiça.

O SR. RUI ALMEIDA -- E eu
devo muito menos ainda que Vossa
Excelência.

O Sr. Acúrcio Tôrres - Respondi
porque V. Ex. ll quis fazer gl"'dça ser
~V'indo-se de mim.

O SR. RUI ALMEIDA - Sr. Pre
sidente é comum a certas pessoas fi-

canm enraívecidas tôda vez que se
d~z a verdade.

O Sr. Acúrcio Tôrres - Não se trata
de verdade. V. Ex.a incorre em in~

justiça, talvez sem querer.

O SR. RUI ALMEIDA - Porque
digo que V. Ex.a está sendo táo bon·
doso? r.%5, é um ponto de vista. E'
sinal que V. Ex.ll tem bom coração.

O Sr. Acúreio Tôrres - Não. sou
"bonzinho", mas não nasci para pra
ticar maldades, nem fazer injustiças.

O SR. RUI ALMEIDA - Não disse
que V. Ex.a é "bonzinho"; disse que
V. Ex.a tem melhorado. (hilarida
de.)

O fato é que parece não ter muita
raz:io o ilustre colega e dileto amigo,
Sl'. Acúrcio Tôrres.

O SR. PRESIDENTE - Lembro ao
nobre orador que seu tempo está findo.

O SR. RUI ALMEIDA - Um mi
nuto. Sr. Presidente. para terminar.

Há mais de quatro meses apresenteI
ao Govêrno denúncia escrita de fatos
graves ocorridos na Alfândega do Rio
de Janeiro. Até hoje o Ministério da
Fazenda não devolveu ao Sr. Prp.si
dente da República essa minha de
núcia com as devidas informações.
Estou, como vê V. Ex.a , com inteira
·razáo.

O Sr. Acúrcio Tôrres - Vossa Ex
celência apresentou a denúncia a
quem?

O Sr. Lino Machado - Seria o caso
de o' orador promcver a respon~ab1l1·
dade ...

O SR. RUl ALMEIDA - Perdão;
meu intúito não é atacar o Presiden
te da Reoública. De fato, tão logo
apresentef a àenúncia. S. Ex.D., na mi
nha presença. despachou-a imediata
mente ao Sr. Ministro da l"azenda,
que por ela se desinteressou. Náo
estou aqui para defender ou atacar o
Ministro da Fazenda, senão somente
contando a verdade quanto a êsse
desin terêsse.

E' natural que o Sr. Presidente da
República tenha coisas muito mais
sérias a tratar, é também certo que
S. Ex.a deve confiar no seu Ministro
da Fazenda. Eu não confiaria, porém,
no Ministro da Fazenda do Sr. Gene
ral Dutra. (Muito bem.)

O SR. EUSÉBIO ROCHA (Pela or
dem) - Sr. Presidente: pedi a pa.la
vra, pela ord€J11, para apresentar uma
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solicitação à. Mesa da Assembléia.
Trata-se do requerimento por m1m
formulado a 15 de julho p. passado,
relativamente ao problema dos trans
portes coletivos na Capital do Estado
de São Paulo.

Por meio do ofício datado de 9 do
eorrente, o Senhor Ministro da Jus
tiça e Negócios do Interior teve a
gentileza de informar qUe f1~era
trausmitir ao Govêmo do Estado de
São Paulo, em data de 9 do corrente,
o inteiro teôr do requerimento de in
formações por mim formulado.

Tive conhecimento, entretanto, por
intermédio da imprensa desta Capi
tal, que o Govêrno do Estado de São
Paulo baixou o decreto-lei em tOrno
de cujo projeto foram suscitadas as
dúvidas e as interrogações que repro
duzi no mencionado requeriID.ento. O
ato do Oovêrno do Estado de São
Paulo, segundo as .mesmas noticias,
foi promulgado após a.provação do
projeto de decreto-lei' pelo Conselho
Administrativo do Estado, com ligeiras
alterações das bases propostas para a
organização e funcionamento da Com
paJIlhia Municipal de Transportes Co
letivos.

Como bem compreenderá V. Exce
lência. Sr. Presidente, a consumação
do ato de constitu1ção da referida
Com!Janhia, destinada a exercer em
São Paulo o monopólio dos transpor
tes coletivos, causou profunda sur
presa à opinião pública. O assunto
está sendo objeto de ampla e acalo
rada discussão em São Paulo, e:n vir
tude das objeções ieva.ntadas por di
versos e importantes órgãos da opinião
pública, tendo ficado demor..strado a
suma gravidade de algumas das dis
posições do projeto de. Prefeitura Mu
nicipal local. O debate se encontrava
em melo, aguardando-se nova reunião
pública já anunciada pelo Sr. Pre
feito de São Paulo, quando o Conse
lho Administrativo realizou a sessão
extraordinária em que Blprovou o pla
no com modificações inexpressivas.

A opinião públi~s se surpreendeu
com a injustificável pressa demonstra
da para aprovaçãio do projeto
acrescendo-se à surpresa a natural
estupebção pela circunstância de ha
ver sidc o pro,jeto aprovado sem qual
quer debate no Conselho e sem que
êsse mesmo() órgão examinasse as sé
rias objeções apresentadas.

A Imprensa de São Paulo recr1m1
nou com energia essa atitude, saUen-

tando-lhe a feiçã.o anti-demor-rátlca.
de verdadeira imposição da vontade
dos atuais administradores do Estado
e do Municipio, contra a manifesta
ção da opinião pública. De fato ten
do sido o projeto cllscut1do em Cuver
sos setores, contra ~le se manifesta
ram, além dos jornais paulistas, a
Sociedade de Amigos de. Cidade a
Associação Comercia~ de São PatiIo e
a Federação do Comércio do Estado,
tendo estas três ~nt1dades enviado
longas e bem fundamentadas repre
sentações ao Conselho Administrati
vo do Kstado.

Conforme fiz conste,r do r~uer1

menta de 1nformaçó~s, o aspecto pr1n..
cipal do projeto era. o. de encampa
ção do acêrvo de v:iação da The Sfio
Paulo Tramway, Llght and power
Co. Ltd. e das numerosas emprêsas de
auto-ônibus existenLes naquela cida
de. Com um capital de Cr$ ...•...•
250.000.000,00, ao Cr.mpa.nhia Mun1c1
paI receberá os referidos bens por um
valor global superior a Cr$ ......••
130.000.000,00, pagando-se Cr$ •.••
60.000.000,00 à emp::-êsa canadense e
cêrca de Cr$ 70 000.000,00 às emprê
sas de auto-Ônibus

A insuficiência do capital, que é
manifesta, tendo-se em consideração
o vulto do empreendimento, torna..se
inexplicável, desde Que se tenha em
vista o alto preço das encampaçOes.
preço que pernútiu a certos órgãos da
imprensa paulista '1.polltar a. alegada
existência de uma negoclata, de um
"panamá dos transYJortes" con. gra
vissimaE acusações aos Govêmos do
Estado e do Município.

Não 1 de meu desejo abordar, neste
momento, êsse e outros ângulos da
iniciativa da Prcfel+;pra de São Paulo.
Quanto ao valôr das encampações, to
davia, entendo conveniente assinalar,
desde logo, que o Sr Prefeito da Ca-
pital Paulista, em reunião pública

realizada no Instituto de En~enha.r1a,

na mesma cidade, deu um esclareci
mento que, em lugar de elur.tdar o
problema, causa ve..:dadeiro espanto.

Declarou o Sr. Prefeito de São
Paulo, na mencionada reunião que
entendia de fato muito alto c Ínjus
to o preço.

E apesar de verificar o fato, In
siste em, apressadamente, realizar es
sa dolorosa negociata.

O Sr. Campos Vergal - Isso cons
titui um dos graves êrros; a nomea
ção dos prefeitos pelo Poder Públi
co.. O prefeito deve ser eleito pelo
povo, p.:>rque, sómenLe nest9, condiçAo,
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poderá t:onrAece:c as necessidades des
se POV'.I.

O SR. EUSÉBIO ROCHA - V.
Ex.u. tem tôda razão.

E ainda ressoam neste recinto aque
las palavras desairosas, atiradas à
A::lsembléia. pelo Prefeito de São Pau
lo que f\.firmou não ter esta Assem
bléia autoridade 9ara interpelar o
Conselho Administrativo do E. de
São Paulo. O Sr. Prefeito Abraão
Ribeiro há de pagar muito caro essas
palavra3, ou há de se retratar pública
e expressamente, respondendo ao re
querimento do meu colega Pedroso
Júnior.

O Sr Campos Vergal - Estou de
pleno ~cõrdo com V. Ex a.

O SR. EUSÉBIO ROCHA
Declarou mais, o Sr. Prefeito de
São Paulo, na. mencionada reunião,
que entendia de fato muito alto e
1njüSto o prêço, mas que a Prefei
tura aceitara a condição prejudicial,
porque não dispunha de bases legais'
para concluir a encampaçáo de modo
favorável aos interêsses público::;.
Insistiu o Sr. Prefeito de São Paulo
em dedarar que a encampação iria
efetIvar-se por meiú de uma tran
sação oome1'cial pura e simples, sub
metendo-se a PrefeitUlta às imposi
ç6es da emprêsa L1ght & Power,
ponlue esta concessionária est&.va.
desobrigada do serviço e poderia.
suspender o tráf-e~o de bon d.es a
quaJquer momento. Disse também,
segundo foi noticiado, que um pro
cesso judicial de desa.propriação iria
prolongar-se por tempo excessivo,
sem qualquer benefício pMa. o pú
blico, porque entendia o prefeito
muni~ipal, COnl<l advogado que é. que
os tribunais brasileiros também não
1ria.m dispor de bases lega1s para fi
xar um prêço justo, que atend.es.se,
l circunstâneia de tratar-se de um
serviço de utilidade pública.

:mstes ligeiros elementos de infor
mação autorizam, justificam e em
prestam ~ra.nde relêvo à estranheza
da opinião pública e da qual me faço
in'térprete .

Sabe mllito bem V. Ex.a, senhor
Presidente, como empolgaram os
tra.balhos desta casa OS debates em
torno dos critérios de avaJ1a.ção das
emprêsas destinadas à prestação de
serviços doS utilidade pública. Deci
diu a Hustrada maioria que deverá
a matéria ser regulada em lei or
d.1nária, para cuja promulgação seré.
competente esta Assembléia Na.cions.l,

no instante em que estejam encer..
rados os trabalhos constitucionais.

Ora., tendo sido formulado nesta.
A.ssembléia um pedido de 1ntonnação
em" forma minuciosa, mas caracteri..
zada pelo intJuito de cooperação, e
estand'O próximo o momento em que
a Casa poderá prommciar-se sôbre
a avaliação de bens na encampação
d,e serviços de utilidade pública, es
tas duas ci!'cunstâncias ressaltam a
legitimidade da estra.nheza em face
do ato anti-democrático do Govêrno
do Estado de' São Paulo.

Desejando solicitar à Mesa desta
Assembléia a reiteraçãú do pedido
d-e informação dirigldQ ao SI' . Mi
nistro da Justiça e Negócios In..
teriores, cuja resposta. estou aguar
dando para levS!l' a efeito, nesta tri
buna, exame mais ponderado do as
sunto, enten'df que deveria consignar,
desde logo, a natural estupefação
com que tive notícia da a.titude do
Govêrno do Estado de SáoPaulo.

Requerendo à Mesa. porta.nto, a
. reiteração do pedi.do, deixo manifes

tado o meu propósito de vO'ltar a.
tratar do assunto, na conformidade
do que assinalei na justificação do
I'IeQ.uerimento ao qua.l estou aludindo,
além de alertar a opinião pública. do
pais conbra êste perig.oso precedente
aberto para outras cidades.

Isto era o que eu tinha a dizer,
senhor Presidente, em apoio à mi
nha. 5011citação. (Muito bem.)

O orador envia ti M e3Q. o se..
guinte:

REQUERIMENTo

Em 15 de julho próximo passado,
formulei à Mesa da Assembléia um
Iequt:rimer.l.to, relativamente a.o pro..
blema dos transportes coletiv()S na
capital do Estado de São Paulo.

Por meio do ofício datado de 9 do
corrente, o senhor Ministro da Jus
tiça. e Negócios do Interior teve a
g.entileza de info.nnar que fizera.
~ansmitir ao Govêrno do Esta.do de
J:>. Paulo. em data de 9 do corrente, o
inteiro teor do requerimento de in
formaÇÕes por mim formulado.

Tive conhecimento, entretanto, por
intermédio da. imprensa desta Ca.pi
tal. que o Govêrno do Estado de Sio
Paulo baixou o decreto-lei em tôrno
de r.ujo projeto foram suscitadas as
dúvidas e as interrogações que re
prodUZi no mencioXlado requerimento
O a.to do Govêrno do Estado de São
Pa.ulo, segundü as mesmas noticias,
foi promulgado após aprovaçAo do



- 162-

projeto de Decreto-lei pelo Conselho
Administrativo do Estado, com ligei
ras alterações das bases propostas
para a organização e funcionamento
da Companl1ia Municipal de Trans
portes ColeUvos.

Como bem compreenderá V. Ex.a ,
senhor Presidente, a consumação do
dto de cel1st i tl1\cio da r:~~'erida Ce>m"
panhia, destinada a exercer em São
Paulo o mono11ólio dos tran.spoortes
.'Ooletiv\'s, (:~usou pl'oüm;ia surp:'~sa
ó. opinião pública. O assunto estava
sendo objeto de ampla e acalorada
discussão em São Paulo, em virtude
das objeções levantadas por diversos
e importantes órgãos da opinião pú·
bUca, tendo ficado demonstrada a
suma gravidade de algumas das dis·
posições do projeto da Prefeitura Mu
nicipal local. O debate se encontrava
em meio, aguardando-se nova reu
nião pública já anunciada pelo Se
nhor Prefeito Municipal de São P.au
lo, quando o Conselhe> Administrativo
realizou a sessão extraordinária em
que aprovou o plano com modifica
ções inexpressivas.

A opinião pública se surpreendeu
com a injustificiveI. pre~sa ácmons
trada para a aprovação do projeto,
acreeu~ndo-se à surpresa a natural
f:stupefação pela circunstância de ha.
ver sido o projeto ~provado sem qual
quer de.bate no Conselho e sem que
êsse n"lesmo órgão examinasse as sé
rias objeções apresentadas.

A imprensa de São Paulo recrimi
nou com energia essa atitude, sa11
e.ntando-Ihe a feição anti-democrá
tica, de verdadeira imposição da von
tade dus atuais administradores do Es
tado e do Municipio, contra a ma
nifestação da opinião pública. De
fato, tendo sido o projeto discutido
em ãiv~rsos setores. contra êle se ma·
nifestaram, além dos jornais paulis
tas, er. tre os quais a "Gazeta do Ar".
a Sociedade de Amigos da Cidade, a
As..c;ociação Comercial de São Paulo ~
a Federn.ção do Comércio do Estado,
tendo estas três entidades enviado
lonv.as C' bem fundamentadas repre
sentações ao Conselho Admínistrativo
do Estado.

Conforme fiz constar do requeri
I:i.!ento de informações, o aspecto prin
cipal do projeto era o de encampa
ção do acêrvo de viação da The São
Pa.ulo Tramway, Light al1d Power CO
Ltd. e das numerosas empresas de
auto-ônibus existentes naquela cida-
de. Com um capital de .
'Cr$ 250.000.000.00, a Companhia Mu·
nicipal receberá. 05 referidos bens por

um valor global superior a Cr$
l::iO.OCO.OOO,OO, pagando-s~ ..........•
Cr$ 60.000.000,00 à emprêsa cana..
dense e cêrea de Cr$ 70.000.000,00 às
emprêsas de auto-ônibus.

A ülsuficiência do capital. que é
n1anHcsta, tendo-se em consideração
o vulto <.10 empreendimento, torna-se
inexplicável, desde que se tenha em
vista o alto preço das encarnpa
(;63S, pn:C:Cl qtl~ p~J:mitiu a certos 61'
gáos '10. ;ft1pr;;n:;a paulista apontar
a alc";l6r, (;xIstência de uma negociata,
de U;.l "r:~namá nos transportes", com
graví'~:ir!·.·.;; acus~\Õt's aOf; Governos
do Estaco e do MnnidDio.

Nfto é (>~ meu (~e'sejo ~bordar. neste
mO:::'I~":ltú, êSf>e e outros ân,~ulos da
iniciEI ti Vfi. da Prefeitura de S. Paulo.
qlWl:~O i\O v;'ilor rias enc:.1;npa-:ões,
toda.VIa, entei J:::0 convenicnt~ assina
lar, desde 10(',0, que o Sr. Pr~fcito da
Capital paulista, em rcuni8.o pública
re:l1izado no In~,tituto de Engenh8 ria,
i"'n. me;,!na ci r:hde, deu um ~sUarec1
m:',:1lo f!Ue, em lU:;':8.r c',e e1uciàr,l' o
p~·cblem:1. crr' !ia 1frr(Í6.(~f ira e.,;panto.

Declarou o Sr. Prefeito de S. Paulo.:9 • _ f

na menClOnaaa reumaa, que entendia
de fato muito al.to e injusto o prêço,
mas que a Prefertura aceitára a con·
cllção prejudicial, porq'le não dispunha
de bases legais para conc!uir a encam
pação de modo favorável aos interês
ses públicos. Insistiu o SI. Prefeito
de Sã,G Paulo em dedll.i8.r que a en.
campação iria efetivar-se por meio de
uma transz.çã.o comercial pura e sim
ples, submevendo-se a Prefeitura às
imljosiçóes da emprêsa Light & Power,
pcrqt.:.e esta concessionária est,ava de
sobrigada do serviço e poderia sus
pender o tráfego de bondes a qualquer
mOI?~nto. Dissp- também, segundo foi
notICIado, que um processo judicial de
desapropriação iria prolongar-se por
tempo excessivo, sem qualquer Oenefi
cio para o público, porque entendia
o prefeito municipal, cQomo advogado
que é, que os tribunais brasileiros
também ná(; lriam dispor de bases le·
gais para fixar um prêço justo que
atendesse à circunstância de tratar-se
de um serviço de utilidade pública.

1l:stes ligeiros elementos de infor
mação, autorizam, just.ificam e em
prebtam um grande relêvo à estra
nhe:6a da opinião pública e da qual
me faço intérprete.

Sabe muito bem V. Ex.a , Senhor
Presidente, como empolgaram os tra
balhos desta Casa os debates em tOmo
dos critérios de avallação das emprê
sas destinadas à prestação de serviços
de utilidade pÚblica. Decidiu a ilus
trada maioria que dev~rá a matéria.
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ser regulada em lei ordinária, paTa .
cuja promulgação :.erá competente ~~~
f'sta Assembléia Nacional, no instante .
em que estejam encerrados os traba
lhos constitucionais.

Ora, tendo sido forml!lado nesta As
sembléia um pedido de informações,
em forma minuciosa, mas csracteriza
da pelo intuito de cooperação, e es
tando próximo o mOdlé'oto em que a
Casa poderá pron unciar-se sõbre Ao
avaliação de benc; na encampação :le
serviç-Os de utilidade pública, estas
duas circunstâncias res!'>altam a legi
timidade da estranheza em face do
ato anti-democrátit,,;(j do Govêrno do
Estado de São Paulo.

Desejando solicitar à Mesa desta
Assembléia a reiteração do pedido de
informações dirigido ao Senhor Mhlis
tro da Justiça e Negócios Interiores,
cuja resposta estou aguardando para
levar a efeito, nesta :ribuna, exam~

mais ponderado do assunto, entendi
que deveria consignar, desde logo, a
natural estupefação cum que tive no
tiCi8. da atitude do Govêrno do Estado
de São Pa ulo .

Requerendo à Mesa, portanto, a rei
teração do pedido, deixo manifZRtado
o meu propó~ito de vl)ltar a tratar do
assunto, na conformidadt do que assi
nalei na justificação ào requerimento
ao qual estou aludindo.

Isto era o que eu thha a dizer, Se
nhor Presidente, em n.pôlo à ~inha

Bolicitação
Sala das Sessões. de Agõsto de

1946. - Euzebio Rocha. - Segadas
Viana. - Bertho Condé. - GuaraClJ
Silveira. - Pedíoso Júnior. - Ro
meu FioTi. - Gurgel do Amaral. 
Benicio Fontenelle. - Anton'to Silva.
Ezequiel Mendes. - Lery Santos. 
Vieira de Rezende. - Eurico Salles.
- Ary Vianna. - Carlos Prestes. 
Gregorio Bezerra. - Claudino Silva.
- Batista Neto. - Abilio Fernandes.
- Jorge Amado. - Alcedo Coutinho.
- Agostinho Oliveira. - Alcides Sa-
bença. - Caires de Brito. - Maurí
cio Grabois. - Carlos Marighella. 
José Crispim. - Oswaldo Pacheco. 
João Amazonas. - Baeta Neves. 
Domingos Vellasco. - Abelardo Mata.
- Barreto Pinto. - Mata Neto. 
Campos Vergal. - Galeno Paranhos.
- Ruy Almeida. - Nestor Duarte.

O SR. PRESIDENTE --:- Está fill
da a hora do Expediente.

Passa-se à

ORDEM DO DIA

Com,parecem mais 177 Senhores
Representantes:

Partido Social Democrático

Amazonas:
Pereira da Sílvct •
Cosme Fe·rreira.

Parâ:
Magalhães Bara ta.
Alvaro Adolfo.
Duarte de Oliveira.
Lameira Bitencourt.
Carlos Nogueira.
Rocha Ribas.

Maranhão:
Clodomir Cardoso.
Crepori Franco.
VitorinlJ Freire.
Odilon Soares.
Luís Carvalho.
José Neiva.
Afonso Matos.

PiaUÍ:
Renault Leite.
Sigefredo Pacheco.

Ceará:
Moreira da Rocha.
Raul Barbosa.

Rio Grande do Nu:tc:
Georgino Avelino.
Mata Neto.

Paraíba:
José J ~fi1i .

Pernambuco:
Etelvino Uns.
Jarbas Maranhão.
Oscar Carneiro.
misses Lins.
Barbosa Lima.
Pessoa Guerra.

Alagoas:
Teixeira de Vasconcl'lotl.
Góes Monteiro.
Silvestre Pérlcles.
Medeiros Neto.
José Maria.
Antônio Mafra.

sergipe:

Oraco Cardoso.



BaWa:
Lauro de Freitas.
Aloísio de Castro.
Vieira de Melo.
Altarn1rando Requiá.o .
Eunápio de Queiroz.

Espírito Santo:
Atílio Vivaqua.
Henrique de Novais.
Carlos Lindem~..rg.

Eurico Sales.

Distrito Federal:
Jonas Correia.
José Rúmero.

Rio de Janeiro:
Eduardo Duvivier.
Pallio Fernandes.
Getúlio Moura.
Acúreio Tôrres.
Bxigido Tinoco.

Minas Gerais:
Levindo Coelho.
Rodrigues Seabra .
Blas Fortes.
João Henrique.
Joaquim Libânio.
Augusto Viegas.
Gustavo Capanema.
Celso Machado.
Lair Tostes.

São Paulo:
Antônio Fellciano.
Martins Fillio.
Costa Neto.
Sílvio de Campos.
José Armando.
Horácio Lafer.
Sampa.io Vidal.
Bonór1o Monteiro.
Machado Coelho.

GoIás:
Pedro Ludovico.
Diógenes Magalhães.
Caiado OOO6i.
Galena Paranhos.
Guilherme XaVier.

Mato Grosso:
Ponce de Arruda..
Argem1ro Flalho.
MartiIúano Araújo.

Paraná:
Flávio Guimarães.
Aramls Atafde.
QQmj Júnior.
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Santa Catarina :
Roberto Grossemb~er.

Rogério Vieira.
Hans Jordan.

Rio Grande do Sul:
Ernesto DomeIes.
Gaston Englert.
Adroaldo Costa.
Brochado da Rocha.
El6i Rocha.
Teodomiro Fonseca.
Damaso Rocha.
Antero Leivas.
Sousa Costa.
Bitencourt Azambuja.
Nleolau Verguelro.
Mércio Teixeira.
Pedro Vergara.
Bayard Lima.

União 'Democrática NacioM,l

Maranhão:
Alarico Pacheco,
Antenor Bogêa.

Piauí:
Adelmar Rocha.

Ceará:
Plínio Pompeu.
Gentil Barreira.
Fernandes Teles.
José de Borba.
Leão Sampafc,.
Alencar Araripe.
Edgar de Arruda.

Rio Grande do Norte:
Ferreira de Sousa.

Paraiba.:
João 'úrsulo.
PUnia Lemos.
Osmar Aquino.

Pernambuco:
Lima CavalcantI.
Alde Sampaio.
João eleofas.
Gilberto Freire.

Alagoas:
Freitas Oavalcan ti.
Mário Gomes.
Rui Palmeira .

Sergipe: ,

Vá.lter Franco.
Leandro MacieL



Bahia:
Aloisio de Carvalho.
Otávio Mangabeira,
Luís Viana.
Clemente M!triani.
Dantas Júnior.
João Mendes.
Al10mar Baleeiro.
Rafael Cíncurá.
Alberico Fraga.
Rui Santos',

Distrito Federal:
Hamilton Nogueira,
Hermes Uma.
Euclides Figue1redo.
Jurandir Pires.

Rio de Janeiro~

Prado Kel1y.
Romão Júnior.
José Leomil.
Soares Filho.

Minas Gerais:
Monteiro de Castro.
José Bonifácio,
Magalhães Pinto,
Milton Campos.
Llcurgo Leite.

Goiás:
Domingos Velasco.
Jales Machado.

Mato Grosso:
João Vilasboas.
Agrícola de Barros.

Santa Cs.tarina ~

Tomás Fontes.
Rio Grande do Sul;

Flores da Cunha..
Osório Tuitutí.

Partido Trabalhista Brasileiro

Bahia:
Luiz' Lago.

Distrito Federal:

Benjamin Farah.
Vargas Neto.
Gurgel do Amaral.
Segadas Viana.
Benício Fontenele.
Antônio Silva.

Rio de Janeiro:
Abelardo Mata .

Minas Gerais:
Ler! Santos.
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São Paulo:
Hugo Borghi.
Romeu Fiori.
Eusébio .Rocha,

Paraná:
Melo Braga.

Rio Grande do Sul:

Artur Fischer.

Partido Republicano

Penambuco:
Sousa Leão.

Sergipe:
Durval Cruz,
Amando Fontes.

Minas Gerais:
Daniel Carvalho.
Bemardes Filho.
Mário Brant,
Artur Bernardes.

Partido Social Progressi8ta

Parâ:
Deodoro de Mendonça.

Ceará:

alavo Oliveira.
Stênio Gomes,
João Gomes.
João Adeodato.

Bahia:
Teódulo Albuquerque.

Partido Democráta Cristão

São Paulo:
Manuel Vitor.

O SR. PRESIDENTE Vamos
prosseguir na votação da. matéria cons
tante da Ordem do Dia..

Tenho em mãos vários requerimen
tos de destaque, referentes às prof1s..
sões liberais, formulados pelos Senho
res Israel Pinheiro, Carlos Prestes.
João Botelho, Jurandir Pires. Raul
Plla, Ferreira de Sousa. Gaston En
gIert, e novamente Raul PUa, cujos
teôres dos destaques e das emendas
são os seguintes:

Requeiro o destaque da. emenda
substitutiva do artigo e seu parágrafo
único: .

Emenda n.O 1.136 - "A lei .regularâ
o exercício das profissões liberais bem
como a reva.lidação de diplomas ex..
pedidos por Estabelecimentos estran..
ge1ros de Ensino. ti
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Sala das Sessões, 16 de agõsto de
1946. - Israel Pinheiro.

A em-enda diz:

"1.0 1.136

~~ 30 e 24 do art. 164:
SubstituDm-se pelo § 34, nos se

guintes Ltt'mos:
~ M - "A lei regulará o exerci

cio das profissõ.es liberais bem co
mo a revalidação de diploma ex
pedi~o por estabelecimento es
trang-eiro doe ensino. " - Israel Pi
nheiro.

ReClueremos destaque para a emen
da n.o 3.255:

Suprimir o § 'W.o do Art. 164.° do
Projeto anterior, assim redigido:
I'Salvo nos c:t~os de reciprocidade in
ternacional admitidos em lei, sàmente
poderão exercer profissões liberais os
brasileiros na tos e cs naturalizados que
tenham prestado serviço militar ao
pais. "

(Art. 160.° - Título V - do Pro
jeto atual, que corresponde ao arti
go 164.0

- ~ 30.° do Projeto anterior.)
1.° signg,tário: Deputado Jorge Ama

do.
Sala das Sessões, 27 de agõsto de

1946. - Carlos Prestes.

A emencia diz:

N.o 3.355

Art. 164 - § 80 - Suprimir.
Requeremos destaque para a emen

da n.O 2.035 - supressiva do parágrafo
34 do artigo 154 do primitivo proje
to, de autoria. do primeiro signatário
e estampada na Coleção de Emenda
a.o Projeto.

Sala das sessões, 22 de agôsto de
1946. - João Botelho. - Nélson Pa
rijós. - Cosme Ferreira. - Alvaro
Maia. - Valdemar Pedrosa. - Flávio
Guimarães. - Alvaro Adolfo. -- Ar
gemiro Fialho. - Duarte. d'Olivei
'ta.

A emenda diz:
N.o 2.035

Supressiva do § 34 do art. 164:
Suurima-se o aludido § 34 do

Projêto, in verbis, modificada a
numeração dos subseqüentes:

§ 34 - Somente a brasileiro nato
é permitida a revalidação de di
ploma expedido por estabelecimen
to estrangeiro de ensino.

Sr. Presidente da Assf:lmbléia Na
cional Constituinte.

Requeiro preferência e destaque pa
ra a emenda 3.827 - ao art. 164 pa
rágrafos 28 e 30 -- arts. l~S e 160 do
projeto revisto.

Sala das Sessões, 1~ de a gôsto de
1946. - Jurandir Pires.

A emenda diz:

N.o 3.827
Art. 164.

§ 28.0 e ~ 29.°. Suprima-52 em
ambos a palavra "nato".

~ 3.° Suprima-se. -- Jurandtr
Ptres.

Requerimento

Sr. Pres:dente: Requeiro destaque
para a emenda n.o 3.216-A, que man"
da suprimir ci § 34 dlJ artigo 164 do
projetai sçja o pa~'àgrafo úr.ico do
artigo 60. - Raltl Pila.

A emenda diz:

N.O 3.216-A

Suprima-se o § 34 do art. 164.

Justificação

Em pais como o nosso, necessi
tado da técnica e do braç.o es
trangeiros, não se pode justificar
a restrição. - RauZ PiZla.

Requeiro destaque, na forma regi
mental, para a Emenda n. o 3.230, de
minha autori3. referente ao título V
do ~ojeto revisto e publicado à pági
na 231 do impresso alusivo ao artigo
164, § 30 do projeto. Essa emenda é
supressiva.

Sala das Sessóes, em 27 de agõsto
de 1946. - Ferreira de Sousa.

A emenda diz:

N.03.230

Emenda.
Ao artigo 164, § 30:
A justificação será feita oportu

namente. - Ferreira de Sousa.

Requeiro destaql1'e, oa forma regi
mental, para a emenda 0.0 4.091, de
minha autoria, referente ao título V
do Projeto revisto e publicado à pá
gina 232 do impresso alusivo ao artlO'
go 164, parágrafos 30 e 34 ,e seguin
tes. Art. 160 e parágrafo único do
substitutivo.

Sala das Sessões, em 26 de agôsto
de 1946. - Gaston Englert.
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A emenda diz:
N.O 4.091

Art. 164, § 30 - e § 34.
§ 30; Salvo nos casos de il'ecipro

cidade :nternacional admitidos em
1ei. somente poderão exercer pro
fissões liberais os brasileiros na
tos e os naturalizados que tenham
prestado serviço militar ao país.

§ Sômente a brasileiro nato é
permitida a revalidação de diplo
ma exped:do por estabelecimento
estrangeiro de ensino.

Substitu2.-s,e por:
"A lei rcgu!:: rá o exercfcio das

profiss5r.s lic::J'itis ~ a revalidação
dos diplom<:ts f;~,pe:lidos pelos ins
titutos e::::tran.r.:;-trm: de ensino". 
Gaston En(}l(?ft.

Requerim,ento

Sr. Presidente:

Requeiro d·:staqne para a emenda
n.O 3.216, que manda suprimir o pará
grafo 3D dn a:rtigo 164 do projeto. seja,
o parigrafo único do artigo 160 do
Substitutiva da Comissão. - Raul
Pilla.

A emenda diz:

N.O 2.216
Suprima-Se o § 30 do art. 164.

- RauZ PiZZa.

Dou a palavra ao Sr. Ferreira de
Sousa. (Pausa,)
. Não desejando S. Ex.a. man!festar
se sôbre o ass'Ll!1to. concedo a palavra
ao Sr. Raul Pila. (Po.usa).

Também S. Ex.a não deseja falar a .
r-e-speito. de modo q~~ dou a palavra
ao seguinte. Sr. Gaston Englert.
(Pausa.)

S. Ex.a também não quer manifes
tar~s, sôbre a naatéria.

Tem a palavra o Sr. I::rael Pinheiro.
O SR. ISRAEL PINHEIRO - Se

nhor Presidente. o artigo 160 do Pro:",
jeto estabelece:

"Só brasi12iros pod'eráo exercer·
profissô-es ltberajs e s6 a êles se
permittrá revalidação de diplomas
exped:do's por estabelecimentos es
trangeiros de ensino".

O parágrafo único dispõe:
"Na falta d,~ técnicos nacionais

e consoante as necessidades ocor
ren tes, a lei regulará a admissão
de especialistas estrangeiros nos

servIços públicos e nas atividades
particulares" .

A emenda que proponho assím reza:
11 A lei regulará o exercício das

pr-ofissões liberais bem como a re
validaçã-o dos diplomas expedidos
p-or estabel.ecimento estrangeiro de
en5ino" .

o Sr. Nestor Dua1"te - Apoiado.

O SR. ISRAEL PINHEIRO - A
em2'I1'àa tem em vista permitir que
o Brasil que necessita de três elemen
tos Essenciais ao seu r.nriaue'Cimento
- o capital, os té·cn!cos e os imigran...
tes - po.::,sa ter os meios necessários
à esta evoll~~ão.

Peço lk-en~~ p:Ha ler alguns p-ontos
de uma ex\: ·)sição enviada ao Presi
d,ente da A'sembléía, pelo Conselho
Na.cional de Minas e Metalurgia:

"O Consc1h:1 N3.cicnal de Minas
e Metalurgia consid':fou de seu
dever alertar essa Egrégia Assem
bléia sôbre as maléficas conse
qüêncLas da possível transforma
çáo dêsse projeto de dispositivo
constitucional em imperatlvo legal,
uma assistência de geólogos, en
genheiros de minas, metalurgistas,
químicos industriais, pesquIsadores
científicos e tôda a familia, enfim,
de cientistas das Clências da Ter
r·a, que aqui não te-nham nascido,
mas d":.: que êste pais profunda
mente ne-cessita, como se sabe pelo
consenso d.z todos os que lidam
com tais "issuntos e oela exoerl-
ê'ncia pregr'essa".' .

O Sr. Nestor Duarte - V. Ex.o. me
permite um aparte?

O SR. ISRAEL PINHEIRO - Pois
não.

O Sr. Nestor Duarte - Estou pron
to a apooiar a emenda de V. Ex.a ,
poo::dero, entretanto, que o nobre Se
nador Ferreira de Sousa tE:m emen'Cla.
supressiva, sob alegação de que já
se dá, no artigo 5.° e incisos, compe
têl_'Cia à União, para legislar sôbre o
pr.oblem&.

O SR. ISRAEL PINHEIRO - Meu
ponto de vista é objetivo. Desd-e que
sejapermitid'a a revalidação do dlpl.o
ma, estarei de acôroo com a emenda
supressiva.

O Sr. Paulo Sarasate - Muito bem!
O SENHOR ISRAEL PINHEIRO:

"ar-a, no campo da enge·nharla.
de minas e da geologia foram inú
meros os estrangeiros que nos au-
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x1lw8Im a reconhecer e tirar o
parlido do subsolo do Brasil.
Cito alguns, ao acaso. De fato.
aqui não nasce,ram o Ba.rão de
Eschwege, fundador da geologia

, do Brasil; Frederico Luiz WUhelm
Varnhagem, o primeiro metalur
glsta çUt:: tivemos; Peter Wilhelm
Lund, o estudioso dos mam1fer06
preistocênios do centro de Minas
Gerais; Virgil H-elmre1schen que
abriu a mina Lio Congo Sôco;
Charles Frederlch Hartt; funda
dor da Comissão Geológica do Im
pério; .....

Há vá4ios outros que deixo de ler
p8A"a não tomar muito tempo à As
sembléia:

"Também, não vir-am a luz do
Brasil, ao nascerem: OS 112 en
genhel1'os de nrlnas e geólogos
americanos que ontem nos ajuda
ram a produzir cêrca de 600 mi
lhões de cruzeiros, anualmente, de
mine,rais estratéglc<ls para as N.a,
ÇÕfs U'Ill'C1as e sem o auxilio dos
quais teria o mun.do demOOTát1co
perdido a guerra.

O preenchimento da falta de
cientistas da Terra, no Brasil. tem
sido objeto de várias providências
oficiais. .algumas originadas nesta
mesma Câmara. Nenhuma delas
produziu trutas compensadores. e
nenhuma providência interna,
qualquer que ela seja. poderá pre
encher, em tempo há.bil. a carên
cia dêsses profisSionais. De fato,
dispõem os EE. UU. de 1 geólogo
para. 7.000 habitantes, e o Ca
nadá de 1 ge6log<l para 6.000 ha
bitantes. Se llinitarmos nossas
as;lil"ações a 1 geólogo para 45. C'OO
habitantes, necessitaríamos, já de
1.000 protlsslonais, quando o Bra
sil não tem 100 e, atualmente, não
produz mais de 10".

"O dispositivo, pois. equivale a
recusar pãc a. quem tem fome, e
égua a quem tem sêde. lsto, 8 um
pa.1s faminto de d~nC!a. de eUc1
ência e de técnWa. num dos se
tores fu-ndamentais de uma clvl
llzaç40 que ~e procura, e que é
eminentemente lnlneralu

•

Assinaram efitas considerações. os
senhores:

Ltús Augusto da Silva Vieira.
Ern1!sto Lopes da Fonseca Costa.
Emidio Ferreira da Silva Júnior.
CQronel Bernal"di·no Co~a de Ma.-

tos Neto.
Antônio Jesé Alves de Sousa.

Coronel Ca&emiro !!'ontenegro Filho.
Oton Henry Leonardos.
GIy!con de Paiva Teixeira.
Rui Mauric10 de Lima. e Silva.

O Sr. Brochado da Bocha - V.
Ex.a pode acrescentar que no mesmo
sentido se pronunciou o Clube de En
genha.ria.

O aR. ISRAEL PINHEIRO - o
Clube de Engenha.ria, conforme mul
to bem aparteia o nobre Deputado,
também se pronunciou no mesmo
sentido.

Também desejo levar ao conheci
mento desta Assembléia ês-te quadro
em que se verifica que. do ano de
1936 ao ano de 1946, foram requeridas
no Departamento de Produção Mitlle
ral, 6.053 pesquisas mineralógicas, e
destas somente foram transformadas
em lavras; - 448.

Pode-se bem avaliar o prejuÍZO de
um grande número de brasileiros,
por essa falta de geólogos e de tOO-
mcoo. .

Admitamos uma média de trinta
ou quaren·ta, mil cruzeiros por pes
quisa fracassada. - veriflcaremoo que
são centenas de milhões de cruzeiros
desp:rcUçados. por falta de geólo
Iogas. (Mutto bem/)

O Sr. Agamemnon Magalhães 
V. Ex.a acha que a emenda resolve
a sltuação?

O SR. ISRAEL PINHEIRO
Perfeitamente .

O Sr. Agamemnon l'riagalMes - Ec
tão vamos a<"eltá.-Ia.

O SR. ISRAEL PINHEIRO - O
segundo ponto de interesse nacional.
a s:gunda funte de produçp,o é, na
turalmente, a pecuária; no entanto,
meus senhores. vejam êstes dados: o
Govêmo dos Estados Unidos dispõe
de quatro mil veterinários, e existem
olto mil a serviços da pecuária ser
vindo dlreta.m;.nte às fazendas. Por
tanto, são doze mil profissionais. O
rebanho americano é apenas quatro
vêzes o brasileiro, e, no entanto. o
nosso Ministério da Agricultura só
conta com duzentos e setenta e qua...
tro veterinârios, havendo, no Brasil.
mil e duzentos formados.

Ainda maIs, meus s:=-nhores: a. Es
cola Superior de Veterinárta, êste
ano, abl'iu matricula, somente se
apresentando quatro candidatos. Não
é possfvel mantermos essa situação
num país como o nosso, cujo rebanho
é apenas a quarta parte do nort.-e
americano. e suj~lto a maiores ende
mia.s, pela virulência que os ger-
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mens adquirem nos climas tropicais.
O parágrafo, procurando resolver a

situaçãe, determina que se poderia
contratar técnicos para as indústrias
de emprêsas particulares, mas não
satisfaz, porque não precisamos dos
técnicos unicament; contratados, ma!;
de geólogos, veterinários. Aos que
aqui radicados venham prestar as
sistência direta e trabalhar para o
enriquecimento da Nação.

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

O SR. JORGE AMADO (.) - Sr.
Presidente, a €menda n. O 3.355, da
bancada comunista, no artigc § 30
do art. 164. atual do projeto reviste,
visa na realidade o mesmo que a
emenda tão brilhantemente defendi
da pelo Representante Sr. Ierael Pi
nheiro.

Entendemos que a revalidação de
diplomas expedidos por estabeleci
mentos estrangeiros de ensino, seja
para nacionais, seja para 'éstran
geiros, não deve ser objeto de con
sideração do texto da Carta Magna,
pois, evidentemente, é assunto de lei
ordinária. Julgamos mesmo - e no
particular reside a divo.:.rgência entre
a nossa emenda e a do ilustre Depu
tado mindro - que não há siquer
necessidade de constar na Constitui
ção que a lei regulará a revalidação
de diplomas di: profissões liberais

O Sr. Israel Pinheiro - QuandO
propuz que a lei regulasse o exerel
cio das profissões liberais, tiVe em
consideração o Instituto da OrdpIll
dos Advogados e o Conselho Nacio·
Dal de Engenharia e Arquih::,tura.
Mas, posteriormente, verLfiquei que
já havia lei permitindo regular (I

exercício das profissões liberais no
Erasi!. PortCliuto, estou de acõrdo com
V. Ex.".

O SR. JORGE AlUDO - Exata
mente. Nossa emend-a é no sentido de
que seja suprimido o artigo.

O nobre Deputado Israel Pinheiro.
Sr. Presidente, já argumentou prOtfi
cientemente, dizendo do 81bsurdo do
artigo, chauvinista e antipá.tico, que
traz sérias limitações à nossa nascen
te indústria., i;ão carectda ainda de
técnicos estrangeiros que venham au
xiliar a formação dos nossos próprios
técnicos.

Não seguimos, por êste artigo, o
exemplo. tantas vêzes citado nesta
Casa quando debatemos o projew
constitucional, dos Esatdos Unidos,

(. ) Não foi revisto pelo orador.

sempre prontos a receber técnicos das
mais diversas profissões, seja qual fór
a nacionalidade, desde que venham
contribuir com a sua cultura e 08
seus conhecimentos para o trabalho
que realiza o povo nom-aMericano.

O Sr. Toledo Piza - :tste o exem
plo que devemos seguir.

O SR. JORGE AMADO Diz
V. Ex.1l. muito bem.

Creio que, no particular, o exemplo
americano nos serve de maneira ad
nrlrável. pois mais necessitados esta
mos, de fato. do que os Estados Uni
dos, da colaboração de técnIcos estran
geiros.

O Sr. Deputado Brochado da Rocha,
quando aparteava o Sr. Israel Pi
nheiro, disse que o Clube de Engenha
ria pensava da mesma. forma, ou seja,
os próprios engenheiros patrícios não
aceitam êste chauvinista; são os nOSS06
próprios engenheiros, conscientes dos
problemas e das necessidades do Brasil,
que vêm pedir se a1bram as nossas por
tas a todos os técnicos que possam
ajudar o pais a caminhar no sentido
do progresso e da civilização.

O Sr. Brochado da Rocha - Aliãs,
consta essa declaração de documento
oficial enviado pelo Clube de Enge
nharia à Assembléia Constituinte.

O SR. JORGE AMADO - Já co
nhecia o documento.

segundo êste artigo, Sr. Presiden
te - apenas para mostrar a que ab
surdos êle conduz - nem mesmo o
sábio mais célebre, mais ilustre do
mundo, poderia vir amanhã aqui nos
dar sua colaboração e esfôrço, porque
os diplomas que possuisse não não se
riam, pela nossa lei, revalidados. A
ConstitUição obstaria que um Einstein,
que um Juliot-Curie viessem trazer o
concurso de seus altos conhecimentos
ao trabalbo que o povo brasileiro rea
lizasse.

Evidentemente, não se faz necessá
rio amontoar novos argum~ntos àque
les já trazidos à tribuna pelo Sr. Depu
tado Israel Pinheiro.

E como S. Ex.e., segundo acaba de
dizer, cOllcorda com a emenda sup.~s

siva, confio no apoio de tôda a Assem
bléia. (Muito bem; muito bem.
Palma8.)

O SR. JTJRANDIR PIRES (.) 
Sr. Presidente, o projeto já melhora,
de muito, a fórmula do primitivo, qu~
exigia, a'té, para o exercfcio das pro
fissões liberais, a condição de que o
.cidadão fOsse brasileiro nato. O pro-

(.) Não foi revisto pelo orador.
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jeto, em si, é eS'Praiamento de idéias,
que há algum ten1lpO tiveram c·erto
sabor. mas hoje estão d·eslocadas no
tempo e no e~paço. No velho Egito.
na época das Pirámides, compreen
der-se-la perfeitamente êsse disposi
tivo, pois a ciência e·ra privilégio de
iniciados. ~uan.do Tales de Mileto.
fugindo da reclusão a. que estavam
ob:"lgado;, os homens de ciência, foi
para a Gréda, !á floresceu uma civi
liz:..ção. Depois, repetiu-se, na Idade
Média, o mc~mo aspecto. Quando os
Pe<ireiros Livres tiraram dos frades
o privilégio da Sabôdoria, houve o
s~gundo re-ssurgimento humano, em
nova etapa de progresso e de liDer
dade I

Entre nós, há pouco tempo, a noit.e
que nos encobriu a vista desde 1937,
observou-se a restrição absoluta. Re
corde-me de que o professor Lako
wisky com quem me org-ulho de ter
tido relações pessoais, - a segunda
pessoa, talvez. do cenário cientí.fico
conternporãnea, logo depois da invasão
da França pleiteava a vinda para o
Brasil. EmOora tiv.esse eu PTOOuradO
pessoalmente o então Ministro Fran
cisco Negão de Lima, o Brasil recusou~

lhe a vinda, tendo em vista dua.$ ra
zões: ser judeu e nãO dispor de qua
trocentos mil cruzeiros necessirios
para entrar no país. No entanto, a
América do Norte rocebeu-o e deu-lhe,
a'tê, uma UniversIdade! Lakowisky
veio a des,empenhar p2Jpel salientfssi
mo na vitória das Nações Unidas,
pô:::Jto que trabalhou na preparação da
"bomba atômica"!

A intençã{) de cingir a jacobinismo
sem base o exercício das profissões
liberais, ou seja, àa.Q11oelas que elevam
o nível mental da média dos brasilei
ros, rélpresen ta, inconte~tàvelmente,
retroces'so e imJpedim:en'to do progres
so do Brasil.

Mesmo quando o profissional não
tem nível de cultura exc·f1pcional em
relaçáo à cultura brasileira, de qual
quer maneira, há uma troca de co
nhecimentos e métodos, um intellCâm
bio de idéias que eleva, evidentemen~

te, o pa.drão cultural do pais. Al~m
disso, o Brasil precisa, não de medi
das de autoridade. como as que no
momento se tomam, para solução d·e
seus problemas, mas da elevação di..'
seu padTão cultural, para que aumen~

te o l-end1mento do tra:balho humano
e, conseqUentem'ente, a produttvidade.

1!:ste o leit moti! que incontestàvel
m-ente, só será atingido com o íran
queameruto das portas do Brasil ao

maior número de pessoas do mais alto
niv·el possível. Quanto mais alto o
nível d() imigrante, seja da prOl1'i'ssão
liberal, seja da técnica especializada,
maior s-erá a contribuição para a me
lhoria do nível médio da caJpacidade
prcdutora do país. Em viFt.a, destas
razões, pruponhQ a supressão total do
artigo.

Não se diga que o parágraJfo de
certo modo condicional atende às' ne
cessidades de melhoria do Brasil. pois
sempre tlvemos falta e aind·a teremos
,por muitos anos. faltas graves em
nossa elite intelectual.

Temos expoentes isolados. mas a
média das profissões liberais no Bra~
sil, além d'e 1Il.S'UJficienie em número,
ê baixa no contronto com as <lemaí.:i
naçõeS.

Pois bem. Como a América do Nor
te, com alta base econômica e técnica
e1evadissima, acolhem francamente os
profissionais liberais, cingindo-se de
preferência ao nível baixo para a ma
nipulação do trabalho.

Assim sendo. e d.epois das conside
rações aqui feitas pelo ilustre Depu
tado Israel Pinheiro, creio que a solu
ção mais prática e imediata sena a
swpressão sim'Ples do artigo e seu pa,
!"'ágrafo. (Muito bem; muito bem.
Palmas.)

O SR. HERMES LIMA (*) - Sr.
Presidente, a Comissão concorda com
a emeiTlda do nobre Deputado Israel
Pi'l1heiro, e é contra a supressão do
texto, pelos motivos que em breves pa
lavras enunciarei.

Pareee-nos ne~essário Que conste do
a~tlgo a exigênci a da revaUdação do
d~plo"ma, porque se nos afigura que,
nao mcluida a exigência da revalada
ção, ela não l)Oderá ser exigi-da dos
estran~eiros em nenhunl cas~ visto
que êles estão equiparados aos 'brasi
leiros. pela Constituição, no gôzO dos
direitos e liberdades que a Carta asse
gura. aos cidadãos.

O Sr. Nestor Duarte - Parece-me
demasiar.:o forte a argumentação do
nobre colega.

O SR. HERMES LIMA - Não, não
é forte.

O Sr. Nestor Duarte - Porque entre
os direitos e liberdades que a Oonstl.
tuição assegura a naoCionais e estrBJn
geiros contam-se, também, as llber..
dades políticas.

O s:R.. HERMES LIMA - A argu
mentação não me pa.rece "fortet

., mas

(.) Não foi revisto pe-Io orador.
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inteiramente procedente. Fieando no
texto a exigência da revalidação de
diplomas, a legislação ordiná.ri.:\. poderá.
defender certas profissõe~ no Brasil
quando houver abundância de técni
cos braslleirús e concorrêniCia dos es
trangeiros.

O critério, portanto, deve ficar para
a lei ordinária. Por êste5 motivos a
Comiss§.o é contrária à supressão do
dispositivo e opina favoràvelmente à
emenda do nobre Deputa.do Sr. Israel
Pinheiro, que, acredito, não pode 8eT
maís liberal. Não é de temer que, pela
exigência da reval.idação, que pooe ser
mais rigorosa nuns casos e menos em
outros, se prive a economia e a indús
tria brasileiras dos técnicos de que pre
cisam para o seu progresso e desLnvol
vimento.

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

O SR. JORGE AMADO - Sr.
Presidente, sendo minha emenda su
pressiva, peço a V. Ex.a que lhe dê
preferência na votação.

O SR. PRESIDENTE - fiá. vá.rias
emendas supressivas.

Vou submeter à aprovação da Casa.
as emendas dos Srs. Ferreira doe Sou
sa, sob O· n.o 3.230, e Raul Pila, sob
n.o 3.216-A.

O SR. NESTOR DUARTE - (Pela
ordem) .- Sr. Presidente V. Ex.a. de
terminou a natural preferência para
as emendas supressivas. Por isso mes
mo, -se quisennos adotar preferência
para ~utra,s emendas, precísamos re
querê-la.•~sim so-licitaria a V. Ex.a,
para. apressar a votação, prece<lência
para a do Sr. Israel Pinheiro.

O SR. PRESIDENTE - De acórdo
com o Regi mento, a emenda supres
siva deve s·er lnicblmente submetida
à votação, salvo outra deliberação da
Casa. Vou ouvir os Srs. Representan
tes.

Os Srs., que ap!·ovz.m o requerimen
to do sr. ReDresentanve Nestor Duar
te, no sentido de S€r votada, em pri
meiro lugar, a emenda substitutiva do
Sr. Israel Pinheiro, qu-ciram levan
tar-se. (Pausa.)

Está aprovado.
A emenda está. assim redigida:

.. A lei regulará o exercício das
profissões liberais bem como a re
validação de diploma expedido por
estabelecimento estrangeiro de
ensino. "

Condensa o artigo e parágrafos.

Os Senhores, que aprovam :l emen
da n.o 1.136, queiram levant'lr-se.
(Pausa. )

Está aprovadn.
Flcam prejudicadas, por conseguin

te, as d,emais é·moenu.as já lidas.
Hi pedido de destaque formulado

pelo 1~o1)re neprcsentante Sr. Afonso
de Ca:'/alho, relativo á. emenda nú
mero 3.252, nos seguintes tênnos:

Hel:J.ueiro destaque para a emenda
n.O 3.252 do Sr. Afonso de Carvalho
referente ao art. 164, n.o V, ~ 24 do
Projeto (n.o V (i'l atual 156).

CRpítulc: Da ordem econômica e
social.

Assunto: Trabalho de Meno:es.
EscI:.uecimcnto: o relator parcial,

atentas as pond-eraçõ€s apresentadas
pelo signa tário, está de acôrdo com a
emenàa do autor.

Sa la das Sessões, 28 de agôsto de
1946. - Afonso de CarvaJho.

A emenda di:;::

N.O 3.252

Ao art. 164:
Redija-se da seguint€ forma o

V. do art. 24.
V. Proibiç50 õ.€ t~abalho a me

nores d~ cioz.e an03, salvo casos
excepcionais, notadamente na ati
vidade artística, mediante licença
especial do juiz competente; de
trabalho noturno a menores doe
Q,üatorze anos: e, em regiões in
salubres, a menores de dezesseis
anos.

a SR. PRESIDENTE - Tenho ain
de. outro requerimento de destaque
dos S1's. Representantes Benjamin
Farah e Segadas Viana, no mesmo
sentido, cujo teôr é o seguinte:

Requeremos destaque, para ser vo
tada, da redação do projeto anterior
que vinha no art. 164 § 24 n.o IV, e
que era a seguinte:

- Proibição de trabalho a menores
de 14 anos, salvo, em casos excepcio
nais, mediante licença especial do juiz
competente; de trabalho noturno a
menores de 16 anos e, em indústrias
im:alubres, a moenores de 18 anos e a
mulheres.

S, S., 26-8-46. - Benjamin Farah.
- Segadas Viana.

O SR. AFONSO DE CAR·JALHO
(.) - Sr. PresIdente, Sr8. Consti
tuintes. - Assunto: Trabalho de
Menores: artigo do projeto anterior:
164 número do atual projeto: 156.

(.) Não foi revisto pelo orador.
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Sr. Presidente, a.tendendo a um
apêlo da Socieda4e Brasflefra de Au~

toru Teatrais, tive o'Portunldade de
apresentar a seguinte emenda, re-
la.tlva a tra.balhos de menores:

"Ao artigo 164.
Redija-se da seguinte forma o

item V d~ a.rt. 24: V. Proibiçl.o
de traba.lho a. menores de doze
anos, sa.:vo casos excepcionais,
notadamente na ativid.ade art1stl~

ca, mediante licença especial do
juiz competente; de trabalho no
turno '8. menores de quatorze anOfl.
e, em regiões lnsalúbres, a me
nores de dezesseis anos."

Na minha jusU:ficativa. ressalto <>
seguinte:

" . .. destaca as atividades artistl
eas que <>s menores podem exer~

cer por fôrça de vocação arUstloa.
e necessidade de desempenho tM
tra.l. Nêsse particular, é opor
tuno lembrar várias peças, como
"Zazá.", de P:terre Berton, "Le
secret de Pollchinelle" , "Les Pe
tits", cujos principais protagonis
tas são crtanças . "

Pelo projeto antigo, a atividade tea
tral ficava emlbaraçada., sobretudo
quanto ao desempenho de menores.

No projeto atual não consta a con
cesss.o de traJbalho noturno à mulher.

Atendendo a es·tas duas circunstân
clas, a minha emenda, cuja. aprova
ção submeto ao julg.amento da casa
e que foi redigida de acOrdo com
outros colegas - uns que desejam
apresentar emendas a respeito e ou-

. tros que já o tinham feito - bem
como em entendimento com o douto
Relator da Subcomissão especial ...

O Sr. Jotio Amazonas - Não con
siderava V. Ex.ll brutaliJd.ade permitir
o trabalho de crianças de dooe anos? I

O SR. AroNSO DE CARVALHO
- Sfm. Pela minha emenda ape
nas como exceção, o tra.balho permi
tido às crianças. atendendo, sobretu
do, à ativididade teatral e à. vocação
arttst1ca.

Há peça.s teatra.is conforme acen
tuei na justificativa da emen'da.. cujos
protagonistas s10 crianças. Na p1n~

tura, também, militas vêzes os mode
los slo crianças.

Penso nio ser possivel impedir o
trabalho art1stlco apenas pela ques
tio de idade.

O Sr. Catres ele Brito - V • Ex •
permite uma aparte? Pela emenda

de V. Ex. a, é permitido traJbalho &O
menor de 12 anos. Perguntamos:
é justo entregar-se um menino de
12 anos e dois meses, '1lesmo de 13
anos, ao trabalho?

O SR. AFONSO DE OARVALHO
- Peço -& V. Ex. a que atente para.
a leitura de minha emenda, JA oom
a necessária. retificação.

..O Sr. Oarlos Prestes - Pela emen
da de V. Ex.-, as crl'BnÇ8.S de 12
anos poderio ser entregues a. tra..
.ba:lho ffs.1co, 1neluslve. o ireallzadc
em circos ou teatros.

O SR. AFONSO DE CARVALHO
- Peço a V. Ex.a que ouça a leitura
da minha. emenda, já. com a retifica..
çlo, conforme pedi:

U Proibição de trabalho a me
nores de 14 anos, em tndústrias
insalubres a mulheres e a menores
de 18 anos e de trabalho noturno
a menores de 18 anos, respeitadas,
em q,ualquer caso, as condições
estabeleeidas em lei e as Exceções
admitidas pelo Juiz competente."

Como vê o senhor. senador Carlos
Prestes, o Juiz competente é autori
dade bastante para resolver os casos
que S. Ex.o. aponta.

O Sr. Carlos Prestes - A e-menda
n.o 3.252, que consta do a v u 1s o e
anunciada pelo Sr. Presidente, é di
ferente .

O SR. AFONSO DE CARVALHO
Já tive oportunkiade de esclarecer ao
nobre Senador que minha emendll é
substitutiva, resultante de entendl~

mentos com os demais interess9Jdos no
assunto e com o i·elator da Subco
missão.

O Sr. Carlos Prestes - Por minha
vez, aludo à emenda. que consta do
avulso, pela qual se depreende que é
uma brutalidade SUbmeter crianças de
12 anos ao trabalho, sob pretexto de
arte e cultura.

O SR. AFONSO DE CARVALHO
- Vou reler a. minha eme:Jda, espe
cialmente para V. Ex.a • (L~):

"Proiblçâo de trabalho a me
nores de 14 anos, em Indústrias
insalubres a mulheres e a menores
de 18 anos e a trabalho noturn\)
a menores de 18 anos, respeitadas.
em qualq\l~r easo, as condiç6es ea..
tabelecldaa em lei e as exceç6es
am.nltidas pelo JuIz competente."
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Creio que com esta redação, a. emen
da resolve qualquer caso singular. E'
a emenda que apreseJlto, pedindo pat'a
ela a aprovação da Assembléia .

O Sr. Aloisio de Carvalho - VOSSj:L
Exeelêncla quer que as crianças tra
balhem e não que sejam educadas
art1sti<;amente. Os pais poderão tirar
proveito e lucro do trabalho dos me
ninos prodiglos, sem que os eduquem
artisticamente .

O SR. AFONSO DE CARVALHO
- A lei dirá do caSo em geral quanto
às 1dades e o Juiz competente a.pre
ciará os casos especia1s.

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

O SR. lUlRMES LIMA (.) - Se
nhor Prestãente, em face das emendas
e das críticas ao texto do projeto, a
Comissão propõe o seguinte:

"Proibição de trabalho a me
nores de 14 anos, em indústrias
insalubres a mulheres e a. menores
de 18 anos, e de trabalho noturno
a menores de 18 anos, respeitadas.
em qualquer ,caso, as condições
estabelecldas em lei e as exce
ções admitidas pelo JuiZ com
petente."

Pícará, portanto, ao critério do JUiz
de Menores a d m i t 1r, segundo tem
feJto, exceção para o menor que, pelas
condições pessoais e de família, pre
cise acompanhar o trabalho artístico
dos pais, como a emenda lida sugere
e-muito bem.

E', por exemplo, o caso clássico das
fami11as circenses, se podemos asstm
dIzer. São fam!lias dedicadas aos tra
balhos acrobáticos, em que se iniciam
as crianças desd~, muito cedo. Acho
mais prejudicial proibi-las de tra.ba
lhar, conforme sua vocação, do que
permitir sigam a profissão dos pais,
naturalmente com o consentimento do
JuiZ de menores.

O Sr Carlos Prestes - Concorda
ria com V. Ex.a na primeira parte da
emenda.. Quanto, porém. à exceção a
critério de JUiz, nãe entende o U'LUItre
orador q.ue é por dt"maís perigosa? A
c~ça representa ) futuro da nação
e o Estado precisa empará-la em to
dos os sentidos. Concordarei com a
emenda, repito, 5upressa a parte rela
tiva à exceção que se me afigura in
feUZ. Vivemos num mundo capita,I1s-

(.) Nã.o fol revisto pelo or&<1or.

ta. A sociedade está dividida em cla.s~
ses e l) juiz pertence forçosainente à
classe dominante, não à dos trabalha
dores. F.ssa é a realidade. e ai está. o
perigo da exceção que V. Ex.a confia
á magistratura.

O Sr, Daniel ele Carvalho - O nobre
senador Sr. CarlQS Prestes. acha me
lhor que a criança, terminado o cur
rículo escolar aos 12 anos, tique va
gando pelas ruas, no invez de traba
lhar em companhia dos pais? Para
as crianças de 12 il 14 anos há tra
balhos perfeitamente compat1ve1s com
a sua naturesa, como os do carupo,
os domÉ'stJcos e tantos outros. A prol
bição do trabalho para esses meDO~

res dará lugar à formação de verda~

deiros malandros. Baata olhar para
as ruas do Rio de Janeiro, repletas
de crianças vactias (Protestos) •

O Sr. Carlos Prestes - Crianças
esfomeadas.

O Sr GUTgel elo Amara.l - Crian
ças que precisam de assistência e nIo
de trabalho. Não podeD1fJs justifi
car um êrro com outro.

O Sr. Berto Condé - Apoiado. O
Estado precisa proporcionar amparo
a essas crianças.

O Sr. Segadas Vtana - Concordo
com o nobre 'orador, principalmente
porque se estabelece ço~petir aos
juizes àlZer da excP.Ção. Sabemos que
os juizes de menores no Brasll tem
reallzad') obra notab1Uss1ma de pro
teção à iníâncla; jamais deram au
torização para tr8oalhos que pudes
sem causar-lhe prejuízos. Responsá
veis perante a sociedade pelo futu
ro da criança, são os seus melhores
defensores. (Apotad08)

O SR. HERMES LIMA -- O argU
mento do Sr. Senador Carlos Pres
tes tem sua razão de ser, sobretudo
apresentado de modo abStrato e teó
rico. E' preciso, porém, reconhecer.
como lembra o ilustre Representante
Sr. Segadas Viana que, pri.t1camen
te a deLesa à infância tem sido feita
de modo intransigente pelos juizes
de menores, não obdtante a falta de
recursos com que I,utam (Apotado).

E a consciência brasileira é tio sen
sível à prcteção B.~ menores que a
nossa organização 1udtc1Ar1a. está es
piritualmente prepa.rada para defen
der os lnterêsses das cr1aDças brasi
leiras. Não acredito assim. que a
cliusula - tias exceções adIn1tldaa
pelo juiZ competente' - possa col:1
portar os perigos imaginados pelo no
bre Senador.



Suponho que, teórlcamente. numa
sociedade diferente da. brasileira e de
uma formação classista mais antiga.
e mais definida do que a nossa, tal
cláusula teI1a, de fg,to, perigos espe-
ciais.

O Sr. Carlos Prestes - Haveremos
de progredir. Estamos aqui justamen
te para assegurar o progresso P con
dições melhores de 'vida para o povo.

a SR. HERMES UMA - Nlnguem
o conte~w..o Sr. Carlos Prestes - A instru
çáo pút.lica deve ir além dos doze
anos. Precisamos .lelar pela criança.
& abrirmos posslbiUdades ao capital
de explorar a infância teremos aque
le caso, que V. Ex." conhece e citado
por Marx. do pai inglês que levou os
filhos de oi\O anos para serem mise
ravelmente explorados nas f9.bricas.

O SR. HERMES LIM..~ - Ninguém
o contesta.

O Sr Carlos Prestes - O nobre
orador deve convir em que ~stamos

no século XX .
O SR. HERMES LIMA - Eviden

tementa o problema relatIvo aos me
nores no Brasil, quanto á eàucação,
a perfodos did::\t1cc.s mais longos e
ricos, na escola pública, envolve ques
tAo complexa que entenae com a pró
pria reorganização da nossa estrutu
ra social. Devemos .marchar para lá.
Penso, oue a clâusula conferindo aos
juizes cfe menores competência para
permitir a exceção, a fim de que o me
nor trabalhe em certo .1fício, ou em
prego, n.áo contraria, de modo algum
a firme tendência -,rogressista ve-
àt1cada no mundo inteiro e no BrCL
sil. (Muito bem. Apoiado) .

O Sr. Nestor Duarte - V. Ex.a
deve acentuar que o Juu não pode
abrir exceção alguma contra as con
dições da lei.

O SR. HERMES LIMA - A cláu
sula dá ao juiz poder, por assim di
zer, paternal.

O Sr. Juraci Magalhães - O que
acontece a rigor é que a criança bra
sileira começa suas atividades, como
aprendiz, nos próprios locais de tra
balho dos paiS.

O Sr. Negreiros Falcão - A emen
ma satisfaz plenamente. Quanto ao
nordeste, devo declarar que as cri
anças precisam trabalhar, a fim de
ajudar os pais; e os juizes de meno
J'e8 têm verda.d!~ira dedicação pela ilJ
fA.ncia sobretudo na Bahia, a ponto de
realizarem, alta madrugada, fiscall·

zação dos locais de tra'balho ondê há
menores.

O SR. HERMES LIMA - Nestas
condições, a Comissão é pela aprova
ção do texto que vou passar à Mesa,
porque há várias emendas no meemo
SI:ntido. A redação provém de emen
das apresentadas ao Projeto e no
texto, nada existe que não venha das
mesmas.

O Sr. Soares Filho - Ouvi a ex
posição de V. Ex.'" e prestei bem
atenção !\ redação dada para conci
liar o pensa.m:nto de várias emen
das. Penso entretanto, que a justifi
cativa de V. Ex.a , como a do orador
que o antecedeu, contraria justamen
te a idéia que predomina no espí
rito da todos. O Brasil, .como tôdas
as nações civilizadas, está prêso a
convenções intl;macionais que proí
bem expressamente G trabalho a
menores de 14 anos. Na Comissão
Constitucional, tive oportunidade de
dizer que casos especiais foram real
mente solucionados }:».;los juizes de
menores. Mas não podemos genera
liZar. O principio deve ser da proi
bição de trabalho ao menor de 14
anos consoante os compromissos con
vencionais internacionalmente assu··
midos pelo Bra'Sil. Os casos dJ= exce
ção ao Juiz de Menores, são refe
rentes aos menores abandonados,
únicos sóbre os Quais êsse Juiz tem
Jurisdição. Quanto aos dema1s, a.
pro1blção deve ser a:bsoluta. Lamen
to que V. Ex.a. cU,; como exceção o
traBalho circense, oue d-:-ve ser total
mente vedado ao menor de 14 anos.
Quanto às chamadas vocações em
qualquer natureza ou espécie de ame,
que náo implicam na cllminulção da
vitalidade fisica do menor e defor
mação do seu corpo, êsses cas(Js real
mente o Juiz pode resolver, mas não
como gel1l;'l"alidade como se preten
de. Sobretudo é de notar o perigo
da interpretação de V. Ex.Elo , fala'(l
do com a autoridade de membro da
Comissão. quanto ao trabalho circen
se, que não deve' ser permitido ao
menor do: 14 anos.

O SR. HERMES LIMA - O apar
te do eminente Deputado não con
tl'aria a redação do artigo, porque n.
regra é a proibição. As exceções, fi
cam ao critério do Juiz. Se êRte
não tiver competência para estabele
0:1" as exceções, estará sempre frau
dando a lei quando pretender deter
minA-las.

E' preciso, por conseguinte f1ca:r
consignada a atribuição ao JUiz. de
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Menores de permitir as restrições.
Não lhe cabe a prerrogativa cll~ abrir
exceção ao princípio geral. Ou da
mos ao Juiz de Menores a faculdade
de excetuar casos pessoais e espe
ciais, ou, então, ê1~ não terá essa
atríbuíção, quer para os casOs esp8
ciais. quer para os excepcionais.

A questão a resolver, portanto,
consiste em dar competência ao Juiz
para abrir essas exceções. figurando
no te~~to a capacida<je n':cessária '1
tal fim.

O Sr. Carlos Prestes - Será ljm

retrocesso em tôda nossa legislação
trabalhista e contra os tratados in
ternacionais de proteção à infân
cia.

O SR. HE..~MES LIMA Não é
contrário aos tratados porque firma
m03 o princípio geral.

A confusão originou-se da idéia (I.e
que .estamos conferindo atribuição
geral ao Juiz. Não: firmamos o
principio e demos ao Juiz atribuição
para deliberar sóbre casos especiais.
que são poucos.

O Sr. Ivo D'Aquino - O regime
de pequena propriedade repousa
exatamente no trabalho. de t6d& a
família. Uma das exceções a consi
derar é justam~nte esta: que os me
nores de 14 anos possam trabalha.r
com pais, sem que' sejam assalaria
dos. Do contrário não poderá exis
tir o regime da propriF.:dade. Quant()
ã. educação. preciSamos ter em vista
a evasão escolar dos menores matri·
culados que não frequentam tõda a
série. C Pojel' Público deW!ria
obrigar os menores à f~qüência to
tal.

O SR, HERMES LIMA - 'Estou.
de ncôrdo com V. EX,a.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presi
dente. (Muito bem. Mu.ito bem. Pal
mas.)

O SR. PRESIDENTE - Vou sub
meter à Casa a emenda do Sr. Repre
sentante Afenso de Carvalho, sob nú
mero 3.252, de acôrdo com a última
redação aceita pelo nobre Relator,
Sr. Representa.nte Hermes Lima, com
a seguinte redação:

Redija-se da seguinte forma o n.o V
do art. 156:

Proibição de trabalho a menores
de 14 anos; em indústrias iI1&:tlúbre6
9. inulheres e a menores de 18 anos;
e de tra,balho noturno a menores de
18 anos, respeitadas, em qualquer caso,
as condições estabelecidas em lei e as
exceções admitidas pelo juiz compe
tente.

o SR. PRESIDENTE - O Sr. se
nador Carlos Prestes requer, por sua.
vez, destaque da expressão: "e as ex
ceções a..dmiltidas pelo Juiz compe
tente", UOfi seguintes tênnos:

Reque:""emos destaque para as ex
pressões "e as exceções admItkias pelo
juiz competente", a fim de que sejam
supressas.

Sala das Sessões, 29 de agõsto de
1946. - Carlos Prestes.

O SR. l'RESIDENTE - Esta últi
ma parte será objeto de deliberação
posterior.

A emenda, que se vae votar é a se
guinte, conforme proposta do Sr. Re
lawr na Comissão, Sr: Hermes Lima.:

"Proibição de trabalho a me
nores de 14 anos; em indústrias
insalúbres a mulheres e a me- ,
nores de 18 anos, e de trabalho
nuturno a meno,res de 18 anos,
respeitadas. em qualqu~r caso, as
condições "esta:bele<:idas em le1."

Os Senhores, que a aprovam, quei-
ram levantar-se. (Pausa.) .

Está aprovada.
Em votação a última parte da

emenda:

"e as exceções admitidas pelo juiZ
competente. "

Os senhores, que a aprovam, quei
ram levantar-se. (Pausa. )

Está aprovada.
Fica prejudicado o requerimento

dos Srs. Benjamin Farah e 8egadas
Viana, fonnulado no mesmo sentido,
do destaque destas palavas.

Tenho sôbre a mesa o requerimen
to de destaque para a votação do
parágrafo 7.° do art. 164 do primiti
vo projeto, cujo primeiro signatário
é o Representante Vieira de Melo, e
está assim reodigido:

Reque:femos destaque para a vota
ção do § 7.Q do art. 164 do primitivo
projeto constitucional.

Sala da.s Sessões, 13 de agôsto de
1946. - Primeiro signatário: Vieira de
Mello. - Eunápio de Queiroz. 
Fr6es da Mota. - Alútmirando Re..
quião. -. Agamemnon Magalhães. 
Barbosa Lima. - Etelvino Lins. - Os..
'lDaldo Lima. - João Botelho - Nel
son Parijós. - Melo Braga. - Alio
-mar Baleeiro. - Pinto Aleixo.

Acham·se sôbre a m.esa idênticos
requerimentos dos Senhores Repre
sentantes Carlos Prestes sob D.o :3.250,
e Oscar Carneiro, assim l'edigidos:
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Requere17"..os destaque para a Emen
da n." 3.260

Redigir assim: " A lei regulará .a
nacionalização das emprêsas conces
sionártas de serviços públicos. fe
derais. estaduais e municipais. Be
ll"áo revistos todos os contralios lesivos
aos interêsses naeionais e será de
terminada a fiscalização e a :reVisáo
das tarifas dos .$erviÇ<>s e-~plorados

por concessão, que deverão ser cal
cul8Jdos com base no custo histó
rico, não se permitindo a evasão de
lucros para o estrangeiro, mas apli
cando-os em l>eneficio do melh'Ora
menta e expansão dos serviços e
elevação do nível de vida dos em
pregados. A lei se 8Jplicará às COn
cessóes feitas no regime anterior de
tarifas estipuladas p8lr'a todo o tempo
d<a duração do contrato".

(Art. 150 - Titulo V - do Pro
jeto atual, que corresponde ao ar
tigo 164 § 7.0 do Projeto anterior).

Primeiro signatário: Senador Car
los Prestes.

Sala d·as sessões, 21 de agosto de
1946. - Carros Prestes.

O aR. VIEIRA DE MELO (.)
Bem avisado and8Jra eu, Sr. Presi·
dente e Senhores Representantes,
quando, vindo a esta tribuna três
vêzes consecutivas, procurei atrair a.
atenção da Assembléia para a cam
panha que se vai desenvolvendo na
imprensa desta capital contra o cri
tério do custo histórico na evolução
das capitais de companhias conces
sionárias de serviços públicos.
. Bem andara eu. dizia, porque, de
.pois de aoei,to o princípio pelo pri
mitivo projeto de Cons'tltuição, f01
o mesmo supresso 110 projeto re
visto.

Era a seguinte a disposição:
tiA loei regulará a nacionaliza

ção das emprêsas oon~essiO'Ilá.rias
d~ serviços públicos federais, es
taduais e mwl1cl-pais. será de
tetrmmada a fiscalizaçã.o e a re
visão das tarifas dos serviços
eXíplora.dos por concessão, a. fim
de que, calculadas com base no
custo histórico, os lucros dos
concessIonários, não excedendo a
justa remuneração do capital,
lhes permita atender às n~essi

dades de melhoramentos e a ex
pansão dêsses serviços. A lei se
aplicará às concessões feitas no
regime anterior. de tarifas ~
ti'Puladas parg. todo o temJ)o da
duração do contrato".

(11<) Não foi revisto pelo orador.

Salvo ligeiras modLfieaÇÔes, c dis
·positiyo apar-e<:.e apenas com a su
pressao das palavras: "calcula-das
com base no custo histórico".

Senhores Representantes, yediri.a,
com o maior empenho, atençao para
o assunto que no momento vai ser.
aeoCidído pela egrégia. Assembléia,
porque é de fato, dos mais relevantes,
daqueles que dizem mais de perto
com os 1nterêsses d'a. coletividade.

O dispositivo cuida de estabelecer
() regime de concessões doe serviços
públicos.

Preliminarmente, é de se acentuar
que a execução de serviços públicos
deve, em regq-a, competir ao Estado.
Por isso me,smo que, em &e tratando
de tais serviços, a coletividade é cha
mada a remunerar um trabalho de
que necessàriamente se utiliza; por
1sso mesmo que, em tai1; serviços,
não se admitem geralmente, na l)l'á
iica, o monopólio ou o privilégio, é
mister que o legisl9,dor tenha maior
cuidado, a máxima cautela em não
expor a economia popular aos seus
sanguessugas costumetTos.

Vamos analisar o dispositi7o, para
chega,r à conclusão de que a ex<:lu
são daquelas palavras o transformou
em texto vago e quase sem. finali
dade.

O sentido do dispositi:vo a tual se
resume em rev-et' as tarifas, de modo
qU€ penn1iam a. justa remunera.ção
do caJPital. M'3.S Senhores Represen~
tantes, que significa "justa remune
ração d<> cs;pital"? E' crlrtérlo que
pode variar até o infinito, oonfm-m-e
a posição do observador. se êste fOr
exigente, o lucro razoável de um ca
pital pod.e ser de 5 %; para. outro,
mais oondesoendente, mais compla
cente, êsse lucro pode ser espan
toso.

O Sr. Nestor Duarte - Pela. juris
prudência do pais e normas de direito,
entende-se per justa compensação do
capital, o juro da lei ou o juro legaL

O SR. VIEIRA DE MELO - Em
matéria de remuneração de capital a
variação é grand~.

O Sr. Nestor Duarte - Qulz apenas
atender à pergunta d~ V. Ex.a.

O SR. VIEIRA DE MELO - Na
América do Norte, por exemplo, não
se admite - não se admitiu, pelo me
nos. até hoje - lucro emedente de
7,5%. No Brasil, a taxa anda já. enl
1()%, reconhecida pela lei. e flinda:
pode subir.

Agora, atenda-$e a esta. segunda.
pa.rte: "justa remuneração de ca.pl..
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tal". Que capital? É uma. interpreta
ção.

O justo valor atual das insta.la.ções
de uma companhia COIlICeSSi<>Dári:a. de
serviço público? ~ outra interpretação.

Precisam'fTI,te aqui está o segrêdo
da questão. Não ad1a.nto. o legislador
Constituinte estabelecer que as tari
fas sejam f~adas, tendo em vista a
justa remunel'a.(.ão do capital, senão
detenninar qual o critério ,para a ava
llação dêsse capital.

Seria preferível excluir todo o texto
do Projeto Oons,tituclonal, pois da. ma
.neira por que ficou redigido não tem,
absolutamente, sentido pre'Ciso e de
finido.

Srs. Constituintes, exa.tamente o
que defendi. desta tribuna, em três ,
ci1scursos S\llCessivOS, foi a adoção do
cha.maeo ucritério do custo histórico."
isto é, do capital realmente investido.

ConsideTei que à emprêsa de serviço
público não se pode atribuir a libeT~

dade de movimentaçã.o definida à em~

presa que explora no livre mercado.
s1.'1jeita às vicfssitudes da oferta e da.
procura. Considerei, que, gera.lm~n

te, essas companhias exploram mo..
nopollsticamente o serviço público.
Considerei que, no particula:r, tôda.
doutrina, que concessionários de ser~

viços públicos usufTU'tam lucros ex
cessivos que onerem fi. bolsa po?ula:r.

O Sr. Gurgel do Amaral - Muito
bem!

O SR. VIEIRA DE MELO - 2
ainda 'lgora, Srs. Constituintes, o que '
venho pedir.

Não me atem<lrizam os prognósticos
'sem os argumentos daqueles que ace~

ns.m. com ° a.fuge,ntamento dos capi~

tais estrangeiros. porque se a entrada
de capitais· estrangeil~os no Brasil es
tivesse a depender da oneração crimi
nosa da bolsa popular, preferiria ficar
com os intex:êsses do povo brasileiro.

O Sr. Costa Neto - Muito bem!
O SR. VIEIRA DE MELO - Preci

samos, sim - repito ainda uma vez
do capital estrangeiro, mas não do Que
'VIenha e8Cravizar o povo brasileiro, ue
cessitamos do capital que se incorpore
à. nossa. economia para nos ajudar.

O Sr. Nestor Duarte - V. Ex.B me
deve uma. estatÍStica qUe prometerat

antes do debate. con1 a qual deveria
provar, de uÕTdo com os números, os
fundamentos da sua. atitude em flU:e
do dispositivo.

O SR. VIEIRA DE MELO - V. Ex.a.
fez bem em me lembrar, porque te...

nho a nota em meu pod~T e, digres
6'ando sôbre o assunto, a esquecera.

Realmente. Srs. Coru:;tituintelS, a.
m8ltéTia é um tanto artda. e creio que.
colocada em números, dentro pelo me
nos do prooesso contábil comum, que
é o da linha. reta, Ucará mais com
preensível.

Como sabem OS nobres Represen~

tantes tôda instalação se comPõe de
detenninado número de unidades. Fi
guremos um caso parlicuIaT: w:na. em
prêsa qua.lquer teria adquirido unída~

de dess-a. instalação pelo valoj;' de 100
mil cruzeiros. Dentro do processo de
c<mtabillzação, a vida. útil dessa uni
da.de foi caLcula.da em 10 anos. O va
lor do salvado, isto é, do ferro velho,
d'epois de inútil ao serviço, foi estims.~

do em 5.000 cruzeiros, seooo a taxa.
de lu~ro de 10%.

Vejamos, agora, o que ocorre no eS
paço de 10 a.nos.

A tar:fa é chamada a remunerar o
canital investido de cem mil cruzei
ros, mas cujo va 101', de ano a ano, de
cresce na base da depreciação cal
culada, isto é, dez mil cruzeiros
anuais. Teremos, assim, que, ao fim
de dez anos, {nquanto na coluna do
custo escriturado o valor desceu para
dez mil cruzeiros, na coluna de de
preciação a soma désse valor subiu a.
noventa mil cruze~ros. Isto significa
que, pagando El. taxa de 10 por cento
sôbre o valor escriturado, mais os ju
ros da res=rva de depredação, o pú
blico concorreu, só na conta de capital,
com importância exatamente corres
pondente ao custo dessa unidade.

Isto, Srs. Constituintes, admitido o
critério do custo hls'tó.!ico.

Admit:do o outro critérío, o único
que conheço, o do justo valor atual.
o de· reproduçáo. teríamos, depois do
terc~iro ano, uma revisão de tarifas.
provocando nova avaliação. a qual
esta.beleceria que o custo dessa uni
dade seria. não de cem. mas de du
zentos contos.

O Sr. Nestor Duarte - Pelo critério
da justa retribuição, não se exclui o
qu= Se denomina recurso contábil da
depreciação do capital, de ano a ano.

O SR. VIEIRA DE MELO - Abso
lutamente. Não se exclui a deprecia..
ção.

O Sr. Nestor Duarte - Neste caso,
é certo o critério da depredação do
capital.

O SR. VIEIRA DE MELO - Mas a.
depreciação da unidade, aplicada por
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qualquer processo, é fenômeno natu
ral. porque tôda unidade tem dura-
ção, vida útil calcul~da. ,

Agora, quero, partlcular,men t.=, pedIr
a atencão dos Srs. ConstItuintes para
o seguInte: na emprêsa" a~ s~ cal
cularem af:i tarifas que o publlCO e cha
mado a pagar, existem. I~elo menojs,
três contas: a d: operaçoes. que d:z
respeito ao salário, à mão de obra;. a
conta de conservação, que se re!aclO
na exatamente com a manutenç~? do
material em estaáo de bem serVIr ...

O Sr. Mário Masagão - Convidaria
V. Ex.a a apontar ex::mplo de Cons
tituição de qualquer país que tivesse
consagrado u princípio do custo his
tórico.
O SR. VIEIRA DE MELO-Não venha

V. Ex.a. dizer-me isto, porque a nossa.
Constitu:ção, abríndo flagrante exce
ção e c-ontra a técnica que tem sido
adotada em outros países, contém até
posturas municipais.

O Sr. Mário Masagão - Quer di:z.2T
que em nenhum pais do mundo se tra
tou do assunto?

O SR. VIEIRA DE MELO - E'
lógico que não posso ter na ca.beça as
constituições de todo o mundo.

O Sr. Mário Masagão - A opinião
doutrinária do custo histórico está,
hoje. perdendo terreno em todo o
mundo, mesmo nos Estados Un:dos.

O aR. VIEIRA DE MELO - Per
dte-ndo terreno? V. Ex,r. tem coragem
de afirmar isso. quando, nos Estados
Unidos, o Presidente Roos~velt. há
pouco, fêz depen'.ier da aceItação dês..
se princípio a nomeação de juízes da.
Côrte Suprema? V. Ex.a não sa.be
que os juizes Frankfurt-:r e Byrnes fo
ram nomeados para tão altos postos
exatamente por que adotava~, em
doutrina, o critérlo do custo his·
t6rtco?

O Sr. Mário Masagão - Pensei que
V. Ex.4 me permitira o aparte. Não o
pude concluir.

O SR. VIEIRA DE MELO - Mas
V . Ex.· está dizendo que o cr: tério do
<:usto histórico l:stâ p~rdendo terreno,
quando é. hoje, nos Estados Unidos,
doutrina paeífica !

O ST. Pereira da Silva. - Nem nos
Estados Unidos é pacífica, porque está
sendo combatida em tôda Unha.

O SR. VIEIRA DE MELO - E' pa
efflca. Não há. escritor nem econo
mista de renome que não a aceite.

O ST. Peretra. da Silvei - se o custo
histórico é uma. forma de pagamento,

como vamos estabelecer normas contra
tuais, normas de Uquidação de paga
mento. numa Constituição? E' maté
rIa de lé'i ordinér:a.

O SR. VIEIRA DE MELO - Não
estamos estabelecendo a remwleração
do capital. Neste caso, suprima-se
todo o dispositivo, mas não se colo~

que na Constituição uma disposição
:ncompleta, qUe vai sujeitar o povo
brasll€'iro, depois. aos reclamos do ca·
pHal sempre insaciável (Muito bem.)
Esta, a minha opinião, Srs. Consti
tuintes.

O Sr. Carlos Prestes - Estaria V.
Ex.a de acôrdo em que voltássemos ao
dispositivo do primitivo projeto, isto
é, aQ ~ 7.0 do art. 164?

O SR. VIEIRA DE l\.IET...O - Intei
ramente de acõrdo. Minha eII:}enda é
nesse sentido.

O Sr. AliomaT Baleeiro - Parece
que o ilustre professor Mário Masagão
não 'emrresta que Plendersgast é escri
tor de grande mérito, mas filiado a in~
terêsses de grandes emprêsas de serVi
ço público. Todos os esçritores ame
ricanos contemporâneos defendem o
custo histórico.

O SR. VIEIRA DE MELO - Hoje-,
até Wi1kie, presid.ente de um ãoo
maiores grupos de companhias. já de
clarou -de públi~o que as emprêsas
americanas aceitam com a ma.ior sim
patia o principio do custo histórico

81's. Constituintes, dirijo-vos um
• apêlo neste momento. Ponderai bem

sôbte o assunto, porque em poucos
diSPOEiti llOS do projeto constHucio·
nal estareis chama.dos a resolver si
tuação mais delicada e que- mais 1n
teffisa à coletividade br3sileira.
(Muito bem; muito bem. Palmas.)

O SR. PRESIDENTE - O ar.
Carlos Prestes também tem a emendA
n.o 3.260, neste· sentido. Tem a pa
lavra o nobre Senador.

O SR. CARLOS PRiESTES (-) 
Br. Presidente Srs. Constitui:~ltes, a.
emenda. que apresentAmos tem (i nú
mero 3.260.

No primitivo projeto, § 7.° do art.
164, dizia-se:

"A lei regulará a. nacionalizaçã.o
das emprêsas concessionárias de
serviços públicos federais, esta
duais e munIcipais. Berá deter..
minada. a fiscalização e a revisão
das tarUas dos serviços explorado.;

(-) Não foi revisto pelo orador.
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por conee.s.sáo, a fim de que, cal
cula-das com base no custo histó
rico, os lucros dos concessionários,
não ex..cedendo à justa remunera
ção do capital, lhes permi.tam
atender as necessidades de melho
ramento e expansão dêsses servi
ços. A lei se aplicará às conces
sões feitas no regime anterior de
tarifas estipuladas para todo o
tempo de duração do contrato",

~8te dispositivo foi emendado e pas
sou a ser inocuo, no atual projeto,
senão prejudicial e perigoso para S\ e<:o
nomia nacional.

A palavra "nacionalização" desapa
receu do dispositivo e era justamente
o ponto decisivo: tratava precisamente
da nacionalização do::; serviços públi.
cos concedidos.

A expressão "custo histórico" tam
bém desapareceu. Ora, o objetivo fi
nal do art. 150 atu9,1 é exatamente
fazer a revisão de tarifas, mas como
não se determina siquer como 'proce
der ao cãlculo do capital, nem se es
ta.belece tampouco _ taxa justa d-os
juros, isso s6 vai servir, na veniade,
para aumentar é1S tarifas e, conseqüen
temente, os lucros das gran<les emprê
sas estrangeiras oon.cesstoné.rla.s de
serviços públioos.

:&te o resultado final do art. 150.
Par lsso, preferimos, como teve ocasião
de dizer () oraüor que me antecedeu,
que nada se dissesse a se dizer o que
está no dispositivo.

Sr. Presidente, o assunto é de swna
importância, merecendo a maior aten
çIo da Casa. 0\4 voltamos ao dispo
sitivo a.nterior, ou seja o § 7.° do ar~
tigo 1641 ou riscamos do texto da Cons
tituição o atual artigo 150.

Beria de lamEmta..r que uma lei bã.st
4:a. feita em pleno século .xx, pe.ws
Coutituintes de 1946, depois de tudo
pOr que já. pa.s.sou e sofreu o nosso
pOV(\, eXlPloraóc oomo tem sido pelas
grandes emprêsas conce5si~n8.rlas de
serviços pllbLtcos, lncluisse em seu
texto ~lht..nte dispositivo.

Eram &6 palavras que desejava dizer
s6br.e o a.rt. 150 .

Nossa emen-da era algo d1terente do
Citado , 7.°. Vou a ela referir·me ni
p1da.mente, se bem que. ~o caso de
nio poder ser aprovada, estejamos
cU.spostoa a apoiar a manutençAo do
anterior § 7.° do art. 164.

Redigimos a nossa emenda nos se
8Ulttties tênnos:

OI A lei reguIa.rá a naclonaUza
çIo das emp1'êsas OGDCess.ionirlas
de .serviços públicos federaJs, esta-

duais e municipais.' Serão revis
tos todos os contratos lesivos ao.s
interesses nacionais e será deter
minada a fiscalização e a revisão
das tarifas dos serviços explora
dos por concessão, que deverão
ser calculadas com base no custo
histórico, não se permitindo a.
eva.são de lucros para o estran
geiro mas aplicando-os em bene
ficio do melhoramemto e expansáo
dos serviÇOS e elevação do nfvel
de Vida dos empregaod()s. A lei se
aplicará às concessões feitas no
regime anterior de tarifas esti
pula'das para todo o tempo da
duração do contrato."

O Deputado João Amazonas, ao dis
cutir êste titulo durante a meia hom
iregimental, já disse ~.lguma coisa do
nosso ponto de vista sôbre o assunto
e parágrafo e da emenda. A naciona
lização dos ~crviÇ()s públioos é a ten
dência atual no mundo.

Para comprová-lo, seria bastatnte
ler algumas pa.lavras do ilustre en
genheiro Luís Anhaia Melo que, numa
série de cunferêneias depois l)ublka.
das em volume sob o título .. Econômi
co dos Serviços de UtiUdade Públtca
ca" teve ocasião de mostrar documen
tadamente que há. a ~endência da na
clonallzação, da estatlzação dos servi
ÇQf3 públicos.

Diz êle na página 19'1 do seu tra
balhO:

"'Sabemos que êles podem ser
prestad.os diretamente pelo ~ta.
do, ou pa.rticuLares delegados,
mamda.tários d<> Esta.oo.

Na primeira hipótese teremos a
propriedade pública, ou a soctali
zação, tão comum em certoB ser
viços que nem mais nos aperce
bemos: serviço postal, telégra;fo.
construção de rodovias, pontes.
serviços de águas e esgotos, quase
em todo o mundo; e em muitos
paises também f~rrGv1aa, tram.waJ'S
urbanos e interurbanos,lnsta1aç6es
pua geraçAo, tra.nsm1sslo e dta
tribuição de energia elétrica~ .

E conclui a respeito da est&ttzaçAo:
"As campanhas que se fuem

contra a propl1edade pl1b1ica lIâo
a prova da 16rC}" poUt'- das
emprêsas e nAo da inel1c6nc1a
dos govêmoa".

&se é o último argumento daqueles
que preferem defender 06 Int.edlles
das grandes emprêsas conoe8S1oná
rias de serviço; pllbltC08. Refen...
então, ao caso da Ingl~:
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"Na Inglaterra. é regra. a pro
priedade e operação públlca dos
serviços de utilidade pÚbl1ca.

No campo da. eletr1cldade, as
autoridades públlcas fornece 62%
da produção total, em 1930.

"E' oplnão unânime que 05 de
partamentos municipais de eletrl
clda.de das grandes cidades 1nàus·
trais, como Manchester, Liverpool.
Birmingham. Olasgow, Edtnbur
gho. são melhor dirigidos que
quaisquer emprêsas particulares."

Refere-se ao caso da Alemanha 3D"
tes do naz1smo:

"Na Alemanha, a propriedade
públ1ca da indilstria elétrica é re
gra. também.

E, acrescenta Bohmann - não
é apoiada em teorias marxistas,
mas na prática de bem servir a po
pulação e a indÚBtria. 82% dos
negócios da eletricidade estão nas
mãos do púbUco, pela propriedade
total ou pela maioria do capital
das emprêsas mistas,"

Há ·outros exemplos:
"Todas as grandes cidades, na

Suecia. inclusive a capitel são
servidas por usinas mun1c1pa1a,

Na Noruega, a propriedade pQ
bUca domlna o campo· da eletricI
dade muito mais que na Suéela.

Na Suiça, apenas 3% da capa..
cidade im.'i.aJada em K. W. não
pertencem ao Estado, ou a em
prêsas' mistas, nas qua.1s o Estado
possue maioria de capital."

Poderlamos, ainda, lêr outros tre..
chos, mostrando que a tendência é
esta.

Por 1ssc, em nossa. emenda, escre
vemos: nacionalização das emprêsas.

O que tem sido o serviço das em
prêsas, os contratos de concessão. M
muitos anos vem sendo examinado em
nossa Pátria. Na Oonstitulnte de 1934,

o sntão ministro da Agricultura Jua
rez Távora. teve ocasião de fazer lon
go discurso todo ele documentado, D8.
ra mostrar quanto tem sido lesivo ao
povo o serviço púbUco nas mãos de
emprêsas estrangeiras, A medida. plei
teada era, então jã a nac1ona.Uz&çA.o
progreSsiva, da reViSlo àos contra
tos. pejo menoS.

DiZia entAo o Sr. Juarez Té.vOira:
«A medida ple1tfada não atenta

vlsceralmente contra direitos le
gitimas de quem quer que seja.

corresponde a um claro imPerati
vo de Equidade. Se nâo fCr col181
gnada, estabelecerá uma desvan
gem onerosIsslma para as em
prêsas e particulares que houve
rem de obter novas concess6es
dentro do regime estatu1do pela
Constituição; porque, enquanto
essas emprês8S teriam os seus
contratos, o seu capital, o seu
funcionamento, os seus div1dendaB
controlados pelo poder pÚbl1co, as
demais continuariam gozando de
concessões que, feitas no regtme
anterior, não se têm, até hoje.
submetido a espécie alguma de
fiscalização. seus contratos cana..
tituem, sem exagero, uma ver
gonha para um pais de mediano
estalão de civilIzação convenien
temente compenetrado dos deve...
res de assistência aos lnterêsses
da col~t1v1dade."

Era essa a linguagem já usada em
1934.

Na documentação apresentada, en
tre diversos contratos incluia-se o de
fornecimento de energia elétrica à 01
dade de Natal, no Rio Grande do
Norte, contráto do qual nem teIlho
tempo de lêr ao menos algumas frases
para demonstrar quanto. era preJucU
daI. Igual a esse era o de numerosas
outras cidades do pats.

Quero referir-me ainda li questão
do custo histórico.

A revIsão de ta.r1fas e o cálcUlo de
lucros das emprêsas concessionárias
devem e precisam ser feitos em al
guma base declarada na P%lÓpria
Constituição.

O ilustre Relator Sr. I~ário Masa
gão disse, há poucos momentos, que
a teoria do custo histór1co é obsoleta
e cada vez menos aceita.

Senhore~, ci.to novamente Anha1&
Melo:

"Desde 1898, no caso "Smytb
vs. Ames" que a Suprema COrte
decidiu que as tarifas devem sti"
tais que permitam um "Iair re
turn on a. fair value of property",
quer diZer, í' uma. retribuição JUS
ta sObre o justo valor das proprle
dades". O que é um justo Valo1"
As Comissões de serviço de Utm
dade PúbUca, a Interstate Com..
merce Comm1sston e os econo
mistas dizem quas1 unAn1memente
que justo valor é o custo hlstórico,
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o custo orlg1nal das 1ru:ltalações
o dinheiro de fato empatado nes
tas, o ··prudent investment", me
nos a depreciação,

Infelizmente, não há mais tem.po pa
ra insistir no assunto; mas o enge
nheiro Plínio Branco. chefe da Comis
são de Estudos dos Transportes Co
letivos de Sáo Paulo, em seu traba
lho 445erviços de Utilidade Pública",
vastamente documentado, tem ocasião
de nos citar tOda a jurisprudência
americana; e, entre outras passagens,
diz o seguinte:

"O juiz Brandeis, criticando in
terpretações que têm sido dadas
ao caso Smyth vs. Ames, assim se
expressava: '4 A coisa devotada ao
uso público pelos que investem di
nheiro não é a proPTiedade espe
cifica. tangível ou intangível. mas
o capital consagrado ao empre
endimento .. ,

Não se trata d<> capital monetário,
, mas do capital já aplicado, e êste não

pode ser trasladado.
Além disso, as emprêsas de servi

ços de utilidade pública jã gozam de
vantagens que as colocam em situa
ção muito diferente das emprêsas par
ticulares. Estão,.portanto, sujeitas aos
Ônus capazes de equ11lbrar essa van
tagem.

Continua o enge,nheiro Plínio Bran
co:

4'Dirão que. nas indústrias par
ticulares, o prop:detá.rlo se bene
f1ctit de qualquer alta verificada.
no preço dos materiais emprega
dos nas suas instalações. Mas é
preciso de uma vez por tódas não
con1undir as coisas. O concessio
D&.rio de serviços de utilidade pú
blica se coloc::L numa situação mui
to diversa daquela em que se
acham os capitalistas que se de
dicám à prooução de artigos. em
regime de livre concorrência. ~
tes podem se beneficiar com a al
ta dos produtos, mas podem tam
bém perder e mesmo falir com a
baixa. Por isso mesmo é qUE. os
seus lucros são sempre notàvel
mellte maiores do que os que re
cebem os capitais investidos em
serviços públicos".

Mais adiante:
'4Estas situações irreais a que

conduz a doutrina do custo de
reprodução, é que levam Jones &
Bigham a citar um escritor que

asf:Ím se expressava, a propósito
da aplicação dêsse critério às es
tradas de ferro: - "A teoria do
custo de reprodução contempla.
uma comunidade imaginária, na
qual uma emprêsa Jmaginária faz
avaliações imginárias de uma es
trada de f erro imaginária."

Porque é essa, sem dúvida, senho
res, a realidade, e o custo histórico
está de acõrdo com a tradição jurídi
ca naci<>nal. Já o Decreto n.O 1. 746,
de 13 de outubro de 1869, que autori
zou o govêrno a contratar a _con~tru

ção, nos diferentes portos do Império,
de docas e armazens para carga, des
carga, guarda e conservação das mer
cadorias de importação e exportação,
dizia, no seu parágrafo 9.°:

" Ao govêrno fica reservado o
direito de resgatar as proprieda
des da companhia, em qualquer
tempo, dep<>is dos !O primeiros
anos de sua conclusao. O preço
do resgate será fixa.do de modo
que, reduzido a apólices da dívida
pÚblica, produza U111a renda equi
valente a 8% de todo o capital
efetivamente empregado na em
prêsa. "

Era essa a linguagem. na é?oca, e
o noSso Código de Aguas, ern seu ar
tigo 166, ~ único, diz:

"No esso de reversão 01' inde..
nização, será esta calculada pelo
custo histórico, menos a deprecia
ção e com dedução' da amortiza
ção já efetuada, quando houver."

Eram essas, Senhores. as palavras
que desejava.mos proferir na defesa de
nossa emenda ou, em último caso. do
dispo.:;itivo anterior - § 7.° do art. 164
- por ser o mais cosentàneo aos in
terêsses nftcionais e ao progresso de
nossa pátria.

Era o que tinha a dizer, (Muito
bem; mUito bem.)

O SR. COSTA NETO - Sr. Pre
sidente. existem divergências entre os
relatores . Eu. pessoalmente, sou con
tra a introdução do custo histórico no
texto do projeto. Os meus nobres e
eminentes colegas, relatores da Sub··
conússão, alinham-se, porém. entre os
partidârios da medida.

Peço a V. Ex.a se digne conceder
a palavra ao nobre Deputado Sousa.
Costa, que defenderá o texto do pro
jeto. (Mutto bem; muito bem,)

O SR, SOUSA COSTA - Sr.
Presidente, as duas diferenças es..
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senClalS entre o texto do pro~to
.primitivo, e o art. 150 do projeto
revisto já foram desta tribuna, as
sinaladas pelos ilustres oradores que
me antecederam.

A primeira foi a supressão da n!'1
cionalização das emprésas concessio
nárias di: serviços públicos, e a se
gunda, a eliminação da frase '/cal
culadas com base no custo históri
co" .

Principalmente a respeito do cri
tério do custo histórico, falou o ilus
tre Sr. Deputado Vieira de Melo;
S. Ex.o. o fêz com o brilho e o en
tusiasmo com que costuma tr3ltar das
matérias de qUe se ocupa, mas não
acrescentou qualqu::·r argwnento no
YO aos que constam do seu discurso
anterior, discurso que j áera do co
nhecimento da Comissão, quando de
liberou, aprovando emendas apre
sentadas, alterar a redaçáo do in
ciso.

Não seria no prazo de 10 minutos
qUe eu podJ:;ria discorrer, perante
esta culta Ass3mbléia, a propósito de
matéria tão debatida como seja a
do custo histórico.

Em grandes linhas, VV. F..x./ts. sa
b~m o que signifi-ca "custo históri
co" .

Um exemplo diZ mais d<> que de
finições: uma casa que, em 1900,
havia custado 100 mil cruzeiros, em
bora. hoje va.lha 1 milhão de cru
zeiros conttinua tendo como "custo
hIstórico" o valor de 100 mil cru
zeiros.

O Sr. Carlos Prestes - Há cl1fe
rença entre a propriedade particular
e o serviço público de concessão.

O SR. SOUSA COSTA - Em
qualquer dos casos a situação é a
mesma: o capital empregado em
1900 pode ser o seu valor decuplica
do, mas o "custo histórico" é o valor
naquela data.

Que se pretende ao falar em revi
são de tarifas calculadas à base do
C123tO histór1co? Que a remuneração

- do capital provenha a condição de
justamente remunerado, considerado
eU! seu valor na data. de aplicação?

Pergunto aos Srs. Constituintes se
haverá alguém, no mundo, capaz de
inverter capital num pais onde pre
domine semelhante critério, sa.bendo
se além disSo que por uma. fa..ta.lida
de de sua bistória, a moeda tem sido
sc-mpre redUZida em seu poder de
compra.

o Sr. Vieira de Melo - Invertem
no em todos os países que adotam
êsse critério.

O SR. SOUSA COSTA - Mes
mo nos Estados Uniàos, onde as va
riações da moeda são, indiscutivel
mente, muito menos sensíveis do que
.:m outros países, oomo o Brasil, o
critério do "custo histórico" não
constitui doutrina única para ser
vir à. fixação da remuneração de
capital. Discute-se e defende-se ora o
critério rio custo histórico, ora o cri
tério de reprodução. .

Que é custo de reprodução? E' o
valor que exigiria no momento pre
senl;,,; a realização da mesma obra
executada no passado.

O Sr. Vieira de Melo - E' portanto
avaliar ferro velho como ferro no
vo ...

O Sr. Aliomar Baleeiro - O nobre
orador permite um aparte? S. Ex.&.
há de convir em que o exemplo pelo
nobl1.:l' orador trazido à Casa não tem
símile com o caso da exploração de
serviços públícos: primeiro, pOfGue
uma casa qualquer um pode levan
tar, e, segtmdo, porque o serviço pú
blico, concedido por sua própria na
tureza econômica, tem de ser sempl'\~

e~;plorado em regime de monopólio.
E' preciso assegurar, na ConstltlÚ
ção, regime pelo qllal a emprêsa rece
ba a remull:ração e a amortização
do seu capital. Imagine o nobre
orador um contrato com a cláusula
de reversão. Teríamos então. a amor
tização do ca.pital, depois de reaver
o próprio capital amortizado. V. Ex.a
esquece-se de que o custo histórico
comporta o emprêgo dos indio::s cor
retivos.

O SR. SOUSA COSTA - se V.
Ex.e. o adotar índices corretivos fal
9.:ará o critério do custo histórico.
<Muito bem.)

Disponho somente de dez minutos
e estou apenas fazendo uma. ex.posi
ção a fim de justificar as razões da
Comissão, e concluir que I s:Il,.do o
"custo histórico" um critério de ava
liação, entre outros, não posso com
preender que se queira. erigir êsse
critério de a.valiação em ponto bá
sico, para nele se fundarem os cil
culos de l'I:visão de tarifa..

Dir-se-á que em out:ros pa.ises assim
se procede. Não é exato.

O Sr. AliofnG.r BGleeiro - Tenho
pena de inten"ompeI" uma e~çio

tão clara, e brilhante ...
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o SR. SOUSA COSTA - Se Vossa
EXicelência tem pena, não derve inter
rompeir ".

O Sr. AZiomar Baleeiro - .,. mas
V. Ex.o. há de reconhecer que o custo
histórico visa, justamente, evitar uma
avaliação disp.endliosa, diJfícil e inse
gura, pela sua própria nartureza, co
mo é. substittuindo-a pelo exame da
contabili-dad·e. E' o mesmo que em
prestar eu ao Banco da Provinda do
Rio G. do Sul. em bôas ffiá.os, 1 milhão
de cruzeiros, e, d-epois de me pagar o
mesmo juros e amortização, exigi-r
que a.inda me pague 5 milhões de cru
zeiros, alegando o valor atual do meu
dinheiro.

O SR. SOUSA COSTA - O ar
g'l.ll.1llento de V. E::.a não cabe no caso
em debate.

\Toltemos ao assunto.
A fixação tlê5se critério de a,val.'ia

ção absolutamente não s-eduz a nin
guém a fazer inversões de c8.lpital no
país. e assim não deve ser in:scrtto na
Constituição .

O Sr. Plínio Barreto - ~e, o ar
gumento principal.

O SR. SOUSA COSTA - Obser
ve-se que não digo que o 00
tério do custo histórico não .seja 
de fato o pode ser em muitos casos
- o critério mais justo a ser apli
cado. mas o mal é quererem que o
seja sempre; isso não é admitido em
parte alguma.

O Sr. Mário Masagáo - Não é sõ
mente .a clrcunstâncln de não &er o
custo histórico adotado em pa..rte al
guma em lei constitUlciona.I. Náo há
lei ordinária alguma, mesmo nos Es
tados Unidos. onde o custe histórico
tenha sido consagrado. Entret,anto, no
Brasil, querem alguns resolver na
.Constituição, que é lei fundamental,
questão extremamente debatida, e que
hoje está perdendo 1IDtPOrtã.ncia mes
mo nos Estados Unidos, seu pais de
origem. Com efelto, nesse pais '8. ju
rtsprudência Jé. repeliu o cust<> histó
rico, e nan mesmo Roosevelt, seu úl
timo grande partidário, conseguiu
galvanizar o principio.

O Sr. Altomar Baleeiro - Pelo con
trário.

O Sr. Israel PlnheiTt} - De'vemos
considerar a realidade brasileira e
não a situação de outros paises já
evoluidos. Num pais novo, a desbra
var, as condições são completamente
difereDltes. Perguntaria aos senhores
C-onstituintes: qual a companhia es
trangeira que quererá em'pregar seu

c~pital numa concessão de estirada de
ferro eom Mato Grosso por exemplo.
em zona nova a ser desbravada, se
não tiver garantias com o desenvol
vimento da zona. Não tenhamos dú
vi·da, &enhares Constituintes: a con
cessão poderá ser dada como para
serviço público mas, a emprêsa será
comercial; quer dizer, o capital pre
cisará t~r remuneração justa.

O SR. SOUSA COSTA - Não serjo.
fiel mandatário da ilustre Comissão
se tomasse partido por uma ou outra
doutrina; o caS<J não me pare'ce ser
de partido. E' preciso exatameIllte que
se não tome partido por êste ou
aquele critério e na Constituiç.ão
conste qu-e as tarifas devem se'r cal
culadas de modo a não exceder uma
justa remuneração, isto é em seu jus
to valor. E qual o justo valor?

O Sr. Paulo Sarasate - Pediria
uma inJormaJÇáo a V. Ex.a, para me
orientar: o dispositivo do projeto re
visto proibe que se a,plLque o custo
histórico?

O SR. SOUSA COSTA - Absolu
tMnente. Não proibe.

O Sr. Paulo Sarasate - Faço a
pergunta, porque noto receios, entre
alguns colegas, de que, supressa a
cláusula "custo histórico", a inteIlPre
ta-ção histórica vá àiZ'er que não cabe,
n'O caso, o custo histórico. Mas, ante
a a.firmação positiva e com a inter
pretação dada pelQ relator, fica des
feito êsse rooeio.

O SR. SOUSA COSTA - Vou r~

ponder ao nobre De!Ptltado Sr. Paulo
Sarasate: não creio encontre alguém,
no elemento histórico, formado POI
êste debate argumentos pa.ra Rlfi.rma.r
que a ellminação do temo, dessa ex
pressão que se discute permite a con
clusão de que êsse métcdo de avalia
ção não possa. ser -adotado.

Essa intel'lpretaÇáo seria absurda,
O Sr. Nestar Duarte - Desejaria

fazer uma pergunta a V. Ex.D
, porque

ignoro o assunto: a escolha da ex
pressão "justa remuneração" esclui
que amanhã se a.plique o criltério do
custo histórico?

O SR. SOUSA COSTA - Absolu
tamente, não.

O Sr. Netltor Duarte - Não exclui?
Então, voto pelo projeto.

O SR. SOUSA COSTA - Preferiria.
para ser bem claro, mais claro do que
meus recurSOB permitem ser (não
apoiados), referir-me ao conhecido
jUiZ da COrte Suprema dos Estadas Uni-
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dos da América, Charles Hughes. Pa
rece-me 1alpidar o seu conceito a res
peito do ass1Ulto. E' natural qUE'. ao
fixar as tari!as o Estado prefira sem
pre um dos cri tér1ns, e as companhias
prefiram outro, conforme a conjun
tura econõmica em que o c á I c u lo
dessas tar.das se vai procedeT.

Diz a sentença do juiz Charles Hu
bhes: It i5 not a matter of formula
but there must be a reasonable judge
ment having its basis in a proper con
sideration of all relevant faets."

Esta é a doutrina que ~rienta as
decisões da mais alta côrte americana.

O Sr. Vieira de Melo - Hoje, já
não o é. Depois da nomeação d'os
juízes Frankfurter e Bymes. modi
fieou-se completamente, no particular,
atendendo à influência do p r 6 p r i o
Presidente Roosevelt, o maior defensor
na América. do Norte, do custo his
tórico.

O Sr. Guaraci Silveira. - Para um
esclarecimento, desejaria que o o:ador
me itlfonna.sse se, com justft remu
neração se entende que devamos pa
gar a uma companhia que aqui se
estabeleceu, por uma valorização para
a qual ela não contribuiu. Por exem..
pIo: um terreno no centro da cidade
e que se valorizou pelas conctições da
cid8ide-, e não pelo trabalho da com-
panhia. .

O SR. SOUSA COSTA - E Vossa
ExceMncia acha isso justo?

O Sr. Gurací SUVeiTct - Não é
justo.

O SR. SOUSA COSTA - E porque
admitir que as autorid~des não vão
pensar como V. Ex.a ?

O Sr. Guaraci Silveira - Era G

que queria ouvir de V. Ex.a..
O SR. SOUSA COSTA - A lei ê

clara quando fala em li justa remu-
- "neraçao .

Esta., 81". Presidente, é a primeira
parte a que se refere a eliminação ela
expressão "custo histórico" e quanto
à qual já dei as" razões porque SOliCIto
ao plenário que mantenha o texto do
projeto.

Com referência à parte da nacio
nalização das emprêsas de concessão
de serviço público. já foi brilhante
mente tl"ataAa pelo nobre Deputado
Sr. Hermes Lima. numa das reuniões
da Comissão. S. Ex.", com clareza.
notável de argumentos, sustentou que
só compreendia a nacionalização como
sinônimo de estatização . Nesse ponto

de vista está, naturalmente. colocado,
por fôrça de doutrina, o ilu..<;tre Se
na.dor 8r. Carlos Prestes. Rbpeito a
opinião de S. Ex.a . Náo concordo,
entretanto, com ela, e como eu não
podem admiti-la todos quantos dese
jem ver, na Constituiçã.o do BrasH,
inserito o principio da propriedade
privada. o~ que pensam de maneira
contrária, os que são soclailstas, os
que acrerli tam deverem os meios de
produção ficar em poder do Estado.
certo votarão com o Senador Carlos
Prestes. (Há outros apartes. Soam os
tímpanos. )

O Sr. Aliomar Baleeiro - Vossa
Excelência deve, pelo fi o t 1 vo que
s"caba de eXlPôr, votar a favor do custo
históriCO, porque é a defesa do ca
pitalista, do proprietário do capital.
contra o monopolizador dêste.

. O Sr. Caíres de Brito - O orador
fala em serviço público de propri,e-dade
privada?
. O SR. SOUSA COSTA - Vossa.
Excelênc'a não podia ter entendido
isso. Déclarei que àqueles que querem.
inscrito na Cons~ituição o p.r1ncipio
da propriedade privada, nllIIl siste~
do govêrno liberal d·::mocrático ,e nao
querem inserir na Carta Magna a 50
c:alização dos meios de produção...

O Sr. Caíres de Brito - Vossa Ex
celência acha que os serviços públicos
em mãos do Estado não constituem
bens ou meios de produçáo?

O Sr. Nestor Duarte - O dilema do
ora.dor é f orçado demais. Posso não
ser socialista c s.er contra as conce~

sões de s.8rviços ~ úbUcGS. Pediria a
S. Ex.a não cria..' dificuldades ao
ple;'lá.r:o na escolha de um dispositi
V~, que não seja tão portentoso e es
drúXl.11o, para o texto da Constitui
~ão.

O SR. SOUSA COSTA - ~se é
outro aspecto da questáo. Respondo
ao nobre Senador Carlos Prestes, pois,
S. Ex.n declarou desta tribuna que'
(',ra contré,r10 à concessáo dos serviços
públicos.

O Sr. Caíres de Brito - Mas isso
não é propõr medida comunista.

O SR. SOUSA COSTA - Vossa Ex
celência quer que fU declare que o
Sr. Carlos Prestes não é comunista?
A doutrina do Sr. Senador Oarlos
Prestes. entretanto. se harmoniza, ri..
gorosamente. com a sua filosofia po
liUca. Digo-o com todo o respeito que
S. Ex." me merece.
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o Sr. Carlos Prestes - Não se trata,
no momento, de doutrina. Dessa. tri
bW1a, tenho dito mais de uma vez:
somos comunistas. vemos na marcha
do capitalismo a chegada inexorável
ao socialismo, não dependendo da
vontade pessoal de cada um de nós,
nem da teoria de Marx. E' uma fa
taUdade da pr6pr:a sociedade capita
lista que cairá. sem dúvida, no socia
lismo. Mas, nos dias de hoje, o que
defendemos, no BrasU, não é nenhuma
revolução socialista. Nem existe emenda
nossa," tra.duzindo qualquer reivindica
ção de caráter socialista. Sabemos que
vivemos numa sociedade capitalista, e
hoje, em nosso Pais, o Jundamental é
liqu:dar t,odos os iestos feudais, que
estão impedindo o desenvolvimento
do capitalismo no Brasil. O opera:
riado brasileiro sofre me·nos do cap.1
talismo do que dêsses restos feudais,
dêsses atrazos. Ligado a êsses atrazos,
à classe dominante dos grandes pro
prietários de terras, está o capital e,:;
trange~ro, particula.rmente, através
das -empresas de serviços públicos.
Julgamos que os serviços públicos
nas mãos do Estado são perfeitamen
te compatíveis com o capitalismo, e
Q1.i.e, em inúmeros pafse~ capitalistas,
os serviços públicos estao nas mãos
do Estado. Aqui, em nossa Pátria, os
Correios e Telégrafos, por ex,emplo,
sempre estiveram nas mãos do Esta.
do. Por isso, reclamamos. de aeOrdo
com o § 7.° do art. 164 e com a nossa
emenda, que a le~ regule a nacionali
zação; que os senlços tm mãos de
concessionários sejam regulados, pas
sem ao Estado. enfim. feita a esta
tização dêsses serviços. Nada tem a
ver com socialismo ou comunismo.
Entende-se mais de perto com o PIO
gresso do Brasll, com o d,esenvolvi
mente da sua economia e com o fu
turo do nosso povo.

O SR. SOUSA COSTA - Vossa
Ex.a.. deseja, 5r. Senador a evolução
do capitalismo. segundo acaba de de
clarar? Estamos, então, de pleno
acãrdo.

Assim, apélo para a Assembléia no
sent~do de votar rigorosamente -em
conformidade com o texto. porque
dêsse modo permitiremos a colabora
ção do capital estrangeiro. que virá
aeelerar o progresso do Brasil e solu
cionar os nossos problemas, ao env,~z

de fechaI' as portas do País à coIa.
boração universal. (Muito bem. MUl
to bem. Palmas.>

O SR. HERMES LIMA - Sr. Pre
sidente, tive necessidade de vir à

trLbuna. porque .a. ma.i.oria da. Subco
missão da Ol'dem EconÔmica e s0
cial foi voto vencido no .seio da gu-an
de Comi.ssão quandG se d1seutiu êsse
problema.

Desejava, em breves palavras, acell
.tuar que a faculdade de nacionalizs.r
no sentido de passar ao contrôle do
.Estado ou da. Nação está consagra.do
como norma gera! no a.rtigo 146 ao
dizer:

I' A União é reconhecida .a. fa
ouldade mediante, lei especial. de
intervir no domínio econômico."

Acrescenta também, que, à União
c81be monopolizar determinada indús
tria ou atividade.

O Sr. Carlos Prestes - Isto nada
:tem a ver com a. naclona;1ização das
concessõe~,.

O SR. HERMES LIMA - Ao oon ~

'trário, evidentemente, tem que ver
com a. nacionalização das concessões.
:esse principio permite perfeitamente
ao Estado monopolizar qualquer m
dústria. ou atividade, m-esmo as que
não constituem serviços públicos ou
não sejam da categoria técnica. de
ta.i<:; serViços mas tenham sido Julga
das pelo legislador, indispensáveis à
melhor org,anização db. sociedade.

:t isto qu~ o principio consagra,
f"monopoliZar" está aqui no sentido
de naclonallzar, isto é, atribUir ao
contrOle do Estado ou ao domínio da
Nação. Nem PQde ter outra compre
ensão, pois. o que .significa monopo
~zar às mãos do Estad.o, seni:o· atri
Ibuir o contrôle dos bens rao dom!nio
da Nação?

No meu ponto de vista pessoa.l,
pref-erirLa que ~tlvesse aqui em vêz
d.e "monopol1~8lr", a pa.lavra "nacio
nalizar" . Acho L}ue ·a ,pala:vra mono
polizar tem sentido até mais agres..<t1
vo que nacionalizar.

O Sr. Paulo SarasBte - Gr.a.nde
par~e da Assembléia, aliás, .assim, vo
tou.

O 'SR.. HERMES LIMA - E votou
muito bem, pois não é possível de
sarmar Q Estado nesta altura. d.a vida
contemporânea e da. tramsformação
social que e3tamoo presenctando, do
poder de intervir. de ,nacianalizar ou
de m onopol1zar .

O Sr. Mario Brant - :É a teDria
do naZi-fascismo e do comunismo

O SR. HERMES LIMA - Não é
isso. O que há é o B'egl\11nte: tanto
os regimes totalitários como os demo-
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cráticos podem nacionalizar ou mo
l1opolizar, mas, apenCio) naCiD~13..l:zam

e monopolizam com ()bJetivo;5 diferen
tes e através de técnica diversa.

Essa é a distinção, exclusivamente
esta. Di:t.er que nacionalizar é pró
prio de regime fasc~t.a não corres
ponde à real1dade do nQ&So tempo.
Vemo,s a Constituição francesa, re
pito aqui, liderada pelo Partido ma
joritárto atual na França que é um
,partido cristão, mas, sobretudo 00
t61ico, consagrar o principio da. na
ciona.lização.

Logo, a verdade é e.st-a: tanto {} na
zismo como a democra<:ia podem na
cionalizar; taloto o nazi.smo como a
democrada pod~m fazer uso da ciên
cia. A questão é que o regime de
mocrático faz uso da ciência num
sentido, ao passo que o nazismo, o
ra..cismo, o fascismo. f,azem USo da
ciência e da técnica em outro sen
tido.

O Sr. Nestor Duarte - lt pela. fina
lidade que s'e distingue um regime de
outro.

O SR. HERMES LIMA - Quamdo
a Grande Comissão, portanto, resol
veu suprimir essa expressão relativa
à. nacionaUzação dAS emprêsas con
cessionárias de serviços pÚ'blicos, fe
derais, estaduais, municipais, - se
estou bem lembrado dos debates lá.
ocomdos _.. r~tirQu a expressã.o .. na
cionalizaçá,()", porque ela vinha acom
panhada do 5tentldo tradicional, por
assim dizer, que lhe fõra dado na
Constituição de 34 .:: precisado na
Constituição de 1937. <Muito bem.)

O Sr. Mário Masagão .- As opiniões
dos membros àa Gralfide Comissão se
manifestaram antes da wtação. e,

salvo engano, não coincidem inteira
m-ente com -o que V. Ex.a está. ex
pondo.

O SR. HERMES LIMA - V. Ex.a
não tem razão, como passarei a de
monstrar.

O Sr. Mário l\1asagão - Os votos
que lá se manifest.a.ram foram con
tráriOS à nacionalizaçãoQ em si. p.orque
entendiam (1l.le o Estado é m~u pro
dutor; que ã inàústria, nas mãos do
EstMlo, acarreta produção inferior e
por prêço maior.

O SR. HERMES LIMA - A média
das opiniões manifestadas na Com1s
sãe, - se não me'engano, - pode não
ter aceito a nacionalização no sentido
da passagem de s·e.rviço para o domf
nie do Estado ou da Naç1Ü), pode não
o ter ac~it.Q no caso especial; no en-

t8lnto, já adotado o prind'Pio geral,
como referi, confirmado pelo plenário
da Assembléia. Esta é a verdade.

O Sr. Mário Masagào - Poderei de
monstrar que há equívoco da parte de
V. Ex.B

•

O Sr. Prado Kellll - A expressão
"nacionalização" foi obj~to de gran
doe debate na Comissão Constitucional.

O SR. HERMES LIMA - Exata
mente: discutiu-se muito. Eu meSDl'Ct,
fui favorável à retirada da expressão,
como o sou, porque entendo que, se
f!casse no proJeto, seria tIda como exi
gência de acionistas brasileiros para
as empresas. F'ot " que depreendi do
debate ali travado.

O Sr. Paulo Sara~ate - E' nado
nalização d~ acordo com o -nosso modo
de ve-r.

O Sr. Nestor Duarte - Pediria 11
cença para um aparte, olesmo dentro
da complexidade da debate. Não en
tendo o que seja naclonaUzBA;â.o doe
serviço pública. Paro. mim a expressão
é redundante. Se o serviço é público,
não tem que ser nacionalizado.

O Sr. Paulo Sarasate - Não se trata
de S<!rvlço público mas de emprêsas.

O Sr. Nestor Duarte - Também
não entendo a e"Pressáo f'n~ional1

zação de -emprêsa de c-oncessão de ser
viço público", porque é expressão cir
cunloquial. Dever-se-la. proibir a con..
cesl>áo; porque nacionalizar emprêsa
de serviço público é, apenas, deixar
que continue a existir o serviço pú
blico sob o sistema de concessão.

C Sr. Mário ll.fasagão - P'erfe1t3
mente. Permita-1lle o nobre orador
mais um esclarecimento. O serviço
público se realiza de duas ~ormas:

diretam~nte pelo Estarlo, ou indireta
mente, por meio de c-oncessionáriú.
Mas é sempre públi~o, e não pode ser
mais nadonalizado dQ que isso.

O Sr. Paulo Sarasate - O orador
está dizendo isso mesmo.

O Sr. Agamem7UJn Magclháes 
'Th"ata-se de simples explorR.çáo do
serviço.

O Sr. Mário Ma3agão - Nãc. se pode
estabele·cer equÍoolência entre nacjo.
nalizaçã<> e monopólío. O serviço pú
blico é explorado pelo Estado em ra
zão de privl1égio exclusivo, conforme
Rui Barbosa explicou muito bem. :tsse
privilégio não se confund'e oom o mo
nopólio. Não se trata da. mesma ooisa.

O particular não pode pretender fo.r
necer eletricidade, ooupando ruas e
praças, que são bens públicos. Exa..
tamernte pela natureza das coisas,~
serviço é público, em virtude de pri.
vilégio.
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Ao contrário do privilégio exclusivo,
o monopólio arranca do campo da
atividade privada determinadas ati
vidades para jungi-las a'Q Esta'do.

O monopólio, ao contrário do pri
vilégio of"xclusivo, diminui o campo
da exploração particular. E acar
reta também, prejuízos para a Na
ção, porque o Estado é mau produ
tor, e não consegue operar nas mes
mas condiÇÕes de eficiê:lcia do par
ticular. Por isso, somos contrários à
disposição m.onopolizadora da emen
da, assim como somos contrálrios à.
nacional1za.ção, que não tem s'entido,
em relação ao serviço público

O Sr. Mário Brant - Parece que a
Assembléia está perdendo tempo em
d1scutir assunto já decidido e con
cedido pelo art. 146. Pretende-se
conceder ao Estado, o direito de mo·
nopolizar certas indústrias e certos
ramos de atividade; mas, para isso,
concede-se o diIeito de monorpolizar
tudo. O Estado, por essa orientação,
poderá monopolizar a educação, po
derá monopolizar as indústrias € ati
vidades j ornalisticas ; poderá' nomear
jornalistas como empregados públi
cos, conforme aconteceu na Itália.

O Sr. Paulo SaTa8ate - Essa in
terpreta.ção é ultra elástica e dema
gógica.

(7'roCam-se diversos a.partes. )

O SR. HERMES LIMA - Vossas
Excelências hão d~ permiti!' que, sen
do a matéria doutrinária, consiga
concluir meu pensamento, que é,
pelo menos, o da maioria da Sub
oonrlssão. E tenho wna declaração
especial a f a.z.er, em meu nome e em
nome do nobre Representante Senhor
Agamemnon Magalhães.

Não vamos discutir coisa alguma
a respeito do sentido de nacionali
zação, porque isto não m.odifica o
que. ns. realidade, é a nacionaliza.
ção. O que dá sentido a essa pa
la'VTa é, pc: exemplo, o Govêrnú In
glês nacionalizando o Banco da In
glaterra.; é o Govêrno Inglês nado
n'8.Uzando as minas de carvão. Isto,
sim, é que dá sentido a. essa expres
são, e não apenas a interpretação
do texto legal. E' a vida, a prá
tka do que se f'az da nadonaliza.ção.
O qu.e dá sentido à nacionalização é
o tex'to da nova COnstituição Fran
cêsa, quando assegura a nacio:lali
zação, não n0 sentido apenas de re
petir o tru1s.mo de que todo serviço
Pú'blico é nacionalizado. Não é nes
se sentido que a realidade da dou
trina poUt!ca e econômica tem em
pregado o têrmo - na.cionalização.

Passando à forma da expressão do
"custo históri'Co", devo dizer, em
me'u nome e no do eminente Re
presentante Sr. Agamemnon Maga
lhães, que fomos votos vencidos na
Comi~são, que somos a favor da lI'i
clusão, no texto, das palavras "custo
histórico" e, em conseqüência, somos
f's.vorá'VIeis à emenda e ao destaque
pedido pelo ilustre colega Sr. Vieira
de Melo. E somos favoráv.eis, de vez
que o argumento que se quer invocar
contra o custo histórico é atrlbuir~lhe
rigide.z que não tem, nunca teve e
jamais poderá ter.

O Sr. Agamemnon Magalhães 
Esta, a verdade.

O SR. HERMES LIMA - Argu
menta-se com uma rigidez eJct,raor
dinária do custo histórico, segundo
a qual, por exemplo, a Light, que
há vinte anos aqui investiu digamoS
200 milhões de cruzeiros, 11averta.
8em])re de ter suas ta.ri:fas calculadas
na base de 200 milhões de cruzeiros.
Isso não é possível adJn1t1r~se, nem
o custo histórico se refere a. uma.
condição tão injusta como esta. O
que êle procura evitar é que o in
vestimento de 200 milhões de cruzei
ros, a ser pago pelo povo, seja pago
agora pelo valor de 500, 600 milhões
de cruzetros ou muito mais. Nisso vai
um exagêr<>.

O Sr. SOU${l, Costa - Mas aquêles
que se manifestaram contrà.riamente
ao cus~o hlst6rlco também não que-
rem semelhante absurdo. '

O SR. HERMES LIMA - Reco
nhe.ço-o.

O Sr. SoUlJa Costa - O que se
deseja é não se atribuir à expressão
"custo histórico" um sentido dife
rente do que realmente tem. Não
é um conceito dútll como Vossa
Excelência apresenta, mas, xigoro..."O e
definido; ná0 admite duas interpre
tações. Esta a razi:i.o por que ne
nhum poovo culto aceita tal fixa
ção.

O SR. HERMES LTMA - Não é
v.erdad'e qLle nenhum povo culto o
aceite.

O Sr. Sousa costa - Perdão; se
não fôsse verda de eu não o estaria.
a.firmando.

O SR. HERMES LIMA - As Cons
tituições não o admitem; mas, senho
res, nenhuma Oonstituição faz alusão
à tarifas, como a nossa.

OSr. Sousa Costa - Há alusão, fora
das Constituições.

O Sr. Gurgel do Ama.TaZ - Não es
tá em causa a tese discutida pelQ emi-
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nente Representante Sr. Souza Cos
ta. O que se debate é o custo histó
rico, para base de cálculo de revisão
das tarifas.

O SR. HERMES LIMA Exata-
mente.

O Sr. Sousa. Costa - Para que V.
Ex.a queria a noção de "custo histó
rico" senão para isso? Sou contrário
porque entendo que adotá-lo na Cons
tituição seria fechar as portas. do Bra
sil à colaboração; de necessitarmos
ato de jacobismo prejudicial a08 nos
sos interêsses nacionais. Por isso é que
sou contrário.

O 8R. HERiMES LIMA - Portanto,
Sr. Presidente, o custo histórico não
é êsse monstro que pretendem apre
sentar.

O Sr. Gurgel do Amaral- A emen
da não trata de desapropriação, mas
apenas da fixação das tarifas. a qual
é preciso seja feita atendendo ao cus
to histórico, para·beneficio do povo
e para impedir a sua exploração.

O Sr. Nere1L Ramas -- O nobre ora
dor terá a bondade de dizer se a apro
vação do projeto iIIlpede que, oportu
namente, a lei ordinária. se assim. en
tender, estabeleça oreusto histórico co
rno base das tarifas.

O SR. HERMES LIMA - Honesta
mente, respondo a V. Ex.": não im
pede.

O Sr. Nereu Ramos - Então, voto
com o projeto, que satisfaz plenamen
,te. (Muito bem. palmas)

O Sr. Paulo Sarasate - O orador
também acha que a aprovação do
'llrojeto não impedirá. que a lei estabe
aeça posteriormente a custo histórico;
logo. todos estamos de acôl'do com a
interpretação e~at1t do texto.

(Há outros apartes. O Sr. Pre
sidente reclama atenção.)

O aR. HERMES LIMA - Senhores
ConstituIntes, peço licença para ter
tnina.r; não poderei permitir ma.is
apartes.

o Sr. Mário MasCtgáo - Permita
V. Ex.a apenas mais uma observação.

O SR. HERMES LIMA - V. Ex.a

toem direitos especiais.
O Sr. Mário Masagéio - O custo his

tórico beneficia o Estado nos pa1ses
em que a moeda se desvaloriza: mas
nfi.o naqueles em que a moeda se va
loriza, pois, então, o beneficiado é o
concessionário de serviços públicos.

(Trocam-se apartes simultd-
neos.)

O Sr. Agame1n1Wn Magalháes - Ao
Brasil convém sempre () cu.sto histó
rico.

O SR. HERMES LIMA ~ Senhores
a grande razão pela qual se 'pode pel'~
.feitamente pedir a inclusão do custo
histórico no texto é que êle trata de
tarifas e. portanto, ficando assim, sem
uma determi~ção do capital, apenas
numa generallZação moral, numa reco
mendação para o legislador e para o
administrador.

O 8r. Gabriel Passos - Não enten
de V. Ex.a que num país como o n08
so, que carece de capits.1s estrang:etros.
com em;lrêsas diversas, umas grandes,
outras pequenas, a lei deve ter possi
bilidade de tratar dl1erentemente umas
e outras, segundo as necessidades e in
terêsses nacionais, não só para ser Jus
to com os outros mas com a própria
nação? Dentro da Constituição esta
b~lecer critério rígido, poderá' trazer
gt'andes prejuízos ao país, atrás de uma
miragem momentânea. Não seremos
sempre uma nação ln!lacionfsta, pau
pérrima; podemos progredir, e a c<>ns
tItUíção não é fejta para um dia, não
é uma lei revogável.

O SR. HER'MES LIMA - O grande
engano da argumentação está em atli
buir sempre ao custo histórico uma
rigidez monstruosa e formaUsticas que
não tem.

O Sr. Gabriel PQ.8S0S - V. Ex." está
vendo qUe há divergência, até, quanto
à conceituação do custo histórico.
COmo cOlocar·se na Constituição, co
mo coisa certa. uma coIsa incerta?

O SR. HERMES LIMA - O custo
hist6!'lco não tem esta rigidez. Caberfl.
à Assembléia, decidir na sua. alta. sa
bedoria. (Muito bem. Palmas.)

Ó SR. PRESIDENTE - Vou sub-
meter a. vota.ç~o as duas emenda.s
que tenho sÔbre a mesa.

O SR. VIEIRA DE MELO (.) 
Sr. Presidente, como o d'ebate .d1vid:1u
a matéria em duas panes, isto é, a
qUl:'stão da nacionalização e a. do cus
to histólico, peço a. V. Ex.a se dign.e
reslirlngi:r o meu destaque às expres
sões - "com base no custo hist6ri
co". (Muito bem).

O SR. PRESIDENTE - O Sr. Vi
eira de Melo requer se restrinja. o seu
reparo às exIpr6SSÕe6 - ~(com base no
custo históricot' •
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Os Srs. Representantes que a.pro
'Vam a inclusE.o, no artigo 150 do pro
jeto revisto, dessas pa.la;vras, do des
taque do Sr. Vieira de Melo, qu:e1Tam
levantar-se. (Pausa).

Está. reJeitada. (Paolmas)

Vou submeter a votação a segunda.
emenda. n.o 3.2üO do~. Senador
Carlos Prestes.

S. Ex.a pretende que se xedija,
assim:

"A lei regulará a naclon'SJ.1za
ção das eID'p.rêsas concessionárias
de serviços públicos, federais, es
taduais e municipais. 8eTã.o re
vistos todos os contratos l-es1vos
aos interêsses naciona.15 e se1"á de
terminada a flsca.lizaA;ão e revisão
das tarifas dos serviços explora
dos por concessão, que deverão ser
calculadas com base no custo his
tórico, não se permitindo a. evasão
de lucros para o estrangeiro mas
aplicando-os em beneficio do me
lhoramento e expansão dos serviços
e elevação do nível de vida dos
empregados. A lei se aplicará. às
cc-ncessões !~itas no regime ante
rior de wi1'as estipuladas para.
todo o tempo da. duração do con
trato".

O SR. OARLOS PRESTES (Pela
ordem) (.) - Sr. Presidente, é evi
dente que, rejeitado o destaque re
querido pelo Deputado Vieira de Melo,
está prejudicada a expressão "do cus
to histórico", que consta ta.m.bém de
minha emenda. Parece prefe:rivel,
portanto, a red:ação do art. liSO atual

Indagaria. de V. Ex.n, Sr. Presiden
te, se seria possível, como substitutivo
à minha emenda, a votação do pró
prio art. 150 atual. dividido em duas
partes: primeiro, as duas linhas ini
ciais; depois, o restante do dispos.i
tivo.

O Sr. Paulo Sarasate - O artigo
já foi vetado em globo.

O SR. 'J.ARLQS PRESTES - É
'\1aIIl;8. indagação que faço a V. EA..a.
sr. 'Presidente: se permite ou não. se
não permitir a votação tal como su
giro, minha emenda ficará de pé .
(Muito bem).

O SR. PRESIDENTE - lnieIíz
mente, não posso permitir, porque o
artigo está aprovado, salvo os desta
ques.

(.) Não foI reVisto pelo orador.

Os Senhores, que a;pravam a em.en
da n.() 3.280, sem. a expressão "do cas
to histómo", já prejudklada, quetram
levantar-se (Pausa).

Está rejeitada,.
Vou submeter à apreciação da Casa.

a emenda n.O 1. 123, do ST. Mâtio
Masagão.

O Sr. Altamirando ReqUião pediu
,preferência paTa votação desta emen
da, o que já. foi deferido pela Oasa.

Tem a palavra o Sr. .Már1o Masagão.
O SR. MARIO MASAGAO (.) 

Sr. Presidente. o destaque que ora vai
ser sustentado é de extrema simpU
clda<:re.

O art. 152 do projeto atual, repe
tindo disposj~ões da Constituição de
1934, estatui que a utilização das q.ue
das dágua e jazidas depende de au
torização ou conC(!ssão do Poder Pú
blico. A regra em si :J.ão suscita opo
sição. Trata-se apenas de questão de
técnica: aquela utilização deve de
pender apenas de autorização.

A autorização é ato discricionário
pelo qual o Poder Público admite que
alguém. ex~rça atividade que, sem seu
consentimento. não })')deria ~r reali
zada. Conseguintemente, é a autori
zação o instituto adequado ao caso e
está PTev1sta no texto.

Mas o artigo alude também à. con
cessão, e para c'Jniglr êsse defeito de
té~ca. é qne pedi destaque da. ex
pressão. A concessão é contrato de
Direito Público pelo qual a adminis
tração transfere ao pa.rticular a ~

cumbência de faze7 funcionar um ser
viço público. A Cll.1eda dágua ou a
mina náo constitui serviço pÚblico.
De maneira que a palaV'"a "conces
são" não está. bem empregada no ar
tigo 152.

O Sr. Agamemnon Magalhães
Considerando a emenda de V. Ex." nos
seus fund.amentos, na modalidade de
explor~ão das minas, vou citar uma.
hipótese: a do petróleo. O Govêr..
no brasileiro pode reservar-se a con
cessão de determinado dJ,reito. Se fOr
aceita a emenda de V. Ex.a, iremos,
talvez. perturbar esta exploraçlo
quando houver lnterêsse do Estado
Maior.

O SR. MARIO MASAGAO - Acon
tece que, de acõrdo com a observa
ção do nobre Deputado Agamemnon.
Magalhães. muitas vêzes a autoriza
ção para o uso de jazidas, ou quedas
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dágua, está também vinculada à ex
ploração de servlço público. ~ste
caso, existe também a concessão. Mas
a concessão é para o servl.ço público,
e a auto~ão é relativa ao uso da
queda ou jazida. No texto, que trata
destas, deve constar apenas a autori
zação. Quando, além da exploração,
houver também a transferência de al
.gum. serviço pÚblico ao particular, en
tão haverá uma concessão, hipótese
normal, previSta na lei ordinária.

O Sr. Agamem1UJ1l, Magalhães
Não é mais preciso manter a con
cessão.

O SR.. MARIO MASAGAO - Nossa
legislação ordinária, até agora, em ma
téria de concessão, tem sido perfeita
mente técnica, e não seria, ao ela..
borar a Carta Magna, que iríamos
praticar êrro de terminologia.

No artigo 1'52 deve ser eliminada a
palavra ~~concessãoH, porque, mesmo
quando se trata de bem público, e nâo
de particular, é a au.torização que
funciona. Não há. cor..cessáo para uso
de bem; a concessão importa na trans
ferencia do funcionamento de servi
ço, público ao particular. Na hipótese
do petróleo, a que aludiu o nobre
Deputado Agamemnon Magalhães, há.
autortzação para a exploraçã.o da jazi
da, e há concessão para serviço de
:fornecimento de petróleo, o que é coisa
dif.arente .

O Sr. DC'lor de Andrade - E fi
eando '~autortzaçãoou concessão", não
esta.ria certo?

O SR. MARIO MASAGAO -Não;
porque, para utilização das minas e
quedas dágua. não se pode dar jamaIS
a. concessão; só autorização. Não é
puramente técnica a questão, é, tam
bém, de conseqüências práticas por
que se se disser que a utilização das
minas, jazidas ou quedas dágua de
pende de autorização, estaremos da:t
do ao govêrno faculdade discricioná
ria. 1!:le pode dar ou não a auto
nza.;áo. E' por isso qu~ estou m.e
batendo pela surpressão da. palavra.
Mconcesâo'" que designa um contra
to, o qual não a.parecesse casos.

O Sr. Hermes Lima - A auto:i
zação é dada exclusivamente paTa. a
pesquisa. Quando se trata de lavra. é
que se dá a concessão da mina, d~
queda dágua, para exploração. Em
nossa própria legislação, a autorlZa.
ção é restritiva à pesquisa; não se

(~) Não foi rev1st;o pelo orador.

autoriza a exploração. Esta baseia-se
na concessáo, porque ai há um regi
me novo de direitos e obrigações, que
se enquadra, então, na figura da con
cessão. t

De maneira que, diante da prática~
é desaconselhável retirar do têxto ao
palavra "concessão".

O SR. MARIO MASAGAO - Há.
um pequeno engano de V. Ex.a. A
autorização é instituto genérico, que
não se aplica somente a êsse caso.
O poder público, por exemplo, auto
riza a montagem de fábrica de ma
terial bélico.

O Sr. Hermes Lima - No regime
de exploração, a respons3lbilidade de
direitos é justamente aquela que se
preceitua e se regula na concessão.

O SR. WlARIO MASAGAO - Se
nhor Professor HeTmes LIma. no ('a
50 da mina há autorização para pes
qUisa, mas também há depois auto
jrização, e não concessão, para que
ela seja explorada.

Acredita V. Ex.a que o govêrno
contrate com um particular a ~xplo

raço de minas? E' pela. perfei~ã{) téc
nica do instituto da concessão que
peço destaque.

O Sr. Hermes Lima - Não há, dú
vida que V. Ex.a levanta uma QUes
tão de técnica.; mas a prátiéa. já re
solveu essa questRo no sentido àe'
distinguir perleitam~nte as duas fi
guras.

O SR. MAPJO MASAGAO - As
figuras são distintas, e a legislação·
ordinária está certa na matéria; o
projeto é que não o está, data vê
nia.

O Sr. Paulo Sarasate - A Cons
tituição de 1934 não está. certa, o Có
digo de Minas não está certo. Nada.
está certo, então?

O SR. MARIO MASAGAO - A.
Constituição de 1934 praticou um êrro
de técnica. No projeto, não se aten
deu ao Código de Minas, mas à Cons
tituição de 1934, e o êrro vai se re
petir se não fôr aceito minha emen
da.

O Sr. Prado Kelly - Se a matéria
é exclusivamente questão de redação.
ainda há recurso.

O SR. MARIO MASAOAO - Não
é questão de redação, mus de subs
tância.
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o Sr. Prado Kelly - A intenção
do texto é conservar o regime exis
tente no Código de Minas; no (mtan·
to, se houver alguma imperfeição téc
nica, estou pronto :?. fazer emenda de
redação,

O SR. MARIO MASAGAO ~ Direi
a V. Ex.a que o que me trouxe à tri
buna foi o interêsse exclusivamente
técnico, mas a questão é substancial,
e não de redação.

O Sr. Prado Kelly - V. Ex,a é
uma autoridade: cujos méritos reco
nheço.

O SR. MARIO MA8AGAO - Obri
gado a V. Ex.a. (Muito bem; muito
bem) •

O SR. HERMES LIMA - 81'. Pre
sidente, a comissão pronuncia-se con
tràriamente à emenda do nobre
Deputado. Já expliquei, em aparte à
brilhante argumentação do 81'. Má
rio Masagão, que aut,orlzação se re
fere à pesquisa e !::oncessão diz res
peito a um status. pode-se d.ize! a.
um contrato reciproco, em que há
direitos e deveres mútuos. De modo
que a <.1.utoriZação é para a prelimi
nar Ja pesquisa, e a concessã0 é que
configUra o regime áa exploração que
se vai estabelecer. Não é possível re~

tirar isso do projeto, pois o uso j~ o
consagrou. (Muito bem; muito bem.)

O SR. PRESIDEl."lTE - 51'S. Re
presentantes, evidentemente não há
número na Casa para as votações.

Ficará, portanto, a votação da
emenda 1.123, do Representante Má
rio Masagáo, para as primeiras ho
rc:..s da sessão noturna.

Comunico a VV. EEx.ll. que recebi de
S. S. o Papa os agra.decimentos pela.
homenagem, que lh~ foi prest!lda, nos
segu~tes têrnaos:

Rio de Janeiro. 29 de agõsto de
1946.

Excelência,

Sobremaneira der-vaneço-me poder
passar às mãos de Vossa Excelência

a eloqüente Mensagtm com que 8\,9.
S~ntidade o Papa Pie, XII djgmi-se
agradecer Vossa Excelência e à hon
rada Assembléia tcr(;:m decidido gra
var e fixar em bronzes - nos muros
dessa Casa - as paiavras pronuncia
das ~or Sua Santidade. quando da sua.
passagem na maravilhosa Capital do
Brasil.

"Com muito comovido agradeCi
mento acolhemos a comunicação de
Vossa F,xce1ência 9. qual nos oferece
l'enovada prova da filial e sincera de
dicação do Brasil para com a nossa
pessoa ~ o nosso apostólico ministério
stop

"Diz-nos ainda com que alta escla
recida consciência dos prõprios deve
res essa Assembléia se dispõe a dit.ar
as novas leis que não de guiaI' um
povo jovem e genelt"SO nos caminhos
de uma civilização cristã caáa vez
mais florescente stop

•• Aprbciando tão exemplar empe
nho de assentar o direito divino como
base do direito humano, exprimimos
a confi:::tnça de qUE. assim como no
bronze se quiseram aí gravar as nos..
sas palavras, assim ~ambém no ânimo
de tõda a nação brasileira estejam
perenemente esculpidos os oráculos
do divino mestre que ensina funda..
rem-se na lei soberana da caridade a
ve:rdedcíra justiça. J. op~rosa fratem!..
dade, a paz duradoira stop

..Penhor seguro das bênçãos de
Deus seja a nossa benção apostólica.
que de todo coração concedemos a
\.·o~sa excelência. aos membros dessa
Assembléia e a tôdo. Nação stop _
Pius PP. XII"

Aproveito o ensejo para acrescer
também o meu humilde parabens, e
para expressar a Vossa Excelência os
sentimentos da minha mais alta es
tima e r.onsideração. - Carla Chiarlo
- Are. de Am1da, Núncio Apost611
co.

Tenho ainda um convite do Clube
dos Advogados para a conferência,
aman..'lã, às 5 horas da tarde, do
nobre e emérito professor Aljomar
Baleeiro. Em virtude da hora, desde
já peç<> d~sculpas a S. EX,a por não
poder comparecer.

Está finda a hora da sessão, vou
levantá-la, convocando outra, extra
ordinária.
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para hoje, às 20 horas, 'Com a segulll-
te: .

ORDEM DO DIA

Continuação da votação do proj&
to da COllStituição.

Deixaram de comparecer 21 Se
nhores Representantes

Partido Social 'Democrático

Amazonas:
Leopoldo Peres.

Pará:
João Botelho.

Espfrito Santo:
Asdrubal Soares.

Rio de Janeiro:
Pereira Pinto.
Alfredo Neves.
Amaral Peixoto.
Bastos Tavares.
Miguel Couto.

Minas Gerais:

Benedito Va.ladares .
.Juscelino Kubitschek.

Duque de Mesquita.
Cristiano Machado.
José Alkmim.
Milton Prates.

São Paulo:
Ataliba Nogueira.

Rio Grande do Sul:

Getúlio Vargas.

União Democrática Nacional

Piauí:

Coelho Rodrigues.
Ceará:

Bem Carvalho.
Paraiba:

Adalberto Ribeiro.

Partido Trabalhista Brasileiro

São Paulo:
Marcondes Filho.

Partido Republicano

Minas Gerais:
Felipe Baldi.

Levanta-se a sessão às 18 horas.
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(Extraordinária)
Presidência do Senhor Melo Viana, Presidente

As 20 horas e 15 minutos compa
recerem Oi Senhores

Partido Social Democrático
Acre:

Castelo Branco.
Hugo Carneiro.

Amazonas:
Pereira da Silva.

Pará.:
Magalhães Barata.
Alvaro Adolfo.
Duarte de Oliveira.
Lamelra Blttencourt.
Carlos Nogueira.
Nélson Parij65.
João Botelho.
Rocha Ribas.

Maranhão:
Crepori Franco.
Vitorino Freire.
~uiz Garva1h0.
Afon~o Matos.

Piauí:
Renault Leite.
Areia Leão.
Sigefredo Pacheco.

Ceará:
OsvalQo Studart.
Raul Barbosa.

Rio Grande do Norte:
Georgmo Avelino.
Dioclécio Duarte.
José Vareta..
Valfredo Gurgel.
Mota NetC1.

Paraíba;
Junduí Carneiro.
José JofiU.

Perné:l.mbuco:
Novais Filho.
Etelvino Uns.
Agam~mnon Magalhães.
Jarbas Maranhâu.
Gercino PontE's.
Oscar Carneiro.
Osvs.ldo Lima.
Costa pôrto.
Ferreir&. Lima.
Barbosa Lima.
Pessoa Guerra.

Alagoas:
Teixelra de Vasconcelos.
Góes Monteirb.
Silvestre Péricle~.

Mede1!'os Neto.
Lama Monten.egro.
José Marta.
Antônio Mafra.
Afonso de Carvalho.

Bahia:

Lauro de Freitas.
Aloísio de Castro
Regis Pacheco.
Negreiros Falcão.
Vieira de Melo.
AItamirando Reqwáo.
Eunápio de Queirós.
Fróes da Mota.

Esplrito Santo~

Atilio Vivaqua.
Henrique de Novais.
Ari Viana.
Carlos Lindemberg.
Eurico Sales.
Vieira de Resende.
Asdrubal Soares.

Rio de Janeiro:
Eduardo Duvivier.
Paulo Fernandes.
Getúlio Moura.



lIeitor Collet.
Acúrcio Torres.
Brígida Tinoco.

Minas Gerais:
Melo Viana.
Rodrigues Seabra.
Pedro Dutra.
Eias Fortes. •
João Henrique.
Wellington Brandao.
Augmta Viegas.
Gustavo Capanema.
Celso Machado.
Clinto Fonseca.

São Paulo:
Gofredo Teles.
Noveli Júnior.
Antônio Feliclano.
Martins Filho.
Costa Neto.
Silvio de Campos.
Lopes Ferraz.
Alves Palma.
Honõrio Monteiro
Machado Coelho.

Goiás:
Pedro Ludovico.
Dario Cardoso.
Diogenes Magalhães.
João dtAbreu.
Caiado God61.
Galena Paranhos.
Guilh~rme Xavier.

Mato Grosso:
Ponce de. Arruda.
Argemiro Fialho.
Martiniano Araújo,

Paraná:

Flávio Guimarães,
Fernando Flôres.
Lauro Lopes.
João AgUiar.
Aramis Ataide.
Gomi Júnior.

Santa Catarina:
Nereu Ramos.
I,vo dtAquíno.
Aderbal Silva.
Otacílio Costa.
Orlando Brasil.
Roberto Grossembacher.
Rogério Vieira.
Bana Jordan.

Rio Grande do Sul:
Ernesto Domeles.
Gaston Englert.
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Adroaldo Costa.
Broch~do da Rocha..
E161 Rocha.
Teodomiro Fonsecli..
Daniel Faraco.
Antero Leivas.
Manu~l Duarte.
Sousa Costa.
Bittencourt Azambuja.
Glicério Alves.
Pedro Vergara.
Herofilo Azambuja.
Bayard Lima.

Uniãn De?'1WCTática Nacional

Amazonas:

Severiano Nunes

Pará:
Agos tin..."'1o Monteh·o.
Epílogo Campos.

Marr.nhão:
Alarica Pacheco.
Antenor Bogêa.

Piauí:
Matias Olimpio.
José Cândido.
Antônio Correia.
AdeIn1..'ir Rocha.

Ceará:
Paulo Sl3.rasate.
Genttl Barreira.
Egberto Rodri~t:s.
Fernandes Teles.
José de Borba.
Leão Sampaio.
Alencar Araripe.
Edgar de Arruda.

Rio Grande do Norte:

Ferreira de Sousa.

Paraíba:

Adalberto Ribeiro.
Vergniaud Wanderley.
João Agripino.
João Úrstilo.
Ernani Sátiro.

Pernambuco:
Alde Sampaio.
Gilberto Freire.

Ala~oas:

Freitas Cavalcantl.
Mário Gomes.
Rui Palmeira.



Sergipe:
Valter Franco.
Leandro Maciel.
Herib:lldo Vieira.

Bahia:
.Aloísio de Carvalho.
Juraoi Magalhães
atávia Mangaeira.
ManUé1 Novais.
Luiz Viana.
Clem~~nte Mariam.
Dantas Júnior.
Rafael CinctU'á.
Nestor Duarte.
Aliomar Baleeiro.
João Mendes.
Alberico 'FTaga.
Rui Santos.

Dísi.rito Federal.

Hamilton Nogueira.
Hermf:s Lima.
Euclides Figueiredo.
Juran:lir Pires.

Rio de Janeiro:
Prad.) Kelly.
Romão Júnior.
Soares Filho.

Minas Gerais:

Monteiro de Castro.
José Bonifácio.
Magalhães Pinto.
Gabriel Passos.
Milton Campos.
1.<Ipes Cançado.
Licurgo Leite.

São Paulo:
Mário Masagão.
Pãiilo Nogueira.
Romeu Lourenção.
Toledo Piza.
Aureliano Leite.

Goiás:

Domingos Velasco.
Jales Macharlo.

Mato Grosso:
Dolor de Andrade.

Paraná:

El'asto Gaertner.

Santa Catarina:
Tavares d'Amaral.
'Tomás Fontes.

Rio Grande do Sul:
-Osório Tuiutl.
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Partiào Trabalhista Brasileiro

Bahia:

Luis Lago.

Distrito Federal:
Rui Almeida,
Gurg~l do Amaral.
Segadas Viana.
Benício Fontenel~.

Baeta Neves.
Antônio Silva.
Barreto Pinto.

Minas Gerais:

Leri Santos.
Ezequiel Mendes.

São Paulo:
Hugo Borghi.
Romeu Fiori.
Berta Condé.
Eusébio Rocha.

Paraná:
Melo Braga.

Partido Comunista do Braril

Pernambuco:
Gregório Bezerra.
Agostinl'.lO Oliveira.
Alcêd.) Coutinho.

Bahia:

Carlos Marighela.

Distrito Federal:

C::trlos Prestes.
João Amazonas.
Maurício Grabois
Batista Neto.

Rio de Janeiro.:

Claudino Silva.
Alcides Sabença.

São Paulo:
José Cr,ispim.
Osvaldo Pacheco
Jorge Amado.
Caires de Brito.

Rio Grande do Sul:

Abílio Fernandes.

Partido ,Republicano

Maranhão:
Lino M~chado.

Pernombuco:

Sousa Leão.
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Sergipe:

Amando Fontes.
Minus Gerais:

Jaci Figueiredo.
Daniel de Carvalho.

São Paulo:
AlUna Arantes.

Par::má:
Munhoz da Rache.

Partido Social Progressista

Ceará:

Olavo Oliveira.
Stênio Gomes.

Rio Grande do Norte:

Café Filho.
Bahia:

TeódllIo Albuquerque.

Pa.rtido Demorrata Cristão

Pernambuco:
Arruda Câmara.
O SR. PRESIDENTE - Achando

se presentes 237 senhores Represen
tantes, declaro ~berta a sessão.

Passa-se à leitura da ata da sessão
anterior.

O SR. HUGO CARNEIRO (1.0 Su
plente, servindo como 2.0 Secretário)
pl'ocede à leitura da ata.

O SR. PRESIDENTE - Na. forma.
do Regimento Interno. declarro apro
vada a ata, ressalvada qualquer reti
ficação escrita, que seja apresentada.

Passa-se à leitura do e~ente.

O SR. LAURO MON'IlENEGRO <3.0

Secretário, servindo como 1.0) proce
de à leituxa do seguinte

EXiPEDIENTE

Offeio:
Do Tribunal Superior Eleitoral. nos

seguintes têrmos:
Sr. Piresldente:
Em data de 24 do corrente. pelo te

legrama n.o 1.083, comuIUquei a Vossa
Excelência o registro do partido poli
t1co "Esquerda Democrática".

Atendendo ao solicitado a esta Pre
sidência, levo ao conhecimento de
.vossa Excelência, para os devidos fins,
que, conforme doownentação existen
te no processo, representam nessa As
sembléia o aludido Partido, os Depu
tados Domingos Neto de Velasco e
Hennes Lima.

Apresento a Vossa Excelência os
protestos de alta consideração e
aprêço.

Em 28 de agôsto de 194ô. - José
Linhares, Presidente do Tribunal Su
perior Eleitoral. - Inteirada.

INDICAÇÃO N.° 256, DE 1946

Sugere ao Poder Executivo a
modificação do dispositivo do de
creto-lei que regula a remunera
ção do trabalho noturno.

Requeremos à Mesa da Assembléia
Nacional Constituinte, se digne oficiar
ao Exmo. Sr. Presidente da Repúbli
ca no sentido de manifestar-lhe o
desejo que formulamos de que S. Ex
celência haja por bem modificar a
segunda aUnea do § 3.° do a1-t. 1.0 do
recente Decreto-lei regulando a remu
ner~ão do trabalho noturno. A ex
ceção aí criada sôbre a base para o
cálculo da percentagem a ser acresci
da ao sa1ãrio, quando se trate de em
pregador que, por natureza, o tenha.
de desenvolver não encontra qualquer
justificativa Se a emprêsa, dada a sua
atividade normal, man.tém continuo
trabalho noturno, é óbvio que esta.
circunstânci a determinou o cálculo de
seus encargos, o custo de sua produ
ção e o preço dos seus serviços ou
mercadorias oferecidas. Determinar
que os trabalhadores de tais empresas
sejam remunerados de maneira infe
rior à que cabe aos que desenvolvem
sua atividade em outras é cou..c:a cujo
motivo não podemos atinar. certos de
que S. Ex.a o Sr. P!e3idente da Repú
blica não pode ter a intenção de pre
judicar êsses trabalhadores, aguarda
mos que seja o nosso apêlo acolhido
para o efeito a se suprimir a men
cionada alínea do parágrafo citado,
como o que se restabelecerão os sãos
pr1nc1pl~ de Justiça.

Sala das Sessões, 29 de agõsto de
1946. - Antônio Silva. - Gurgel do
Amaral. - Ezequiel .tVend.es. - Berio
Condé. - Benício Fontenele.

A Comissão de Estudos das Indi
cações.

O SR. PRES'IDENTE - Está fincla>
a leitura do expediente.

Vamos pro.sseguir na votação da
matéria constante da. Ordem do Dia.
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Em. primeiro lugar .o Re.querUnento de
destaque para a Emenda n. o 1. 123.
assim redigido:

"No "art. 164, § 9.° in princi
pio, e seus ns. I e II. suprlma
se a referência à "concessão".

Requeremos destaque, na forma re~

gim.ental, para a Emenda n. O 1.123,
de autoria do Sr. Mario Masagão,
referente ao Título V do Projeto re
vibto e publicado à pá,gina do 1m~

presso alusivo ao art. e seguintes.
A Emenda, que se referia. a.o arti
go 164 do Projeto primitivo, prende
se ao a.rt. 152 do Projeto atunl.

Sala das ~ões, 27 de agOsto de
1946. - Mario MasagtJ.o.

A emenda diz:

N.O 1.123

No art. 1-64, ~ 9. o tn principio,
e seus ;os. I e n, suprima-se a.
referência à ~'cQnce&8do".

Mario Masagáo.
Os Senhores, que aprovam a. Emen

da n. o 1.123, queiram lovant.ar-se.
(Pa.usa.)

Está rejeitada.
Vou submeter à votaçAo req'lLe.ri~

mentos de destaque de vir1n.s emen
das referent.es a lucTCIS; na. 1.100. do
Sr. Glicerio Alves; 488, do Sr. Bega
das Viana; do Sr. Ben1cl0 Fontenele;
e 3.192, do Sr. Carlos Prestes, nos se
guintes têrmos:

Ret!uerem0s destaque, na. f(\1"mr. l"e
gimental, para a Emenda. n. o 1. 109.
de autoria do Sr. Glicérto Alvos. re
ferente ao T. V do Projeto rovlato
e·publicalCla à página. do 1mpre13o Alu
sivo ao art. e segu1n·tee.

Bala das Sessões, 29 do aatMto do
1946. - GUce1io Alve.!.

A emenda d.1z:

N.o 1.109

Art. 164. § 24. n. O m.
A Constituição lWlesura &l pIe

ni·tude dos seguintea dlreltoa ao
e1a.1s:

ParticipaçA,o obril,,-t6rla. do trn
balhadQl' nos lucros dtuJ emprê
sas.

Substitua.-se pelo MlUlnte:
Criação de um impOsto loc1al.

que .atingtrá tOdas as peuo.lLB fi·
sicas ou jur1d1ca.s, com rendo. su
perior a um certo llmlte, I.l .ser

fixado em lei, para constituir um
fundo destinado à constTução de
"Vilas Operárias" com .casas de
moradia, escolas, campos de es
portes. clubes e igrejas.

A 181 criará um órgão que es
talbeleça um plano e, dentro dêle,
aplique o produto do fundo so
cial.

Justificaçoo

Foi feita. d·a 1:.libuna em ses...
são de 14 de junho de 1946.

Sala das Sessões, 17 d'e junho
de 1946. - Glicerio Alves. - 1s
raeZ Pinheiro.

Requeremos destaque para a Emen
da n. o 488, ofer~ida ao inciso m
do § 24 .do art. 164, Cap. m, Tít. V.
a qual versa .sôbre a participação dos
empreg.aJdoo na gestão das emprêsas
para et-eito de participação nos lu
cros.

Rio de Janeiro. - Segadas Viana.
- Amaral Valente. E outros nomes
ilegíveis.

A emenda diz:

N.o 488

Ao inciso !I! do § 24 do ar
tigo 164:

Substitua-5ea redação proi.X)S
ta peLa seguinte:

"Participação obrigatória
dos tr3lbalhadores nos lucr05 das
emprêsas e, na forma que a lei
determinar, na gestão das mes
mas." - Segad(U) Viana.

Requeiro que no texto do projeto:
"participação obrigatória do trabalha
dor nos lucros das empresas, cUr.c-ta
ou Indiretamente, nos têrmos e pela
!onna que a lei determinar", sejam
destacadas as palavras "ou indireta
mente" para serem suprimidas.

Sala das sessÕ':s, 26 de agõsto de
1946.. - Benício Fcmtenele.

Requeremos destaque para a emen
da D.o 3.192:

Redigir assim: "Part~cipação obri
gatória dos trabalhadores nos lucros
das empresas e na sua direção".

(Art. 156 - In - Título V - do
Projeto atual. qu-e corresponde a.o ar
tigo 164 § 24.0 - UI - do Projeto an
terior. )

Primeiro signatãrio: Deputado João
Amazonas.

Sala das Sessões, 27 de agOsto de
1946. - Carlos Pinto.
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o SR. GLICÉRIO ALVES ('I')
Sr. Presidente. Srs. Representantes,
disse certa vez um €serltor que o
mundo é dos que sabem falar. Se a
minha emenda. cair, não será por fal
ta de justiça, mas porque não tenha
sab:do defendê-la eficientemente.
(Não apoiados.)

O proJeto primitivo previa a parti
cipação direta do trabalhador nos lu
cros das empresas; o atual. determina
a participação direta ou indireta.

No substitutivo proponho a troca
da participação d:xeta ou indireta pelo
seguinte:

"Criação de um impõsto social,
que atingirá tõdas as pessoas fí
sicas ou jurídicas. com renda su
perior a um certo limite, a &e·r
fixado em lei para constituir um
fundo destinado à construção de
"V:las Ope.rárias". com casas de
moradia, escolas. campos de es
portes, clubes e ígrejas".

O Sr. Segadas Viana - Pa!ece-m~

que a emenda de V. Ex.a não se refe
re prôpriamente à participação nos
lucros. Devia ser encaixada no dis
positivo relacionado com a previdên
cia soo~al, pois trata de impôsto so
cial, que abrange tõdas as pessoas 11
s:cas. E isso, absolutamente, não
constitui participação dos lucros.

O SR. GLICÉRIO ALVES - E' até
certo ponto. participação indireta, nos
lucros das emprêsas.

O Sr. Segadas Viana - Se Vossa
Ex}' estabelece impõsto sôbre a renda
de tôdas as pessoas fisicas, não é p~r
ticipação nos lucl'os.

O SR. GLICltRIO ALVES - Físicas
ou juríd:cas.

O Sr. Segadas Viana - Ainda mais:
não é, repito, participação nos lucros.

O SR. GLICÉRIO ALVES - Na
verdade. Sr. Pr-esidente, minha emen
àa é muito mais ampla do Que o tex·
to do projeto revisto, porque, por êste,
apenas os trabalhadores participarão,
direta ou indiretamente, dos lucros
das empresas, ao passo Que por aque
la haverá um impõsto social, para o
qual concorr-etrão rodas as pessoas, fí
s:cas ou jlll'íàkas, com renda superior
a. certo 11mite.

A participação direta, a meu ver, é
. forma demagógica, pofs é preferível
favorecer o operário. com reflexo na
Sua moradia, no seu bem-estar, na

(-) - Não foi revisto pelo orador.

sua saúde, nos dive.rtimentos. na ins
trução dos fj lhos, em assuntos espiri
tuais, do que lhe dar a migalha, em
dinheiro, de um quociente, onde o di
visor seja elevado, embora alto seja
o dividendo.

Suponha-se uma fã.brica com qui
nhentos operários, que distribua,
anualmente. Cr$ 200.000,00 entre êles.
Tocará a cada operál'io Cr$ 400,00, que
nada adiantarão em sua vida e que.
provAvelmente, serão postos fora em
perfumarias, como acentuou o Depu
tado Tavares do Amaral. na sua ex
p-eriéncia realizada em Santa Cata
r:na.

O Sr. Paulo Sarasate - Para. ori
entar-me pergunto se a emenda de
V. Ex.a cria impôsto novo.

O SR. GLICtRIO ALv:eB - Sim.
O Sr. Paulo Sarasate - Então está

prejudicada, porque a matéria de im
postos já foi votada e V. Ex.a não
requereu destaque.

O SR. GLIC~RIO ALVES - Na
opinião de V. Ex.V.. Apresento subs
titutivo, sôbre o qual a Assembléia
decidirá.

De que vale empresa distri1:mir, di
gamos, um ml1hão d-e cruzeiros entre
mil operários, tocando apenas mil em
2'Jeiros a cada um? Que ffiL1"á um ho
mem com mil cruzeiros? sem dúvtda
o empregará e:tn coisas inúteis. sem
Qualquer reflexo benéfico para a fa.
m1ila. Se, pOTém, fôsse criado o 1m
pôsto sooial; se fôssem constnúçlas vi
12.8, escolas, campos de esporte, cre
ches, clubes, enfim, :.udo quanto pu
desse elevar o operário aí, sim, ha
veria utilidade pa:ra êle e sua fami11a..

O Sr. Aliomar Baleeiro - :M':il cru
zeixos, na hipótese aventada par
V. Ex.a daria uma casa para cada ope
rário?

O SR. GLIC};:RIO ALVES - Não;
mas quando II"Jl emprêsas contribuis
sem com mU cruzeiros pars. cada.
um dêsses operários, poderia ser
feita uma vila para. êles.

Alberto Pasqualini, que teV'e essa.
idéia -no Rio Grande do Sul, prevou
como em de2 anos, naquele Estado.
poder-se-is. mediante êsse plano.
construir trinta mil casas para. ope
rários.

O Sr. Altomar Baleeiro - Estima
ria que V. Ex.a explicasse como êsses
mil cruzeiros, que nada produzem na
mão do operário, entregues a um ór
gão qualquer, poderiam transformar
se em vilas opeTárlas matem1dades.
transportes fáceis, creches, audlt6-
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ri-os. Como se verificaria êsse mila
gre?

O SR. GLICli:RIO ALVES - Não
estou sendo claro, ou V. Ex.a não
compreendeu o que eu disse.

Pediria a V. Ex.a. me pennitissE';
terminar o racioc1nio.

O Sr. Aliomar Baleeiro V. Ex.a

quando julgar oportuno, me dará a
expll:cação .

O Sr. Dolor de Andrade - Ao que
me parece, não colide a emenda do
nobre orador, em absoluto, com n
participação direta no lucro. É coisa
diferente .

O SR. GLICÉRIO ALVES - En
tendo que a pa.rtíJcipação direta é
forma demagógica, porque nada adi
anta ao operário. citando, há. dias,
a opinião de Alberto PasquUine, mos
trei as várias objeções que se levan
taram contra e,ssa paxtici'J)ação di
reta nos lucros das empresas. Dizia:

a) Possibilidade de constantes
desinteligências e atritos entre
empregados e empregadores rela
tivamente à condução do negócio
e apuração ou t.ontabllidade dos
lucros, gerando ambi~nte de des
confiança dentro da própria em
presa. Não existe ainda, na ma
ioria dos casos, de parte a parte,
um nível de educação e um grau
'de compreensão capazes d-e con
ciliar os lnterêsses e criar um
clima de confiança recíproca.

b) Difl-culdade de estabelecer
um critério geral de paTti-cipação
nQS lucros, dada a diversa natu~

reza das emprêsas. Assim uma
firma comercial com reduzido
nrúmero de empregados poderá
obter lucros equivalentes aos de
um emprêgo industrial, que exige
o quadrUplo ou o quintuplo do
número de tr3lbalhadores para
produzí~los. Na exploração pe-
cuária e~ensiva, por exemplo, a
mão de obra é pt'àti-caMente insig
nificante em relação ao vulto do
negócio e dos lucros. NMi emprê~

sas que, por sua natureza, absor
vem grande quantidade de mão
de obra, como é em geral o caso
da indústria, a cota distribuível
se diluiria pelo grande Ilúmero de
trabalhadores, tornando-se os quo
cientes pràticamente inexpressi
vos. Isso por s1 SÓ comprometeria
irremed1àvelmente o sistema e
acabaria por desiludir e desinte
ressar os trabalhadores.

c) Nas emprêsas de caráter per
manente não seria tão difícil a so
lução do problema. Não pequenos
seriam os embaraços quando se
cQ!'.siderassem as de natureza
transitória. ou esporádicas, em que
a miío de obra é essencialmente
flutuante.

d) Haveria ainda para considerar
a situação das emprêsas deficitá~

rias, como são, por exemplo cer
tas emprêsas de transportes ou
que exploram serviço público ou
das que não tivessem lucro, o que
privaria os respectivos emprega
dos ou operários dos beneflclos
colimados.

e) Por fim, é de ter em conta
os lucros que não provêm direta
mente do trabalho, mas da sim
ples renda de ca.pitais colocados a
prêmio e que ficariam imunes da
contribuição.

Todos êsses lncovenientes e que
são apenas alguns dos que se
podem apontar, parecem desacon
selhar a fórmula, que, aliás, não
encontrou grandes êxitos onde foi
aplicada:'

O Sr. Baeta Neves - Isto mostra
que os argumentos não convenceram.
até hoje. O que se está pretendendo
é frustar a participação dos trabalha
dores na gestão das emprêsas. Há
uma cadeia de argumentos nesse sen
tido.

O SR. GLrC~RIO ALVES - Se os
argumentos convencem ou não, a As
IS€mbléia dirá.

Pela emenda seria socializada wna
parte dos lucros das emprêsas, que
uevem pernncer a todos que para
êles concorrem, e de outro, contribui
lJ:iam para o impôsto so ~al todos que
aufe:isS€ID renda alé1 de certo li
mite, o que estaria no::; principios da
solidariedade humana.

l'tsse fundo social poderia, talvez,
ser criado por um pequeno adicional
sôbre o impôsto de rendas.

Entendo mais que deveria existir
um órgão administrativo c:ue estabe
lecesse um plano e, dentro 1êle, apli
casse o produto do fundo social.

A.t::, "Vilas Op€rárias" pertenceriam
ao Estado e seriam locadas aos traba
lhadores por preços ínfimos; apenas
o nec~ssário à conservação das mes
mas. Também as moradias poderiam
ser vendidas pelo seu custo, a prazo
longo e s·em juros, ficando uma ou
eutra hipótese ao critério do próprio
trabalhador.
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o Sr, Baeta Neves - A questão da
habitação, envolvi.da na proposta de
V. Ex.a , já está resolviàa p€la Cartei
ra Hipotecária dos Institutos e pela
Funda-;:ão da Casa Popular.

O SR. GLICÉRIO ALVES - A fór
mula que sugiro se me· afigura muito
mais eficiente e completa.

Sr. Presidente: procurei justificar,
na mediêia do possível e dentro do pra
zo exiguo que me é concedido, a subs
tituição da participação direta ou in
direta do trabalhador no lucro das eIn
'l=:"':'~5 ;-210 impôsto social, destinado
á contrução de vilas operárias.

Se fôr conservada a palavra l/indi
reta" no texto do artigo 156, número
3, caindo minha emenda, mesmo as
sim, me considerarei vencedor, por
que o· legislador ordinário poderá criar,
como forma da participação indireta,
o impõsto social a que acabo de me
refenr. (Muito bem; muito bem.)

O SR. S'EGADAS VIANA (Pela 01"
cle:m. ) ('" ) - Sr. Presidente, ouvi
atentamente a defesa feita pelo ilus
tre Deputado Glicério Alves da emen
da ~ se, ao inves de pedir a supres
são do dispositivo que determina a
partidp.açáo dos trabalhadores nos lu~

cros elas emprêsas. S. EX,a houvesse
proposto a inclusão dêsse impôsto so
cial. teria todo prazer em apoíar o
alvitre do ilustre Representante do
Rio Grande di) Sul.

O Sr. Baeta Neves - Perfeitamen
te.

O SR. SEGADAS VIANA - Mas.
o que S. Ex.a propos nãlJ é, absoluta
mente, participação em lucros. O que
S. Ex.a. desejou foi, apenas, a subs
tituição àos deveres, que hoje em dia
pertencem á previdência social. pela
incorporação dos mesmos aos outros
deveres do trabalhador. fin3.nciando
os com uma parte dos lncros que lhe
deveriam ser entregues.

O Sr. Baeta Neves - Pelas emprê
sas.

a Sr. Glicério Alves - Não a parte
do lucro, porque não considero per
tença o lucro ao trabalhador. Ao on€
:ririo caPe o salário; o lucro é da êm
prêsa, é socializado.

O SR. SEGADAS VIANA - V. Ex.a.
defende o velho con.ceito industrial de
emprêsa, em que há empregados e
empregadores. Modernamente, não se
faz mais essa distinção. Emprêsa é
o conjunto de empregados, ~mprega

dores, capital, móveis e máquinas,

(*) Não foi revisto p~lo orador.

com finaEdade social. Não há mais a
distinção entre patrão e empregado,
que V, Ex.a quer estabelecer.

O Sr. Glicério Alves - Os lucros,
atualmente, estão sendo distribuídos
com os operários? se náo estão, man
tenho-me no conceito atual.

O SR. SEGADAS VIANA - Mas,
Sr. Presider!te, ditas estas palavras
acêrc~ ca emenda do ilustre Repre
sentante Glicério Alves, :J, qual deveria
ser a ditiva e ni'io substitutiva, quero
justificar as razões pelas quais a ban
ca.cia do Partido Trabalhista sugeriu
que o dispositivo constante do projeto
fôsse substituído por outro assegura
tório da participação obrigatória di
reta nos lucros da emprêsa e a par-
ticipação na gestão. .

Propondo a participação direta nos
lucros da emprêsa, a bancada traba
lhista, não fêz mais do que registrar~

no projeto de Constituição, aquilo que
já é tradicional em muitos países que
já vem sendo executado na Inglat:erra,
nos Estados Unidos. na '::."checoslová
quia, na França, na Bélgica e em di
versos outros; aquilo que jé. vem sen
do executado por grandes emprêsas,
como Bata Shoe Co" que era a maior
fábrica de calçados do mundo na
Tcheccslováquia; como a Cia. SWift,
que dá participação direta nos lucros
e, mais do que isso, partici.?ação no
capital, o cham9.do I'co-participação",
pois 12% do capital já pertencem aos
empregados.

O· Sr. R.ui A lmeida- No Brasil, a
fábrica de meias "Lupa" em Arara
quara, São Paulo, já procede ãessa
maneira.

O SR. SEGADAS VIANA - Perfei
tam.ente .

O Sr. Amando Fontes - A Com
panhia VARIG, do Rio Grande do
Sul, s·egundo docwnento inserto nos
Anais desta Assembléia já distribui
50% dos lucros aos seus empregados.

O Sr. Dolor de Andrade - E' con
quist.a universal do trabalhador.

O Sr. A.mando Fontes - Também
a Casa Colorr:.bo, no Rio de Janeiro.

O Sr. Rui Alrne:ida - O nobre ora
der def€nd~ a boa causa.

O S?.. SEGADAS VIANA - Os
exemplos que VV. EExas. estão ci
tando ilustram integralmente ° meu
ponto de vista.

Além dêsses pequenos exemplos tra
diciona.is na indústria e no comércio
do Brasil, já evoquei diversos de gran
àes organizações do estrangeiro. Po
Ii€rei citar, ainda mais, a U. S. A.
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steel Corp. e a American Telephone
& Telegraph CC). que dão participação
direta nos lucrós e participação no
capital. Há poucos dias, apareciam na
imprensa desta Capital anúncios da
General Motors que possui 435 mil
empregados, dizendo que são todos as
sociados e participam dos lucros da
emprêsa.

A matéria, Sr. Presidente. não pode
merecer discussão em sentido opõsto...

-O Sr. Amando Fontes - Aliás, já
está ~onsagrada no projeto.

O SR. SEGADAS VIANA - .. ' não
obstante a restrição consignada no
projeto. 'Ainda há pouco tempo, o Car
deal D. Jaime Câmara acentuava:

"As emprêsas industriais não
deveriam esquecer que não é lipe
nas o capital empregado qUe lhes
permite prosperar, mas tamOém o
trabalho de seus operários".

O Sr. Amando Fontes .- E sobre
tudo o trabalho.

O SR. SEGADAS VIANA - Não
seria pois razoável que êstes tivessem
além do justo salário, distribuição
equitativa ou participação nos lucros
da empresa?

O Sr. Rui Almeida - 'E também na
direção das emprêsas.

O SR. SEGADAS VIANA - Per
feitamente.

Mas, Sr. Presidente, como acentuou
o nobre Representante Amando Fon
tes, o projet.o já registra a pal'ticipa
ção. Entretanto, fixa. a participação
":iireta ou indireta. E' contra partici
pação indireta que nos batemos, por
que ela atribui beneficios aos' traba
lhadoT'es, heneficíosde assistência so
cial, de moradia, de educação, o que,
a nosso ver, não é participação direta.
E' d.emagogia, é burla.

O 51'. Baeta Neves - Válvula de es
capamento.

O Sr. Rui Almeida - Uma bUrla..
O Sr. Hamilton Nogueira - Estou

de pleno acôrdo com o nobre orador.
A participação indireta é humilhante
ao passo que a direta dignifica o tra
balhador.

O SR. SEGADAS VIANA - V. Ex.a
con<:eitua muito bem 3. questão.

A participação indireta não é par~

tici'pação nos lucros porque dar assls
tên'Cia, educação e moradia aos traba
lhadores, compete ao Estado, e com
essa finalidade foram criadas as Ins
tituições de previdência social. E, se
acaso não' fÕ~se da competência do

Estado, caberia aos próprios empre
gadores fazê-lo, no interêsse de benefi
ciar a própria mãquina humana, com
a qual se enriquecem.

O Sr. Dolor de Andrade - E' dispo
sitivo que deve ser aprovado pela As
sembléia, unânimemente. e, até, sob
salva de palmas. (Muito bem.)

O SR. SEGADAS V1ANA - Agra
deço o aparte- de V. Ex.a.

O sistema de particlpação direta e
obrigatória nos lucros da emprêsa, que
os ingleses denominam projit-share, já
vem sendo adotado na lngla terra des
de 1860 e poucos e com esplêndidos re
sultados. Há três dias tive oportuni
dade de mostrar, desta tribuna, que
uma companhia de gás de Londres, já
havia distribuido 750 mil libras de lu
cros aos trabalhadores, entregues em
espéci.e .

O Sr. GlicéTio Alves - Vamos fazer
melhor que a Ingla terra ...

O SR. SEGADAS V1ANA - O sis
tema de pa.rticipação indireta. ou de
impõsto ~ocial foi tentado em 1843.
por urna emprêsa francesa. que, ci.nco
anos depois. teve de desistir da par
ticipação indireta, porque, como bem
acentu.ou há pou'Co o ilustre Senador
Hamilton Nogueira, se recusaram os
trabalhadores a receber êsse beneficio.
considerado como dádiva humilhante
dos pa.tráes .

A participação dos trabalhadores de
forma direta e obrigatória se reveste
também. de alta ffnalida,de para a eco
nomia nacional: é que. integrados
compl~tamel:ü,e nas emprêsas, o~ tra
balhadores se interessam. não apenas
para que a produ~ão. aument,e, mas
também para qUe haja menor perda
de matéria prima.

O Sr. Benício Fontenele - Pela con
servação de tudo.

O Sr. Daniel Faraco - Sabe o no
bre orador que sou partidário do con
trato de sociedade em substituição ao
atual contrato de locação de serviços,
e, portanto, partidâno da participação
nos lUcros, na gestão e na propriedade
da empresa.

Não compreendo, porém, que se pos-
. sa participar da gestão sem participar

da prooriedade. e. por êsse motivo, em
bora partidário da participação na ges
tão, não darei meu voto a essa parte
da emenda de V. Ex.a • porQue a con
sidero indissoluvelmente únida à par
ticipação no capita1. Não se pode dar
direitos sem responsabtlidades.

O SR. SEOADAIS V1ANA - Per
guntar19., apenas, a V. Ex.a - se não
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fôssem tão poucos os segundos que
me restam qual a situação do
sócios de indústria que entre na em
presa sem ter um real, que contri
buiu apenas com sua capacidade pro
fissional? NãD leva um ceitil e, no
entanto, pa·rticipa da gestão.

Citaria ainda os exemplos que ain
da há pouco me oferecia, em palestra,
o ilustre Deputado Amando Fontes,
da participação na gestão, que se faz
nas Salinas de Sergipe. O que S. Ex.a
;,retende, o 'Ico-partnershipot a
participação nos lucros decorrentes d9.
cota de capital e da gestão constitue
outro aspecto, talvez mais avançado,
mas que a prática demonstra não dar
resultado eficiente em benefício dos
trabalhadores, porque a participação
no capital se processa:..'á, em parcelas
pequenas, de modo que, somente fin
dos muitos anos o trabalhador ou em
pregado terá dividendo apreciável.

O Sr. Daniel Faraco - V. E~.o. 00
·nheceu bem meu pensamento sôbre o
assunto,

O Sr. Amando Fontes - Tenho
emenda no mesmo sentido, e como
não pretendo usar da palawa, para
não gastar mais dez minutos, porque
V. Ex.A está defendendo com brilhan
tismo a mesma tese que esposo, quero
apenas dec12rar que a participação
nos lucros e na direção das empresas
é o único meio de se ter paz social.
(Apoiados (j não apoiados. Palmas.)

O SR. SEOADAS VIANA -. Senhor
Presidente, concluirei justamente com
as palavras do nobre coleg9. Senhor
Deputado Amando Fontes. A parti
cipação dos trabalhado,res nos lucros
e na gestão das emprês'as, de maneira
cllIeta e obrigatória será o modo de
reduZÍrmos os conflitos sociais e os
dissídios trabalhistas. Trabalhadores
e empregadores deixarão de viver em
planos diferentes e opostos e se inte
grarão na mesma finalid<a.de - o en
riquecimento e o e'Ilgrandecimento da
Pátria, colaborando co.-no irmãos, sem
que o façam, ~omo hoje em dia. des
confiados uns dos outros. (MUito bem,'
muito bem. Palmas.)

O SR. JOAO AMAZONAS (*) 
Sr. Presidente, .:..lgumas palavras,
a,pe.nas, sôbre o dispositivo em vota
ção, de vez que a emenda por nós
apresentada coincLde com a que de
:fe:ldeu da tribuna .... ilustre Dep'Utaldo,
Sr. segadas Viana..

O dispositivo, como constava do
projeto anterior, era inócuo; a forma

(.) Nã'O foi revisto pelo orador.

que se lhe deu agora, no projeto re
viSto, é duplamente inócua.

Se desejamos, realmente que os tra
balhado.res partldpem do lucro das
emprêsas, devemo.'i, necessàriamente
permi tlr-lhes a participação na ges;
tã,{) das mesmas.

Há muitos casos dessa inovação, em
nossa terra. Conheço alguns dêles, e
posso afirmar que no fim de cada ano,
depois do trabalhador se ter endivi
da'dl na esperança de consegu!r uma.
parte razoável nos lucros, ficava, sur
preendido com a percentagem irrisó
ria que lhe tocava.

S3ibemos que, de modo geral, apesar
da fiscalização do I::stado, a sonegação,
dos lucros é um fato. Via de regra,
as es·critas das emprêsas acusam o lu
cro que interessa ao patrão, e sôbre
êsse pequeno lucro é que se calcula
a percentagem, dando em resUltado
quantia insignüicante.

Se admitirmos então a participação
indireta, poderemos chegar ao absur
do de, uma simples 14creche" ou um
restaurante popular, organizado na
fábrica, por exigência das leis já em
vigor, ser considerada como parte do
lucro a distribuir aos operários da.
emprêsa,

Por isso, nossa emenda, bem como
a d'O nobre Deputado Sagadas Vian-a,
visa assegurar real é positiVa pa..rtl
eipllÇáo do.s trabalhadores nos lucros,
tomar ma.i.s efetivo () seu contrÔle.

ETa o que tinha a dizer, Sr. Presi
dente, quanto ao assunto. (Muito bem;
muito bem. Palmas.)

O SR. PRESIDENTE - Segue-se
o destaque solicitado pelo nobre Re
presentante. Sr. Amando Fontes, nDS
seguintes têrmos para a emenda nú
mero 1.560:

Requeremos dzstaque para a emen
da n. o 1.560.

Sala das Sessões, 14: de agõsto
de 1946. - Amando Fontes.

A emenda diz:
N.o 1.560

Substitua-se o n. o TIr, do artigo
16~, pelo seguinte:

"Participação obrigatória dns
trabalhadol'l~s nos lucros dos es
tabelecimentos comerciais, in
dústriais e agrícolas, a que pres
tem seus serviços, fixando a lei
o mínimo dessa participação e
bem assim a maneira por que os
trabalhadores se farão repre~n

tar na direção de cada empre
sa". - Amando Fontes.



- 203-

o SR. AMANDO FONTES
Desisto da palvra, Sr. Presidente
porque considero já devidamente
defendida a emenda a que se refe:n:
meu requerimento, pelo nobre Depu
tado Sr. Segadas Viana.

O SR. AGAMEMNON MAGA-
LHAES (*) - Sr. Presidente, a Co
missão Constitucional procurou, na
redação do texto em aprêço, conci
liar as diferentes ttzndências, quanto
à participação nos lucros.

Ao plenário, agora, cabe decidir
qual dessas tendências deva predo
minar.

Pediria a V. Ex.S., Sr. Presidente,
submetesse à votaçã.o os destaques
requeridos, da seguinte maneira: pri
meiro - participação obrigatória di
reta (muito bem).

Aprovada esta parte, ficará preju
dicada a participação indireta.

O Sr. Amando Fontes - E quanto
à participação na gestão?

O SR. AGAMEMNON MAGA-
LHAES - Teremos, então:

Primeiro - Participação obrigató
ria direta nos têrmos e pela forma
que a lei determinar;

segundo - Participação na gestão
das emprêsas.

Nestes itens se incluem todos 05
destaques concedidos por V. Ex.a •
Terá a maioria oportunidade de ma
nlll~tar seu voto, no tocante ao
conceito da. participação. (Muito
bem.)

O SR. PRESIDENTE - Existe
ainda o requerimento de de~taque

feito Pçlos nobres Representantes
Paulo Sarasate, Benício Font:l~nele e
S-ogadas Viana, referente à emenda
n.o 74 do seguinte teor:

Requeremos destaqUle para a emen
de D.O 74 do Sr. Paulo Sarasate.
'SÕbra a participação direta nos lu
cros.

Sala das Sessões, 27 de agôsto rie
1946. - Paulo Sarasate. - Benício
Fontenele. - Segadas Viana.

O SR. PAULO SARASATE
(.) Sr. Presidente, o projeto primi
tivo dispunha, a.penas no tocante à
matéria em debate. que haveria a
participação obrigatória do trabalha.
dor nos luoros da oe,mprêsa, sem qual
quer refoerência à forma dessa par
ticipação. Não dizia se era direta.
ou indireta. Transferia êsse aspe....to
da medida, que todos reconhecem
salutar, para o legislador ordinário.

(.) Não foi revisto pelo orador.

Visando, todavia, deixár expreSSa a
g a.:antia social consubstanciada no
princípio da participação direta nos
lucros, dentro da Consti~u1çã.o, wpre
sentei a ernenda n.o 74, concebida
nos seguintes rermos:

"Ao art. 164, § 24, n.o n!:

Em vez de "Participação obri
gatória do trabalhador nos lu
cros das emprêsas" , diga-se:
"Participa.ção obrigatória e dire
ta do tl'abalhador nos lucros das
emprêsas" .

Justificação

Louvável ,i)or todos (lS títulos,
é o disp.0sitlvo do Projeto, que
encerra medida de apredáv~l e
notório alcance social. Parece
me, todavia, que a participação
nos lucros, além de obrigatória,
deve se,! direta, a fim de aten
der aos objetivos oolimados. A
Constitui~ão, portanto, deve de
clará-lo expressamente.

Oralmente, se possível, procura
rei defender a emenda".

Diante, porém. do parecer oral jo
Relator da matéria, na Comissão
Constitucional, Sr. Deputado Aga
memnon Ma.galhães. e da brilhante
defesa feita da k'íbuna pelo ilustre
Representante Sr. 8egadas Viana,
julgo-me dispensado de aduzir maio
res considerações em pról da tese que
sustentamos.

Aliás. o projeto revisto melhorou,
de alguma. forma, o texto anterior,
'Pois admitiu de logo a oarticipação
direta. Aceitando, entretânto, a al
ternativa - direta ou indireta - não
atendeu objetivamente ao desejo de
Que a participação nos lucros seja
direta e obrigatória, único meio ca
'Paz, no caso, de corresponder aos
il"eclamos da grande massa dos tra
balhadores brasileiros.

A participação indireta. preconi
zada da tribuna, por um dos ora
dores que me precederam. sob o for
ma de impôsto social, nada mais é
que uma modalidade da assistênchl.
social que já se vem realizando atra
vés dos institutos de previdência, à
custa das contrlbuições decorrentes
·das leis em vigor e que incidem tan
to sõbre o empregador como sõbre
o empregado. Não representa. d~

tarte, a verdadeira participação nos
lucros.

Dir-sE-á. que a part1dpa.ção direta.
nos lucros das emprêsas, em alguns
casos, I'lâo irá ao encontro das ne
ces51dad~s dos empregados. E' exa-
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to. Em. alguns casos, r.ecpres-enta.rã.
pouco, muito pouco meSmo. Mas, de
qualquer f<)rma, representará. um be-
n-e11cio. .

O Sr. Prado KeZly - Tenho OU
vid'o de alguns colegas o l'leCcio de
que, estahe1ecida a participação di
reta, se faculte a.o empregado· o exa
me de tôda a escrita da.s emprêsas
comerciais ou industriais. Não te
nho. pa.:r;a mim, haja tal possibili
da.de, porq':le a loel é que vai regular
(muito bem> não só a. forma. da.
partieipação como os meios de fis
calizar as emprêsas, de modo a tor
nar-se efetiva a participação.

O SR. PAULO SARASATE
O aparte de V. Ex.B tem tôda pro
cedência e d€sfaz qualquer dúvida
que possa pairar no espírito daquê
les tão cios<JS ou I'IOOeiosos dessa. pe
netraçã"o na escrita das emprêsas, a
titulo de fiscalização da participação
nos lucros.

O Sr. José Bonifácio - Na. '\'er
da.de, não sá<> ciosos: são recei.()-
sos..•

O SR. PAULO SARASATE
Essa fiscalização, necessária, pode
ser realizada pelo próprio Governo,
em defoesa dos intezoêsses do erário,
quando se tra.ta. do impôsto de ren
da..

Em. tais condições, a possibilida.de
de interferência do empregado na
escrita das emprêsas, como lembra

.o nobr.e Representante 81' . Praào
Kelly, não deve ser motivo para re
ceios, porque a lei ordinária é que
vai regular o assunto, inclusive a.
maneira de se executar o princípio
cl>nstttucion,al.

O Sr. AmaruUJ Fontes - Poderia.
haver duplicida<}<e de escrita.. A pa.r
tici1pac;ão do t:mpregado na fisca.1i
zação da emprêsa impedirá escritas
duplas.

O SR. PAULO SARASATE 
Lembra·o bem o nobre Representan
te de Sergipe e antigo f1sca,1 do im
'PÔsto de consumo, Sr. Ama.ndo FQ1l
teso

Essa fiscaliz8IÇão pode até bé-ndi
cla.r o poder público, 1mped1ndo frau
des e, assim, aumentando a arreca
dação tributária.

O Str. Prf).(U) Kelly - A lei esta
belecerá a forma. pela qual se deve
exercitar o direito de fiscalização.

O SR. PAULO SARASATE
V. Ex.a tem tôda a razão. A leI
poderá determinar até que fisca.ll
zação se fa~a pelo próprio órgão da.

União eneM'!'egado do contrOle do
impôsto de renda.

O que é certo, como já. frisei, é
que não há motivo para reoo1os nes
ta. As&embléia.

Devemos instituir ti. participação
direta. dos empregados nos lucros das
emprêsas ...

O Sr. José. Bonifácio - E' obri
gatória.

O SR. PAULO SARASA'I'E
.. ' direta e obrigatória, naturalmen..
te, pois êsses lucrQS sáo produzklQS
tanto pelo capital como pelo traba..
lho. A maneíra de regular essa par
rtic~ão, que é a única real e ver...
dBiaeira, caberá à lei ordinária..

O Sr. José Bonifácio ~ Indireta.
não será participaçã<l.

O SR. PAULO BARABATE
Espero assim que a Assembléia apro...
ve o d-estaque requeri do para. a.
emenda n. o 74, porqu~ assim estará
ajudando a consoUdoar em noss<> pais
a legítima justiça social. (Muito
bem; muito bem. Pa.lmas.>

O SR. PRESIDENTE Vamos
proceder à. vota~ão das emendas ci...
tadas.

A primeira, do ar. Gllcério Alves.
sob n.O 1.109, sugere a substituição
da participação do trabalhador nos
lucros pela criação de um impOsto
social.

Os Senhores, que a aprovam, quei-
ram levantar-se.

(Pausa. )
Está rejeitada.
O SR. GURGEL DO AMARAL 

(PeÜL ordem) - Sr. Presidente,peço
iPreferência para a emenda de que
são autores os Srs. Representan1iP.s
Benicio Fontenele e Paulo 8arasate.

O SR. PRESIDENTE - Acha-se
sôbre a Mesa requertmento do Senhor
Representante Aga.memnon Maga
lhães, Relator da. Comissão da Cons
tituição, no sentido de que se divida.
a ma.téria em duas parte: - a pri
meira sõbre a partic1lpação do etnJPl'e·..
gado, direta e obrtgaMrla., nos hreros
da emprêsa; a segunda sôbre a par
t!<.."1pação do empregado na. gestão da.
empresa.

O nobre Representante Gurg~l dQ
Amaral requer destaque das palaNras
"ou indireta". o que coincide com a.
emenda do Sr. Paulo Sarasate.

O SR. PAULO SARASATE - Re
produzo, na. emenda, o cltsposit!vo
sem a. .palaVTa ·'1nd1reta··. S. Ex.Ia

pretende a supressão da. mesma pala-
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wa; concordamos com a parte final:
"nos têrmos que a lei detenninar".
A votação das emen'Cilas pode, portan
to, ser feita em conjunto.

O SR. PRESIDENTE - A emenda
do Representante Sr. Paulo Sarasate
determina a participação ~briga.tól'la

e cUreta do trabalhad.or nos lucros das
emprêsas.

OS Srs. Representantes, que a a,pro
vam., queiram levantar-se. (Pausa. )

Está aprovada a emenda n.O 74.
{Palmas.)

Ficam prejudicados o destaque r&
querido pelo 81'. Benfcio Fontenele e
as emendas ns. 488 e 1.560.

São enviad'as à. Mesa as seguintes

Declaração de voto
Votei pela emenda n.O 74 do senhor

Paulo Saras3lte que assim redige o
1Dciso TU do art. 156, do Projeto re
?isto:

"PaJ'lt1dpaçáo obrigatória e di
reta dos trabalhadores nos l'UCI'OS
das emrpresas n'OS têrmos e pela
forma que a lei determinar".

A emenda estabelece uma forma di
reta de paxt!cia>ação, evitando assim
a a1ternativa do terto, que viria p!'e
judicar. pela ba.c:;e, o objetivo do pre
ceito.

Vejo no reconhecimento dos direitos
do trabalho um desdobramento ne
cessário da dign..tdade da pessoa hu
mana. e, portanto, da dignidade
do tr!!.balhador. E' um impera-

tivo da igualdade essencial da especie
humana. E uma exigência 1mpres
cend1vel de justiça social, determi
nando, pela d1strtbu1ção mais equtta
t1tva. dos fmtos da produção, um bem
estar mais definido e, conseqUente
meute. um. maior equilíbrio social.

Se ainda .se fazem restrições à. me
dida. na forma indicada, é por que
ainda se pretende deiender um sis
tema econômico já surperado, um sis
tema que produziu grandes benefícios
e encerrou subversões da mais ele
mentar solidariedade humana, mas,
de qualquer maneira, um sistema su
perado.

Assisto, neste terreno, o conflito de
duas gerações, duas menta.lidn.d~s.

Uma que oonpreende o seIlJt1Jdo dos
novos tem'pos, com as suas reivindi
cações scciais e o ~onheoc1mento

pleno da. dignidade e dos di:eitos d:>
trabalho.

Outra Que parou e ouve as indI
cações já. cinqUentenárias da Sncfc!ica.

Rerum Novarum, CO'!IlJO reivindica
ções revolucionárias, quando não,
como demagogia comunista.

Acresce que, aceito o .preceit'o, e re
gulamentado pela lei conveniente, fi
cará a ideologia comunista, justamen.
te no pomo culminante da sua pro
paganda nos paises dlemocrátt1.cos,
muito enlfraqueci.d:a e, até, sem sen
tido.

As massas ficarão S3!bendo que po
lítica tr3!balhista não é privilégio tio
Camnmismo, pois estará consagrada.,
entre outros, no dispositivo pelo qu<:a.l
votei. As massas ficarão sabendo que
reivindicações trab2.lhistas, justas e
regítimas, podem ser atendidas num
regime polftico que garanta., com a
iniciativa pessoal no campo econômi
co, as liberdades fundamentais do
homem, não havendo portanto, neces
sidade de apelar-se para doutrinas tlS
tranhas que, fruto de wna concepção
de vida oposta à nossa, subvertem,
acenando com uma política econômi
ca, o que existe de essencial na nossa
cultura. .

Cumpre, é evidente, como dec0r
rênda do preceito proclamado na
Constituição, estabelecer a legislação
ordinária que prevendo na aplicação
todos os casos particulares e tornan
do o preceito uma realidade, venha
harmonizar e não tulmutuar as rela
ções entre trabalhadores e patrões. A
legislação ordinária estará reservada.
a função de realizar em sua pleni
tude, a solução cujo princípio a Cons
tituição estabeleceu, mas uma solução
que estabelece um verdadeiro senti
do de cooperação aliás bem jifícil
entre nós, e de eficiência na procl.u
ção bem como de estimulos recípro
cos.

Acredito sinceramente que a legis
lação ordinária o consiga, descobrIn
do aquela situação de equllfbrlo em
que trabalhadores e patrões se con
vençam da reciprocidade dos seus 111
terêsses.

Sala das Sessões, em 29 de agõsto
de 1946. - Munhoz da Rocha.

DECLARAÇÃO DE VO'l"O

Votei a favor da Emenda que es
tabelece a participação na gestão
das emprêsas.

Nela ::::e afirma principio basilar
atinente à organização de qualquer
poder ordenador estatal, para-esta
tal ou extra-estatal. Refiro-me aos
organismos sociais de onde emanam
as normalizações de suas atividades.
Da. sua. consagração ou repúdio de-
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pende a vigência da democracía e da
liberdade ou do despotismo e d~.
opressão, como tantas vezes já se
procurou demonstrar desta tribuna.

Não se discute o valol' que possam
ter nas Cartas Magnas as proclama
ções de determinadas liberdades ou
séries de llJberdade. O que não há
negar porém, é que tôdas. sem E.xce
ção, Uma vez estabelecidas, têm de
ser reguladas.

E' no processo dessa regulamenta
ção e. s6 nêle, que se podem origin.ar
os fatos opressores. Não quero in
sistir no momento sôbre o que tan
ta.s vezes tenho sustentado. Duvido
que se conceba. melhor ma!1eíra de
eliminar as fontes de negaçao de ll
berdade que permitir aos cidad2.ClS,
diretamente ou por via representati
va. integraJ:"em os poderes orden~.do
res de sua expansão.

1tsse postulado, de uma forma ge
ral. se concretiza na organiZação do
Estado Democrático. O que a Emen
da visava era a sua extensão ~o cor
po mesmo da sociedade nacional. Só
essa circunstância bastaria para que
lhe désse meu voto. No entanto, pa
ra que assim procedesse ainda tive
outros motivos.

Figura no têxto aprovado, art. 156,
~1so lU, a participação obrigatória.
do trabalh9Jdor nos lucros das emprê
rsas. Trata-lSe, por sem dúvida. de
norma salutar que em muitos aspectos,
se aplicada convenientemente, favo
recerá a boa o r d e m ~onõmica na
Nação. Vale, essencialmente, como as
proclamações de liberdaóe, segundo se
realize a sua regulamentação.

Ninguém ignora a luta que os PO
deres públicos sustentam no terreno
fiscal quanto à apuração dos lucros
reais. E' inegável tanto o fato da Slla
eXistência, come o da impunidade em
que vivem nesse particular os trans
gressores da Lei,

Em tais condições, a participação
oos lucros estabelecida como orincípio
constitucional será burlada em larga
escala na prática a não admitir-se o
acesso dos trabalha.dores na gestão
das emprêsas.

Dír-se-á que as mesmas dificuLdades,
a;pont8ld.as ali, se reproduzirão aqui.

Em rigor, quanto ao processo legis
lativo, assim pode suceder. Será, po
rém, o equivalente a negar 8. evidência,
de.txar de reconhecer que de todo di
versa se tornaria a situação dos tra
ba1ha.dores se pudessem, de qualquer
J:I1ado, acompanhar os passos da ad-

ministração' capitalísta. Aumentariam
inegàvelmente as probabilidades de se
concretizar de pronto o objetivo social
qUe a Assembléia Constituinte teve em
mira, estatuindo a participação dos
trabalhadores no provento do labor
comum.

Mas não é SÓ. A aprovação da emen
da relativa à colaboração de todos os
componentes dos grupos econômicos
etn seus órgãos diretores teria sido de
extraordinário alcance político neste
momento de lndisfarçável graVidade
para a vida do País.

Tenho como axiomático que. fora
da prática sincera e inteligente da
cooperação g o c i a 1, não venceremos
nem os arautos da reação, nem os
ínsuiladores da luta de classe. Quanto
aos brasileiros que arcam com as res
ponsabitid3ldes da direção de empresas
e as têm como um dever Bocial a
cumprir. na fase atuãI da nossa evo
lução econômica, sua posição nesse
campo há muito está tomada. Não
têm o que temer, em qualquer sentido.
dos que, como êles trabalham e partj
cipam dos lucros dos empreendim.entos
a que se dedicam.

Sômt:nte os cegos, sUDdos e insen
síveis d i a n t e das realidades sociais
atuam em sentido dlverso. Que os há,
bem o sabemos. O que nos competia
é chamá-los à realidade, impedindo. se
necessário, que, pela sua. incompre
ensão. provoquem no BrasH o irreme
diável: a luta de classe que nos pede
levar à guerra civíl.

Sala das Sessões 29 de agõsto de
1946. - Paulo Nogueira.

O SR. JOAo AMAZONAS <pela
ordem) - Sr. Presidente, a -emenda
apresentada pela bancada do meu
Partido manda incluir as palavras 
"e na sua direção". ou "na gestão das
mesmas", segundo a redação do Se
nhor Representante Segadas Viana.

Peço a V. Ex.a submeter à votação
essa emenda. porque não a considero
prejudicada.

O SR. PRESIDENTE - Efetiva
mente, a emenda do Sr. Representan
te João Amazonas é também aditiva.

O SR. AMANDO FONTES (pelxz.
ordem) - Sr. Presidente, apresentei
emenda no mesmo sentido, que tomou
o D.a 1.560.

O SR. PRESIDENTE - E' exato.
Rejeitada. porem, a do Sr. João Ama
zonas as demais estão prejud!cadas.
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Os Senhores, que aprovam a emen
da do Sr. João Amazonas sob número
3.192, queiram levantar~se. (Pausa.)

Está rejeitada.
Tenho, ainda, o requerlm-ento de

destaque para a emenda n,o 1.577,
cujo tese ê:

Requeremos destaque para o inciso
XII do § 24 do art. 164 do projeto
aprovado em primeiro turno, que dis
punha no sentido de que a legislação
do trabalho devia promover a "defe
sa das profissões pela regulamenta
ção de seu exercício", a fim de que
seja mantido, e, bem assim, da emen
da n.O 1. 577 para que seja acrescen
tado o .segu:nte: "e fixação do respec
tivo salário prof1s.sional" <signatá
rios: GÚl"gel do Amaral Valente e ou
tros. )

Outrossim, os requerentes, entre os
quais se encontra o signatário da
emenda n.o 622, pedem que da mesma
seja destacada as palavras"salário
profissional progressivo, atendidas as
peculiaridades regiona:s" (signatários:
Benício Fonten-ele e outros.)

Assim. o destaque solicitado fícará
sendo para que se vote a inclusão no
texto constitucional do disposltivü que
se segue:

..Def'e~ das profissões, pela regula
mentação de seu exercfcio e fixação
do respectivo sa1ár:o profissional pro
gressivo, atendidas as peculiaridades
regionais" .

Sala das Sessões. 22 de agõsto de
1946. - Jurgel cW Amaral. - Bení
cio Fontenele. - Baeta Nev~. - Her
mes Lima. - Artur Fischer. - Melo
Braga. - Lino Machado. - Segadas
Vianas. - Rui Almeida.

O SR. GURGEL DO AMARAL (-)
- 8r. Presidente. o destaque solici
tado se refere a duas emendas, bem
como ao texto do projeto votado em
prime:ro turno. e visa dar-lhes reda
ção uniforme, que seria a seguinte:

"Defesa das profissões para r'2
g~la~entação de seu exercício e
f~xaçao do respec.tivo salá.r:io pro
fIssional progreSSIVO, 'ttendidas as
peculiaridades regionais".

O Sr. Jurandir Pires - A emenda
qun V. Ex.a propõe é relativa ao
salário progressivo? .

O SR. GURGEL AMARAL - Ao
salário profissional progressivo.

O Sr. Jurandir Pires - Precisa
mente quando apresentei aquela
emenàa que V. Ex.a não considerou
digna de aprovação, referia-se ao

salário progressivo, assinalando a de
sigualdade dos salários em relação
à qualidade do trabalho e, conjun
tamente às carreiras.

Confesso-me satisfeito ao observar

~~~c;'P:X~i~olá:b~Wd~ssuntol há
O SR. GURGEL DO AMARAL 

Agradeço o aparte €:.::iclareo~-dor de
V. Ex.a

No textc do projeto votado em pri
meiro turno figurava um inciso 12, do
parágrafo 24 do art. 164, o princí
pio da defesa das profissões pela re
gulamentação do seu exercício. To
davia, a grande Comissão hOUV2 oor
bem eliminar êsse dispositivo que
considero salutar. '

Por outro lado, foi apresentada a
emenda n. o 1.577, da qual sou signa
tário justamente com outros Srs.
Representantes, a qual sugeria a fi
xação do salário profissional das ati
vidades qll; devessem ser definidas
e protegidas pela lei ordinária.

Do mesmo passo, o Sr. Benício
Fontenele e outros Representantes
apresentaram em~nda que tornou o
n.o 3.622, determinando fôsse êsse
salário progressivo e institufdo me
diante o estudo das peculiaridades re~

gionais .
Trata-se, Sr. Preside-nte, de maté

rias conexas, de forma que mibter se
fazia a reunião de todos êsses ele
mentos num s6 dispositivo constitu
cional.
~se disPositivo passou a ter - e

para isso pe:di destaqu~ - a seguin
te redação:

"Defesa das profissões pela re
gulamentação de seu exercício, e
fixação do respectivo salário pro~

fissional progressivo, atle·ndidas as
peculiaridades regionais".

Constitui grande anseio de milha
res e milhares de trabalhadores bra
siieiros verem suas profissões devida
ment.: regulamentadas e nessa re
gulamentação incluídos dispositivos
que visem sua defesa.

Poucas são as profissões regula
mentadas em nossa legislação do
trabalho; mas essa regulamentacão,
que deve abranger outras profissõles,
tem. prodUZido o melhor e mais pro
fícuo resultado. Os profissionais se
sentem mais garantidos e com mais
estabilidade; a concorrência é dimi
nuída, e, de tõdas as formas, os seus
direitos são acaut::-lados. Por outro
lado, o salário progressivo é anseio

<~) - Não foi rev:sto pelo orador.
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de todos profissionais cujas funções
ofereçam características que perm!
tam regulameM'ltaçáo em lei. E' o
caso por exemplo, dos vendedOl':s
e viá,jantes, como foi o dos jorna.lis
tas cuja profissão está regulamen
tad'a e cujos salários profissionais fo
ram fixados.

Não há necessidade de defesa mais
ampla do assunto, pois seu interêsse
palpita.nte salta à vista mesmo da
quêles que não afeitos às questões
trabalhistas. A maioria dos profissio
nais tem necessidade de que a sua
profi~são seja devidamente regula
mentada e protegida por legislação
especUi,,::a. E' de seu inb~rêsse que
se fixe o salário profissional permi
tindo-se, também, a carerira dentro
da profissão e o acesso aos postos
superiores.

Por falta de regulamentação de
diversas profissões e di: fixação dos
salários profissionais, o pais tem 5i
do convulsionado por greves que 3e
alastraram por todo o seu território.
Ainda h~"t pouco tempo - VV. Exlls.
estão lembrados - os bancários se
levantaram em greve e o que pIl:;ten
dlam uão era nada mais, nada me
nos que a regulamentação da profis~

são e a fixação dos respectivos salá
rios.

Para que se evite, futuramente, si
tuação como essa e para que o pais
não v.enha a s:.cr agitado por outras
greves, é mister que o própl10 Estado
S€ adiante e, nos casos necessários,
fixado o princípio constitucional, re
gulamente em lei ordinária, a profis
são, esta·beleça os princípios para sua
defesa e fixe salários-profissionais
progresslvús.

ESt:lero do descortino doe nobres Re
preséntantes a aprovação da emenda
que. r€pito , vem atender aos recla
mos de milhares de trabalhadores bra
sileiros e procura estabelecer a har
monia social, evitando as grev€s que,
apesa.r de justas, são sempre danosas
para a nação. '

.&credito que, em assunto como êste,
não possa haver opinião divergente,
pois a emenda atende a tod-os os i\1
terêsses, consulta aos princípios da
justiça social e, principalmente, aos
da eqüidade. <Muito bem; muito bem..)

O SR. AGAMEMNON MAGALHAES
(*) - Sr. Presidente, a matéria da
emenda brilhantemente defencUcla
pelo ilustre colega da bancada traba
lhista. é de loei ordinária.

("') Não foi revisto pelo orador.

0. Sr. GUTgel do Amaral - Náo
apOlaào. E' norma constitucional re
gulamentável na lei ordinária. '

O SR. AGAMEMNON MAGALHAES
- 9 Congresso tem competência pri
vatlva para estabelecer a defesa das
profissões. Na parte da competência
da União está expresso: regular con
dições de capacidade para o exercí
cio das profi ssõ€s técnicas. cientificas
e liberais.

O Sr. Gurgez do Amaral - E' coisa
totalmente diferente. O que se quer
é a declaração de um direito social,
que corresponda à aspiração dos tra
balhadores brasileiros e deve ficar con
signada na Constituição. Trata-se de
norma de caráter constitucional com
sentido muito amplo e geral. •

O SR. AGAMEMNON MAGALHAES
- O dispositivo constitucional não
impede que o Congresso, em lei ordi
nária., regulamente qualquer profissão.
O que V. Ex.a. proctu'a alcançar é
que conste do texto constitucional o
salário profissional progressivo.

q Sr. Gurgel do Amaral- E' prin
CiP10 geral. A Assembléia aceita ou
recusa; está com os trabalhadores ou
contra êles. A norma, porém, é cons
titucional.

O SR. AGAME:MNON MAGALHAES
- O qUe a Constituü;ão estabelece é
o salário mínimo. O salário profis
sional é fixado em convenções coleti
vas; não pode ser matéria constitu
cional. Nem adIanta que a Constitui
ção consagre princípio que dependa de
regulamentação do Congresso.

O Sr. Gurgel do Amaral - Regula
mentação para cada caso, A norma
é geral.

Por outro lado, não é s6 a.través das
convenções coletivas que se firma o
salá.rio-profissional, mas também atra
vés da via legislativa. e por meio das
sentenças ~oletiva.g proferidas pela
Justiça do Trabalho.

O SR. AGAMEMNON MAGALHAES
- se o principIo pudesse ser prejudi
cado por dispositivo constitucional, es
taria de acôrdo com V. Ex.a. Não há.
porém, dispositivo que impeça o Con
gnsso de amanhã estabelecer o pre
ceito do salário-profissional pragres~

sivo.
O Sr. GUTgel do Amaral - Nesse

caso, não seriam llecof'ssários t·!)dos
êsses dispositivos que se enconcram
no Título da Ordem Econômica e So
cial.



- 209-

o SR. AGAMEMNON MAGALHAES
- O argumento de V. Ex.a prova de
mais.

A Constituição estabelece os prin
cípios que regem a legislaç.ão sooial.

Ninguém mais simpático às conquis
tas de caráter social do que eu. mas
precisamos obedecer à técnica consti
tucional.

O saláriQ-profi8sional é ajustado nas
convenções coletivas; depende das
condiçóes das empresas, e de muitoo
fatores.

O Sr. Gurgel do Amaral - A nor
ma é de caráter geral e tem tanto
just1ficativa quanto as demais cons
tantes do titulo em votação.

O SR. AGAMEMNON MAGALHAES
- Então V. Ex.a. está pleiteando prin
cipio meram-ente teórico, cuja apli
cação não desejo prometer ao apera
riado. Devemos oferecer medidas con
cretas ..

O Sr. Gurgel do Amaral - Por isso
mesmo, porque nada se promete e
nada se dá, é que as greves se als.s-
traram. .

O Sr. Segadas Viana - O que a le
gislação ordinária pode realmente fa
zer é melhorar, fixar os salários pro
fissionais, estabelecer até a escala de
acesso profissional. Pleiteamos, entre
tanto, a inclusão do princípio de or
dem geral na Constitlüção, permitindo
ao Est3ldo fixar I) salário-profissional
para que, amanhã, quando o Con
gresso deliberar a r-espeito, não venha
a lei ser acoimada de inconstitucional.

O SR. AGAMEMNON MAGALHAES
- Nunca o será. Pelo atual disposi
tivo constitucional, posso afirmar o.
V. Ex.a , a competência do Congresso
é ampla. Devemos, porém, elaoborar
uma lJonstituição de acôrdo com a téc
ni~a. e não consignando em seu texto
tôd.as as modalidades de salário.

O Sr. Gurgel do Amaral - Não se
cogita de tôdas as modalidades do sa
lário.

O SR. AGAMEMNON MAGALHAES
- Quanto às greves, a que se referiu
o nobre Representante, sa1oemos qne
s6 podem selo resolvidas pelo aj usta-
menta das condições econômicas e

sociais. Para isso há as convenções
coletivas de trabalho. S. Ex.&. está
:fazen-do o adtVogado do diabo, - em
vez de defen-deT a causa do trabalha
dor, a compromete.

O Sr. Gurgel do Amaral - Na. opi
nião de V. Ex.a. E' preciso ter a co
ragem necessária para fixar, de lOg<),
os direitos do trabalha:dor.

(Trocam-se numerQsos apartes.
O Sr. Presidente jazendo soar os
timpanos reclama atenção.)

O SR. AGAMEMNON V-AGALHAES
- Que o nobre Representante pleiteie,
use da palavra para argumentar, sus
tente as reivindicações proletárias, es
tamos todos de acôrdo; mas na de
vida oportunidade. Evidentem,ente, não
é no texto constitucional que se deve
definir o salário profissional, variável
de empresa para empresa, de ramo de
atividade para ramo de atividade e de
aspectos os mais diversos até de con
corrêneias. As convenções coletivas do
trabalho resolvem êsses aspectos.

O Sr. Baeta Neves - V. Ex.a me
perdoe, mas não resolv:em. O salário
profissional dos jornalistas foi deteT
minado em decreto-lei.

O SR. AGAMEMNON MAGALHAES
- O conceito é mais completo, é mais
amplo do que se supõe. Não há. de
ser um simples dispositivo estabele
cendo o salário progressivo que resol
verá automàticamente a questão. E'
preciso construir com a realidade e,
sobretudo, com a verdade.

Por êsses motivos, voto contra a
emen'da do nobre deputad'Ü Sr. Gurgel
do Ama.ra!. (Muito bem; muito bem.
Palmas,)

O SR. PRESIDENTE - Vou proce
der à votação do destaque solicitado
pelo Sr. Repres'entante GUTgel do
Amaral e outros para a emenda sob
D.o 1. 5'17.

OS Senhores, que a aprovam, quei
ram levantar-.se. (Pausa.)

Está rejeitada.
Vamos p.a.ssar à emenda n.o 3.369

do Sr. Eduardo Duvjvier, cujo des
taque diz:

Requeiro, na forma do Regimento,
destaque para a Emenda n. o 3.369,
de minha autoria, apresentada ao ar
tigo 164 do pri-mitivo Proj~to, a fim
de constituir um parágrafo dêsse ar
tigo, correspondente ao art. 156 do
Projeto revisto.

23 de agôsto de 1946. - Eduardo
Duvivier.

Emenda cujo destaque se requer:

Titulo V - Capitulo 111

Acrescente-se, sob o n. o 25, o
seguinte parágrafo, passando o
atua;! § 25. 0 para 26.° e, assim,
sucessivamente.

§ 25. o ~ Para. a. proteção a.o,
tr8lbalhador rural, a lei estaibele...
cerá condições espeeia.Ls, no sen
tido da eficiência da. produção,
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de acôroo com a respectiva re
gião e a natureza do trabalho
observando. no que fôr possível
e aconselhável, as garanti~ e
benefícios comuns aos demais
trabalhadores .

O 8R. EDUARDO DUVIVIER (*)
- Sr. Presidente, tem sido a triste
sina. de nossa produção rural viver
ao abandono, e as raJI'as vezes em
que há int·enção oficial de a prote
ger, essa. intervenção se converte na
sua destruição. E é natural que isto
a.conteça. A extensão imensa do
nosso território, a variedade da. sua
topografia, a extrema. diferenciaç§o
do seu solo, da sua gente, dos seus
meios de transporte, tudo isto con
corre para tornar difícil a interven
ção do Govêrno na lida do Paf.es.

:s: o que receio, agora, com a pro
teção indistinta que se ofeTece ao
trabalhador rural. Receio, Sr. Pre
sidente, que esta proteção, nêstes têr
mos gerais, seja uma burla e nada
mais do que uma burla.

Por isto, proponho que, para a pro
teção do trwba:1hador rural, a lei es
taJbeleça condições especiais, no sen
tido da eficiência ela produção, de
RCÔrdo com a respectiva região e .a
natureza do trabalho, observando, no
que fôr possível e aconselhável, as
garantias e benefícios quanto aos de
ma.is trabalhadores .

O Sr. Carlos Prestes - Seria ·a
proteção aos fazenceiros.

O SR. EDUARDO DUVIVIER 
Não se trata, nR minha. emenda, de
prot~ão ao fazendeiro, como o apar
te que acabo de ouvir insinua; tra.
ta-se de proteção ao tra.balhador ru
ral, que, para ser efetiva, tem de ser
adaptada às .condiÇÕes do meio, às
possibilidades do Pais.

Passo a analisar algumas dessas
disposições estabelecidas, de modo
geral, para todos 05 ta"balhadore-s.

Assim, a participação obrigatória
do trwbalhador nos lucros da emprê
sa, nos têrmos e pela forma que a
lei determinar. Nada mais justo,
Sr. Presidente, nBda mais econômico,
nada mais aconse1:hável do que a par
ticipação. Participação nos lucros,
porém, representa.; quase sempre, ver
dadeira burla. Participação na pro
dução, sim, seri. eficiente, esttmuli8lrá
a produção, atenderá ao trSlbalhador
rural.

($) Não foi revisto pelo orador.

o Sr. José Jo/ili A matéria
que V. Ex. a está criticando já mere
ceu a aprovação da Casa.

O SR. EDUARDO DUVIVIER 
Estamos discutindo o capitulo e as
emendas têm que seguir na ordem
em que são anunciadas.

Digo que esta participação nos lu
cros é, muitas vêzes. impossível e
quando proponho uma proteção es
pecial é, exatamente, paTa que, quan
do ela seja impossível, poSo')a ser subs
tituída pela participação na produ
ção.

O Sr. Dolor de Andrade - Existe
já o contrato de parceria agrícola,
coisa antig.a no nosso direito.

O SR. EDUARDO DUVIVIER 
Exatamente. Ia chegar ao ponto a
que se refere o nobre Representante.

Foi no meio rural que mais depres
sa, que mais cêdo, se esta;beleceu a
compreensão dêste interêsse mútuo
do empreg~dor e do empregado. É
no contrato de parceria agrí-eola, des
de muitos anos estabelecido entre nós,
que se permite essa participação.
muito antes que nos meios urbanos
e industriais, se houvesse cogitado
dela. Compreende-se que assim seja.
porque o homem do campo vive ir
manado; houve sempre um sentimen
to da fraternidade, um .sentimento
maior de união, de comunhão de in
terês5es, no campo do que na cidade,
na exploração rural, muito antes que
na exploração industrial.

Participa.ção na produção é uma.
parti-elpação fácil; é q~e sempre
possível. A participação nos lucros,
repito, é impossível nos meios rurais,
de grande extensão como os do lIlOOSO
Pais. E . é impossível porque parti
cipação nos lucros pressupõe cont&
,biUdade, balanço de despesa e recei
ta..; é uma. contaibil1da.de particular
mente difícil; é uma ~ont8ibilldadeque
não tem como se fazer, porque no
interior ào nosso País não encontra
mos simples guarda-livros, e muito
menos contadores.

Vê-se, portanto, que na grande ex
tensão do Brasil esta participação
de lucros resultaria inoperante, ne
gativa. E é exatamente para as hi
póteses err. que ela resulta negativa,
que deverá ser substituída pela par
ticipação na produção.

Anallzarei ràpidamente, nesses pou
cos minutos, outras condiçóes. Assim,
por exemplo. a estabilidade nas em
prêsas ou nss explorações rurais. Ve
jamos quais são os nossos trabalhado-
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res rurais. Temos, primeiro, uma
categoria que podemos classificar de
viajantes ou volantes. São aquêles
homens que, em viagem de um para
outro ponto do nosso território, vão
se empregando nas fazendas, nas
propriedades, para conseguir os
meios de prosseguirem sua viagem
e alcançar seu destino. São os
proprietários dos sitias, das fazen
doIas que, nos. periodos entre as sa
f.ras, enquanto esperam o ciclo vege
tativo das suas lavouras, empregam
o seu labor em outras propriedades,
onde se exploram a pecuária ou ou
tras lavouras de ciclo vegetativo dife
rente. São. ainda, aquêles que, por
profissão, conforme as épocas do ano,
fazem a limpeza dos pastos, a colhei
ta do café, a do algodão. Aquêles que
vão, portanto, de um para outro pon
to do território nacional. trabalhando
poucos dias nesta ou naquela explo
ração.

Há ainda outras condições estabele
cidas em. lei que não me parecem per
feitamente adaptáveis à vida rural.

O Sr. Agostinho de Oliveira - Vos
sa Ex.a compara o trabalhador rural
ao turíst..'t ?

O SR. EDUARDO DUVIVIER
Realmente, é triste, que não possa
me fazer compreer..der. E' t.~ste que,
quando estou explkando um fato co
nhecido de todos os homens do campo,
e qua natureza dos serviços impõe,
queira se diz.er que êsses trabalhado
res são turistas. São tão trabalhado
res quanto os outroG trabalhadores. A
natureza do trabalho, a natureza da
produção, é que exige a instabilidade,
transferência de um para outro ponto
do território nacional.

Chamo. particularmente. a atenção
desta Assemblê1a para a gravidad-e do
assunto. porqu.e, ou adaptall1QS essa.
proteção às cond:ções de eficiência da
produção, às condições regionais, ou
paralisaremos a produção do Brasil.
(Muito bem. Muito bem. Palmas,)

O SR. ELO! ROCHA - Sr. Presi
dente, o art. 156 do projeto revisto
enumera os pr~eitos gerais da legis
ção do trabalho.

Na Comissão da Constituição, o no
bre Deputado 8r. Al:.omar Baleeiro
ofereceu emen-da, no sentido de que
taIs preceitos se estendessem aos tra
balhadores rurais. Não foi aceita a
sugestão. e, mais tarde, quando re
examinou a matéria, diante de emen
da de outro ilustre il"epresentante, a
Comissão, no inciso VIII do mesmo

artigo, na parte da estabilidade do
trabalhador, referiu-se às "explora
ções rura:s".

Conclui, por isso, que o pensamen
to dominante no Projeto tenha sido o
de excluir daqueles preceitos gerais o
trabalhadar rural. E foi essa conclu
são que me forçou a propôr e insistir
na emenda n.a 3.161.

Conheço. Sr. Presidente, as razões
invocadas para a exclusão. Tem-se
dito, e é verdade, que o trabalho ru
ral apresenta condições peculiares e
condições tais que se d:.ferenciam en
tre si, nas várias atividades rurais, e
ainda das d-e outras atividades eco
nômicas.

O Sr. Campos Vergal - A exclusão
do trabalhador rtual das leis traba
lhistas deu. como conseqüência, a si
tuação, anárquica, tanto econômica.
como social em que nos encontramos.

O SR. ELÕI ROCHA - D:z Vossa.
Ex.a muito bem.

Reconhecendo, embora, a realidade
das características próprias do traba
lho rural, não me convenci e não me
convenço de que êsse trabalho dis
pense legislação. Certo é. somente,
qu·;. éle exige legislação especializada.

Como o texto constitucional estabe
lece, apenas, normas gerais, não com
preendo que essas normas, ao menos
algumas delas, não possam abranger
o trabalhadoT rural.
. O Sr. Wellington Brandão "As
leis de proteção social equ:.pararão o
opoerário rural ao das indústrias, aten
tas as peculiaridades de uma e de ou
tra esfera de atividade". É emenda
de minha autoria que, pen.c;o, coincide
inteiramente com a substância da
que V. Ex.li -está defendendo.

O SR. EL6I ROCHA - Nj() é mi
nha intenção equiparar o trabalho
rural ao trabalho em geral.

O Sr. Wetlington Brandão - Para.
o efeito da aplicação das leis sociais,
estabelecidas as diferenclações.

O SR. ELOI ROCHA - SUstento,
Unicamente, que os preceitos gerais.
inscritos no art. 156, ao menos em
maioria, sejam' extensivos ao trabalha
dor rural.

Fazendo exame, de lndso a inclso,
pude ver quão poucos são os que se
revelam. desde logo, inalp~veis ao
trabalho rural.

O Sr. Wellington Brandão - Per
feitamente .

O SR. ELO! ROCRA - Assim, vale
também para êsse traibalho o prlncl
pio da igualdade de salário; o do sa-
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lário mm.trno; o que drlz respeito ao
trabalho de menores e de mulheres; o
<:Las férias; o da indenizaÇão de des
pedida; o de aviso pl'éVio, que pro
pus fOsse mencionado no textú cons
tituclonal; o das convenções coletivas;
e, 'Principalmente, os relacionados com
a assistência e a .previdência.

A falta de legislação adequada, que
diga com a. proteção e assistência ao
tr~balh'aóor rwral, não se ex:plica em
nosso direito trabalb..1sta.

O meu propósito foi colhêr, dos
preceitos gerais consubstanciados no
art. 156, os comuns 90,0 trabalho ru
ral.

Par€Ce d'e todo defensável essa ori
entação, por isso que ninguém duvid5.
de que, no Brasil, a. maioria dos tra
balhadores se encontra no campo.
Tive o cuidado de coIl'ferlr as iDfol"
mações que se publicam a respeito do
número de trabalhad01"eS rurais, entre
nós, e, graças a gentileza do sr. Di
retor do 8eJ."viço de Esta.tist.1cs. da
PreV'1dência e Trabalho, pude verifj
car que, de 13 m:!lbões de trabalha
dores, 9 milhões estão no campo, e,
apenas, 4 milhões, em números re
dondos, nas demais atividades. Bei e
devo assina.lu que, dêsses 9 milhões,
nem tod'OS são empregados. Apesar
d1sso, pode-se atinnar que, em nosso
pais, a maioria dos empregadas está
no camPo. Não será natural, })ortB.n
to, que a Constttu1ção, ao consagrar
principios gerais da legislação do tra
balho, não os estenda, precisamente.
à maioria.

Li, em e:x;:posição doe lIl()tivos do Mi
nistério do Trabalho, que a ausência
de normas legaúi sôbre o trabalho ru
ral tinha sua razão no doesconhec1
menta, ainda, entre nós, das condd
ÇÕeS dêsse trdab9lho.

O Sr. Carlos Prestes - OuvimúS
com muita aten-ção a expos1ção de
V. Ex.a , atra.vés da qual se ~ que
pretende esten-der ao trabalhador ru
ral as gara.ntias já asseguradas pelO
d1spositivo ao trabalhador em geral.
Não havendo no artigo qua!QUer ex
clusão ,para o tr8lba.lho lilTal. a etIJell
de de V. Ex.a torna-se restritiva e
restritiva num ponto dos mais Jmpor
tantes.

O item. IV, por exemplo, que trata.
do trabalho diário não excedente de
oito Íloras reduzfvets, mas só prorro
gáveis nos casos previstos em lei, é
.a.tastacro. Elimina, também, O item
VI, que cudd'a d'O repouso semanal re
munerado aos doDÚIlgOS. Quer dizer
que a emenda de V. Ex.a, em vez de

assegurar ao trabalhador rural todóS
os d'1reitos do tJ:Iabalhador em geral,
como está no texto, é restrlt1'V,a ISto
é, diminui as garantla.s. Em lUJgár de
trazer novos d1Ie1tos para o traba.
1'hador rural, e:u.mina os oonstantes do
texto.

O SR, ELOI ROCHA - Não ,podia
ser essa a minha intenção.

O Sr. Carlos Prestes - Com~ndo,

mas o que está escrito na emenóa. é
15so.

O SR. ELO! ROCHA - Vossa
Ex'Celênc1a está. equivocado.

Creio que, pelo têxto c()nstitucion:tl
não há á extensão dos preceitos ge~
rais ao trabalho rural e vou dizer
porque. Primeiro - e êste argumen
to é de ordem secundária - do pon
to de vista histórico, isto é, da ela
boraA;ão do projeto constitucional. A
Comissão Constituciona.l rejeitou
emenda em que expressam.ente se de
clarava a extensão aos trabalha.dores
rurais, das garantias e direitos 9,55e
gurados no têxto que é, agora, o ar
tigo 156 do Projeto revisto. Nos "Lnals
da Assembléia consta isso: que a Co
missão, ao elaborar o primitivo P!"I)
jeto, deliberou que a Constituição não
devia declara t' a extensão. Demai.s,
essa impre5slÍo tirada dos trabalhos
da Comjssâo constituclonal, é confir
mada pela aeei tação da emenda. que
deu lugar aos têrmos do inciso VIU.
A Comissão, 110 Projeto revisto. nês
se inciso. acrescentou: Uestabilidade
na emprêsa ou nas explorações ru
rais". Ora. se, no tocante à estabHi
dade, aludiu o têxto à em:orêsa ou
às "explorações rurnis". é porque os
demais preceitos não favorecem o tra
balho rural. Se todos os p::-ec0!tos
fOssem extensivos a êsse trabalho não
precisava o legislador dizer - ., esta
bilidade na emprêsa ou nas expl')ra
ções rurais". "Exploração rural" é
emprêsa.

O Sr. Carlos Prestes - A ma!O'r
pa.rte das vezes não o é,

O SR. EL61 ROCHA - Mesmo
em se tratando de pessoa ffs1c~, é
emprêsa.

Mtnha emenda está assim redigl
d8. :

"Ao trabalho rural (é um parãgr~

to que proponho ao artigo) além de
outros preceitos que a lei estabele
cer, mormente, os especiais) s~.rão
IllPllcáveis quanto possível os dos in
cisos... (vem a. enumeração) e ain
da no inciso VIU na parte relati
va. à indenização ao trabalhador dis
pensado' .
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Exclui a duração do trabalho diá
rio de oito horas, não porque na du
raçáo do trabalho rural não deve ha
ver limitação mas apenas porque acho
que, quanto a êsse aspecto se impõe
norma especial. Pela natureza do
trabalho rural a regra geral da dura
ção não se deve observar.

Exclui o repouso semanal, pela
mesma razão.

O Sr. Carlos Prestes - E' suma
mente perigosa a exceção para o tra
balhador rural. A tendência é de ~e

assegurar ao trabalhador rural tud..:>
quanto se assegura ao trabalhador in
dustrial.

O SR. ELóI ROCHA - As nor
mas não podem ser as mesmas. A
meu ver a natureza singular do tra
balho rural não admite, nestes dois
pontos a extensão dos preceitos ge
rais: duração do trabalho e repouso
semanal.

O Sr. Paulo Sarasate - Por que
V. Ex.lI. entende que o trabalh:ldor
rural deve estar em situação diferen
te do da r.ídade?

O ER. ELóI nOCHA - A norma
de duração diária do trabalho não
deve ser a mesma no trabalho em
geral e no trabalho rural, por issu
que as condições peeuliares dêste tra
balho não o permitem. Não é possí
vel, muitas vêzes, regular a duração da
atividade no campo, que começa com
o sol e com o sol termina, mas com
interrupçóes. Não quero dizer que se
deva exigir do trabalhador rural uma
atividade sem limites. Defendo a li
mitação, porém não nas mesmas con
dições, das do trabalho comum.

O Sr. Carlos Prestes - Não seria
melhor fôsse mantida, no projeto
atual, a últiMa parte do § 25, retirada,
na qual se consignava a garantia da
legislação do trabalho, estabelecendo
a equiparação com t<"das as categorias
de trabalho?

O SR. ELOr ROCHA - ~sse dispo
sitivo não consta do projeto.

O Sr. Carlos Prestes - Porque foi
retirado. Temos, porém, uma emenda
a êsse § 25, no sentido de que seja
D191iltida essa ,parte.

O SR. ELOI DA ROCHA - Não
concordaria com essa equiparação, por
que, então, sim, seriam desprezadas
as condições peculiares do trabalho
;rural.

O Sr. Dolor de Andrade - O prin
cípio deve ser de igualdade.

O SR. ELO! ROCHA - Proponho
a extensão dos preceitos gerais, que,

sem dúvida, são aplicâveis. Quanto aos
demais, a lei. ordinária oroverá.

O Sr. Nestor Duarte· - O assunto
está perfeitamente esclarecido.

O SR. ELOr ROCHA - Se náo Si.
disser doe modo expresso, os preceitos
gerais não se aplicarão. Advogo que
se mencione a observância dos precei~

tos gerais sàbre os quais não haja dú
vida. Os que dependerem de condi~

çóes peculiares serão regulados pela
lei. Mas, varno~ ass-egurar, desde já,
a·o trabalho rural os preceitos de ordem
geral. (Muito bem; muito bem.. Pal~

mas.)

O SR. WELLINGTON BRANDAO
(*) - S!". Presidente, ao capítulo "Di
reitos Sociaís" do projeto primitivo
ofereci a emenda. seguinte:

"A União, principalmente aos
Estados e aos Municípios, subsi~

diàriamente. cabe o dever de pro
teção à economia rural em bases
tais que não venham a faltar ao
agricultor o estímulo de produzir
e não escasseiam ao trabalhador
os meios de subsistência, represen
tados no mínímo pelo salário justo
e pela habitação higiênica".

.tParágrafo único - As leis de
proteção 5"ocial equipararão o ope
rário rural ao das indústrias, aten
tas as peculiaridndes de uma e de
outra esfera de atividade".

A parte prinCIpal do preceito Sr.
Presidente, coincide, substancialmente,
com o teor da emenda do nobre Depu
tado Eduardo Duvivier.

Como tive oportunidade de salíentar
na petição em que solicitei o desta
que, encontrei, no projeto atual, dis
positivo que, em regra, dispensa a
inserção do preceito principal da mi
nha emenda. Subsiste, porém. como
matéria, que reputo da mais alta
transcendência, o conteúdo do pará
grafo únicc da referida emenda, se
gundo o qual as leis de proteção so
cial equipararão OE operários rurais
aos das indústriais, atentas as peculia
ridades de uma e de ouua esfera de
atividade.

Nesta altura da nossa legislação tra
balhista, Srs. Representantes. estamos
ainda indecisos ante o dever de ex
tender ao ruricola, ao trabalh3.dor áo
campo, os benefícios elementares da
legislaçâo social! Poder-se-á dizer que
a emenda, cuja aprovação pleiteio, não
constitui em rigor técnico, matéria de

,*) Não foi revisto pelo orador.
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disposição ou preceltuação da lei cons
titucional, e que nos preceitos gerais
a que me referi, provendo à prot,eção
do trabalhador em geral se contém
normas capazes de inspirar ao legisla
dor ordinário as leis especiais que a
tese ou a matéria impõe.

~sse disp'>sitivo reveste-se do duplo
caráter de preceito social da mais alta
justiça e de norma de direito judiciá
rio da mais absoluta relevância. Não é
assunto que deva ficar neSEa espécie
de under-ground jurídico, ou não é
matéria - permitam-me o advérbio
- que devamos covardemente reme
ter à iniciativa do legislador ordinário.
'Dir-se-á que as condições do Estado,
o atrazo das nossas atividades rurais,
a complexidade e o primitivismo mes
mo dos trabalhos dos campos, possam
constituir barreira, obstáculo à efeti
vação dessas meêHdas de direito social.

O preceito, porém, estabelece dife
renciação perfeitamente lógica, de que
o trabalhador rural. como objeto des
sas garantias sociais, deve ser enca
rado no seu panorama típico, no qua
dro das peculiaridad-es da' atividaoe
rural. Essas peculiaridades terão de
inspirar o legislador ordinário, no sen
tido de que êle se atenha a diversos
aspectos da questão como as condições
especiais do trabalho no campo in
clusive o horário, as quais não coindi
dem com as do trabalhador industrial.

O Sr. Campos Vergal - A questão
de horário do trabalhador do campo é
muito precária, em face de duas situa
ções; primeiro os trabalhos ~eralmente

se fazem por tarefas; segundo, as con
dições atmosféricas. Quando chove 
um, dois ou três dias - o trabalhador
rurs.I não trablliha,

O SR. WELLINGTON BRANDAO
- V: Ex,a. 'Vem ao encontro de meu
pensamento. Quero provar à Casa que
o legislador ordinário não deveria aco
vardar-se ante as normas gerais de di
reito social conhecidas e aplicadas no
Brasil, porque a emenda lhe abre essa
ressalva: êle vai legislar soeialmente
para o trabalhador que tem meio pró
prio, condições especiais de adaptação
ao trabalho e elaboração de atiVidade.

O Sr. J".Lrandir Pires - O próprio
desgaste físico do tTBibalhador é dife
rente.

O Sr. Campos Vergal - Qual seria
o principal objetivo imediato da
emenda, em beneficio do traibaJhador
do campo?

O S'R. WELLINGTON BRANDAO
- Posso citar, desd:e Logo, o instituto

da indenização pela despedida injlJ5ta
do trabalhador, Logo prevejo a obje
ção de que o trabalhador rural, pelas
condições mesmas da atividade agrí
cola no Brasil, é elemento instável,
transitório.

O legislador ordinário, entretanto.
poderá concorrer para que se fixe o
homem ao campo, pl'>eceituando na
lei de garantias sociais'do trabSillhador
rural, que êste não fará. jus, não terá
o amparo das prescrições referentes à
despedida injusta, se, verbis gratia, não
tiver, pelo menos, um ano de residên
cia. no centro de seu trabalho.

O Sr. Campos Verga1 - A finalida
de de todo trabalho, efetivamente,
deve ser fixação do homem no casm
po. Fora dai tudo será inócuo.

O SR. WELLINGTON BRANDAO
- Peço licença para concluir as rá
pidas considerações que venho fa-
zendo. ,

O Sr. Nestor Duarte - Estimaria
que V. Ex.o. repetisse os têrmos da
emenda.

O SR. WELLINGTON BRANDAO
Com muito prazer.

.,As leis de proteção socia.l equi
pararão o operário rural ao elas
indústrlaS, atentas as pecul1a.r1da
des de uma e de outra esfera de
atividades" . .

O Sr. José Jojili - Deixa porta
a:berta para a desigualdade entre os
tra.balhador.

O SR. WELLINGTON BRANDAO
- A desigUaldade existe em a.patên
cia, visto como ,em. su'bstê:n;cia., desi
guais são as atividades de um e outro
tra.balhador.

O Sr. José JoJiZi - V. Ex.o. há de
reconhecer que essas providências têm
contribuído para o despovoamento dos
campos.

O SR. WELLINGT01"T BRANDAO
-' Pelo contrã.r1:o, irá. con~I't'er pa.r8I
que o homem se fixe no campo, sem
c:r1ar ao empregador a perspectiva da
indenização injusta.

O Sr. Jurandir Pires - Com isso.
V. ELa não é contrário ao homem do
campo. A desigualdade· pode ser a
fa.vor, tanto de um como de outro.

O 'SR. WEf·lJNGTON BRANDAO
- Não há desigualdade substancial.
Uma das' pecul1a.ridad-es do trabalho
no campo é o horário.

Começo meu nobre col.ega, enca
rando o próprio horário, como cousa
diferente, digna de ser lncluida na-
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quela série de motivos que integram
as peculiaridades do trabalho rural.

O SR. PRESIDENTE - Lembro ao
nobre orador que está findo o tempo.

O SR. WELLINGTON BRANDAO
- Vou concluir, Sr. Presidente.

'Ilerla mais em v1sta o legislador
ordinário a estabilida-de do trabalha
dor ruJ'al garantida pelo lapso de,
pelo menos, um ano na fazenda,
granja, sitio OU nninta, senão por ~'j

paço maior de tempo no município de
sua residência; o descanso dominical
na própria situação em que trabalha;
férias liquidas de 15 dias anuais, go
zadas fora do período das safras, do
preparo de terras, etc.

Se devemos vit.alizar a economia
rural, se os imperativos poHtico-so
ciais da hora nos impõem uma políti
ca de volta ao campo - não se con
cebe que ao trabalhador se continui
a. sonegar o salário minimo, C8,ipaZ de
lhe garantir subsistência digna. E
para ~arantí-la. mistér é que se lhe
assegure indenização contra a despe
dida injusta. (Muito bem. Muito bem.
Palmas) .

O ·SR. AGOSTINHO OLIVEIRA 
Sr. Prestdente, Srs. Constituinte5, o
professor Elói Rocha, aludindo à sua
emenda desta tribuna, como professor
de assistência social, fêz bonita defe
sa; mas os rermos da emenda de S.
Ex.a não se coadunam, de modo algum,
com a defesa feita pelo seu ilustre
autor, porque é restritiva e ná'Ü satis
faz a tôdas as categorias de traba
lhadores.

Oõ Srs. Representa;ntes, examinan
do o proj,eto primitivo e o reVlisto.
poderão verifical' que a emenda de
nossa bancada, para a quaJ solicito o
voto e a atenção d-c.:; dignos colegas,
,atende a todos os trabalhaodores, visto
.como não estabelece distinção entre
trabalhador manual, téct :ico e rUlal.

Eis a redação da nO~:i emenda:
Art. 164 - § 25 - Redija-se

assim:
11 A legislação do trabalho não

admitiTá distinção entre o traba
lho manual ou técnico e o intelec
tua.l, no campo ou na cidade, nem
entre os profissionais respectivos.
No coooernente às gara.ntias e a.os
benefícios da 1egislação do traba
lho. equiparam-se tôdas as cate
gorias de trabalhadores".

O Sr. Antônio Silva - Parece-me
que VV. EEx.llo é que estão com a
razão, porque a restrição pleiteada

p€lo nobre Deputado(. Wel1ington Bran
dão servirá sem dúvida para aumentar
) êxodo dos t1'a'balhaodore'S do cam
po para a cida:de.

O SR. AGOSTINHO OLIVEIRA 
Muito obrigado pelo a.parte de V. Ex.a .

Sr. Presidente, ocupo a tribun::t da
Assembléia para. d·efender a emenda
n.O 3.207. Ref.ere-se ao parágrafo úni
co do art. 156 dt. projoeto reVisto e
corresp<>nde ao art. 164. § 17 do pro
jeto primitivo. E' digna de conside
ração a emenda por nós apresentada,
pelo modo oomo está red~gida, no sen
tido de ampliar os benefícios da lei
a todos os trabalhadores.

Não se justifica que no mesmo ar
tigo 156 e seus números, onde fica
ram asse.gurados direitos iguais pal'a
todos os trabalhadores, sejam êsses
direitos limitados no parágraf<l único.

Na Constituição que estamos ela
borando e em tódas as Constituíções
democráticas, é taxativo, na capitulo
dos direitos e garantias indiViduais,
o emprêgo da frase •• Todos são iguais
perante alei".

Se a:rgumentarmos com <O direito
constitucional tradicionalmente reco
nhecido, chegaremos à conclusã() doe
que a grand-e Comissão, no afá de
concluir sua honrosa tarefa, esqueceu
se de incluir neste parágrafo que a
legislação do trabalho se estende ~

todos que exerÇam atlvi1iad-es no cam
po.

O Sr, Campos Vergal - V. Ex.a me
})ermite um aparte. E' pràticamente
impossível aplicar a mesma legislação
ao tra'ba lhador ds cidade e ao do
campo. Sáo dois mundos completa
In<€nte diferentes, circunstâncias intei
!'ament-e diversas. Podemos dizer que
paTa o trabalhador da cidade há ne
(:essidade do Direito Social, mas no
cam'P<> o que deve haver é a proteção
-- êste é o têrmo - ao trabalh2dor
e quasi semp1'e através do grande ou
do pequeno lavrador.

O Sr. Carlos Prestes - A emenda.
aplica-se ao assalariado agrícola, ao
pequeno camponês, com economia de
pendente. E' certo que há diferença
entre as condições do ,t.rabalh o ru
ral e do trabalho na indústria. mas
todos vivem de salários. Os direitos
são idênticos. Por que fazem dis
tinções entre um e outro?

<Trocam-se outros apartes. O
Sr. Presidente jaz soar os tím
panos, reclamando atenção.)

O SR. AGOSTINHO OLIVEIRA
- Mas, Sr. President~·, outra argu-
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mentação se torna necessária a fim
de esclarecer melhor o assunto.

Trata-se de um direito adquirido
pelos trabalhadores do campo sem
distinção de categoria profissional.

Na Consolidação Trabalhista, no
Capítulo das Disposições Especiais,
o art. 505 diz:

.. São aplicáveis aos trabalhado
res rurais, os dispositivos cons
tantes nos Capítulos I, XI e VI
do presente Capitulo".

O Capitulo I trata do contrato in
dividua I de trabalho.

O Capítulo II d~spõe sôbre a remu
neração do trabalho. Já está ela as
segurada na legislação trabalhista; é
diJ:\2.ito cqnquistado. Não estamos
elaborando uma Constituição para
tirar aos trabalhadores direito que
já. têm. Se não colocarmos seme
lhante dispositivo na Carta Ma.gna,
estaremos retroagindo ao invés de fa
zer. Constituição para o futUro, quan
do a própria legislaçáo do trabalho
terá que ser muito mais extensa do
que a atual consolidação das 1I::is
trabalhistas. Se o nobre Deputado
que há pouco me interrompeu co
nhecesse a diversidade de legislação
existente no interior do país, não te
ria dado o apa.rt~. Sei que a inten
ção de S. Ex.a é proteger o trabalha
dor ao entender que a aplicação das
leis trabalhistas no. campo é difícil.
Mas a verdade é que essas leis já
são aplicadas a.té nas u.sinas. conside
radas, pela legislaçao como proprie
dades rurais. Não devemos elaborar
OonstitLlição 1'1; trograda porque não é
isso que de nós o povo brasileiro es
pera.

O Sr. Campos Vergal - O princi
pio que V. Ex.a defende não se
aplica s tôdas as regiões rurais.
Pode servir para as usinas de açúcar
mas não para out-as atividades ru
raís. A vida dos campos é completa
mente diI,srente em ~ada zc,na da
país. O interesse. do lavrador é con~
servar o homem no campo, evitando
as turmas volantes.

O SR. AGOSTINHO OLIVEIRA
- Façu parte da Conlissão de Inqué
rito da Batalha da Borracha. Os téc
nicos do Ministério do Trabalho e do
~artamento de Imigração que
compareceram para depor, a.presen
taram os contratos dJ~ trabalho asse
gurados na legislação tra.:balhista. se
não foram cumpridos. a razão está.
na diversifi~ação dos organismos
eriados na. Amazônia, A mesma co1sa

acontece com tôdas as indústrias ru
rais do país, onde a legislação tem
sido aplicada.

Peço a atenção da Assembléia para
o dispositivo que apresentamos, por
que representa mais uma justiça aos
trabalhadori~s do Bras11, aos constru
tores da grandeza. de nossa Pátría.
(Muito bem; muito bem. Palmas.)

O SR. SEGADAS VIANA - Senhor
Presidente, honrou-me a Comissão
com a incumbência de justificar o
texto e acreclito que o possa fa:õer em
rápidas palavras.

Quatro emendas foram apresenta
das. A primeira é de autoriã. do no
bre Deputado Eduardo Duvivier. Para
aconselhar à. Casa a sua rejeição, bas
ta a leitura do seguinte trecho da
justif:cação redigida por S. Ex.a.:

(j Que inconveniente poderá ha.
ver que menOl'es de 14 anos e mu
lheres, gestantes ou não, colham
algodão, café ou milho? QU-e o
façam fóra das horas nonna.is de
trabalho ao amanhecer ou ao en
tardecer? Porque o repouso obri
gatório aos domingos, feriados
civis e relig:osos. quando o dia do
santo, ou santa, que, no lugar, é
objeto da maior devoção, não
coincide com aquêles dias qUe a
lei ou a religião consagra? Como
o -estabelecimento de certas ga
rantias, de férias e outras. e a
regulamentação do exerdcio de
certas atividades, para o homem
qUe passa pelas fazendas. alugan
do o seu trabalho, a fim de cus
tear e prosseguir viag·~m. ou que
deixa o seu sitio para trabalhar,
por di3.s. nas propriedades Vizi-
nhas?" .

o nobre Deputado Duvivier, com
as palav;ras com que procura justificar
a emenda, quase que nos apresenta
aquêlo: quadro econômico dos fisiocra
tas, em que o homem do campo é
con~iderado parasita e, por isso. náo
deve ser colocado sob a proteção de
lei alguma e, sim. trabalhar em be
nefício do dono da terra. do senhor
da fa~nda.

O Sr. Eduardo Duvivier - Nunca
poderia passar pela minha mente a
intenção que V. Ex.a me atribui.

O SR. SEGADAS VIANA - Foi
V. Ex.a quem declarou por escrito.
O Sr. Eduardo Duvivier - Eu disse
apenas uma verdade. norque, quando
a colheita de algodão s-e anuncia. as
siste-se antes a um dia de festa no
campo do que a um de trabalho.
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o SR. SEGADAS VIANA -- Acre
dito! D~a de festa para aquêle que
aufere os resultados da produção.

O Sr. Eduardo Duvivier - E' tra
balho suave, que se exerce volW1tà
,riamente, para o qual muitas vezes se
associam grupos de pessoas de outras
regiões.

O SR. SEGADAS VIANA - Era
exatamente o que diziam os fisiocra
tas ...

Quando sabemos que o problema do
trabalho rural, do incentivo à protiu
ção rural, r'~side justamente na fal~a

de amparo 0.0 hcm-em do campo, nao
se poderia compreender que, p~ra ês
ses homens do campo terem a "festa
do trabalho nas colhei tas", a legis
lação os deixass-e :nteiramente ao de
samparo.

Não me vou demorar no exame da
emenda do nobre Deputado Edua,rdo
Duvivier porque, estou certo, a As
sembléia, não só pelos têrmos com
que S. Ex.a a justificou. como pelas
razões dadas agora em seus apartes,
se comprovou inteiramente a neces
sidade de se assegurar completa ga
rantia ao trabalhador rural.

O Sr. Eduardo Duvivier - Acha
V. Ex.a ju.:;to que se perca, às vezes,
a colh-eita por questão de mais algu
mas hO!"L de trabalho?

O SR. SEGADAS "\tJ:ANA -- A Vos
sa Ex.a não assiste razáo alguma na
objeção. Nem a legislação do traba
lho na indústria e no comérc:o esta
Ibelece taxativamente êsse regim-e de
horário rígid.o, pois ela própria deter
mina qu-e, nos casos de neces~id~de
comprovada, de calamidade publ1ca,
pode o trabalho ser prorrogado até
doz:: horas diárias. Logo, não proce
dem. como disse, as objeções de Vos
sa Excelência.

A segunda emenda. do ilustre. Depu
tado Elói Rocha, se na v.f>rdade, à pr:
meira vista, dá a impressio de suprir
lacuna do projeto. na real1dad·e- ape
nas restringe principias nele consa
grados e está assim redigido o desta
que:

Título V - Art. 156:
Requeremos destaque, na forma

regimental, para a emenda núme
ro 3.161. de nossa autoria. referen
te ao Título V -art. 156 - do
Projeto revisto e publicada à pá-
gina 151 do impresso alus.ivC? .ao
art. 159 e seguinte do prlmltlvo
Projeto:

Ao art. 164, "acrescente-~ após
o § 24, êste:

~IAo trabalho rural, além de ou
tI10S pr-eceitos que a lei estabelecer.
serão aplicáveis. quanto possível,
os do parágrafo anterior (§ 24).
nos incisos I. n, IH, V, VII. IX.
X. XI e XIII e ainda no inciso
VIII, na parte relativa ao aviso
prévi·o e indenização ao trabalha
dor dispensado."

"As empresas cujas condições
de trabalho exijam a permanên
cia de empregados em esta·beleci
mentos situados fora dos centros
urbanos, são obrigau1Js a propor
cionar-lhe alimentação, habita-
ção e condiçÕt!s higiênicas ade
quadas, nos termos que a lei de
terminar. "

O art. 156 do Projeto revisto
corresponde ao § 24 do art. 164 do
primitivo; o inciso que a emenda
mencione. como de n.O XIII é o
inciso XII do atual Projeto.

Requeremos. também, destaque
e exclusão das palavras "ou nas
explorações rurais", que a 00
missão intercalou no texto do in
ciso "nu do art. 1506 .

Sala das Sessões, 22 de agõsto de
1946. - Eloy Rocha.

Propõe o ilustre Deputado que ao
trabalhador rural se apliquem certos
dispositivos da legislação, principal
mente na parte relativa ao aviso pré
vio e à indenização ao trabalhador
dispensado. Ora, se incluinnos no tex
to da Constituição dispositiv0 man
dando conceder determinado d1l'eito
ao t.rabalhador rural e se há. dispo
sitivo de ordem genérica dando maio
res direitos aos trabalhadores em ge
ral, logicamente o disposit~vo relativo
ao trabalhaõor rural restnnge quan
to a êle 0S direitos gerais já conce
didos.

Não seria possível, nesta época, res
tringir direitos do trabalhador rural,
sob pena de continuarmos a assistir
ao êxodo do trabalhador do campo
para à indústria, porque na cidade en
contra melhor proteção.

O Sr. Eduardo Duvivier - Provo
caremos o êxodo do trabalhador rural
com a rigidez das clisp-os!çÕég de iJrc
jeto constituicional.

O SR. SEGADAS VIANA - Provo
cá-la-emas se deixarmos o trabr.lha
dor sem horário, sem assistência.

O Sr. Eduardo Duvivier - Daremos
a participação nos lucros ao trabalha
dor urbano, ao trabalhador industrial.

O SR. SEGADAS VIANA - E ao
rural t.ambém.
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o Sr. Eduardo Duvivier - Para
aqueles, a participação será e~ctiva,
será real. Quanto ao trabalhador ru
ral, será uma mentira, porque no
Brasil não há contabilidade. não há
contadores. A minha emenda permite
que se estabeleçam condições especiais
de proteção como, por exemplo, a par
ticipação na produção, com a qual po
deremos proporcionar ao trabalhador
rural elemento de lnterêsse, que o fi
xará ao campo.

O Sr. Sousa Costa - Na matéria,
não é essencial que haja contabili
dade, mas que haja lUICIO.

O SR. SEGADAS v"IAKA
Respon'ciendo ao 8l])arte do ilustre
Deputado Sr. Ed'l1ard-o Duvivier. pon
dero apenas que a rpl"ópria participa
ção nos lucros, segundo O texto a«>ro
'V'Sido pela Assembléia, será na forma
que a lei determ1nar. Ora, ale:.. regu
la.rá essa particilpação. atendendo evi
dent~mente às peculiaridades dos di..
versos ti,pos de ~, sejam el3.6
rW"ais, industriais, comereiais. etc.

O Sr. A ntõnio Silva - Parece que
o Sr. Deputado Duvivier ainda não
tomou con'hecímento do Decreto que
aool'iu a eSCTavatuxa no Brasil.

O SR. SEGADAS VIANA
A tereeira emenda. de autol ia do
honrado Rapresentanste Sr. Wel1ing..
tan Brandão, também l'...ão tem razão
de ser, em face do projeto. O pam
grato único do dispositivo que S. Ex'
pretende apresentar estábelece a
equtparação do trabalhador rural ao
operário da indústria, atendendo as
peculiaridades de um~ e de outra es
fera de a.tirv1dade.

Já se acha est1Ipulado de man~
p~itiva, o preceito a qUe S. Ex.1l se
refere, porque o dispos1tÍ'Vo do projeto
é de ordem g'enérica. Apliea-se a to
dos os trabalhadores em geral. Assim,
a lei oni1nária. que regulamentará o
preceito natural e logicamente para
poder ser executada. terá de aJtenderr
às peculiaridades d'O trabalho.

O Sr. Wellington Brandão
V. Ex.a nega que a Constitulção de
34 também contivesse cii.Slpositivo nes
se sentido?

O SR. SiEGA:DAS VIANA
Não, absolutamente.
'o Sr. Wellington Brandão

V. Ex.1l contesta que haja m-aballia
dor rural no Brasil?

,O Sr. Baeta Neves - Oonrtesto; há
escravos .rurais.

O Sr. Wellington Brandão
O nobre orador entende que há es-

cravos rurais no Brasil, como quer o
Sr. Deputado Baeta Neves?

O SR. SEGADAS VIANA
O que posso afirmar a. V. Ex.a e que
ainda não foi executada, quanto .ws
tr8lbalhadores dos catnlPOs, a legisla
ção de pl'Ioteção ao trabalho. Em face
do dispositivo constitudonal já apro
vad'O. a legislação em wprêça será
asplicada a todos os trabal!hadores in
cM.stintamente.

O Sr. Wellington Brandão
ResPOnda V. Ex.a, por obséquio, a
uma terceira pergunta. Conhece al
gtml caso de deSipectida injusta. de tra
balhador rural?

O SR. SEX3ADAS VIANiA
Cama não?! Conheço inúmeros casos
de despedida inJusta de trabalhadores
ru:ráis.

Já uma vez tive oport:unid'ade de
afirmar aqui, repetindo frase de Ha
rolodo Laski. que não 8Jdianta a exis
tência de texto legal; o indispensável
é criar o clima de obecliência de com
preeIlJSão da lei. Não adiantará inclu
ir na Constituição dispositivo se des
de logo, admitinnos que não será res
peitado.

A última emend'a, Sr. Presidente. foi
apresentada pela. nobre bancada co
mU?ista, sob o n.o 3.207, cujo destaque
aSSlD1 reza:

Requeremos destaque para a Emen
da. n. o 3.207:

Red1gtr assim : r, A legis1açã()
do tra.balho não admitirá. distin
ção entre o trabaJho manual ou
técnico e o intelectual, no cam
po ou na. cidade, nem entre os
profis.c;lona.1s respootivoo. No que
concerne às garant1aa e a..c:>8 00
netfc1GS da legisla.çio de tra;ba,
lho. equiparaD)-se tôdas as ea,
tegorÍ'as de trabalhadores."

(Art. 156, parágrafo único 
Titulo V - do Projeto atuaJ~ que
eorresponde ao art. 164, § 25. 0 do
Projeto anterior).

Primeiro signatá.r1o: Deput~do

Agostinho de Oliveira.
S'aIa das Sessões> 27 de agôsto

de 1946. - Carlos Prestes.
Ainda em relação a essa emenda,

é nosso parecer que ela não deve ser
aprovada em vista do que consta do
proJeto submetido ao plenário.

O pazá~afo único do art. 156 es
tabelece que a legislação do tr8lba
lho não admitirá dtstinção entre o,
trabalho manual, o técnico e o inte-
leetuaI, nem entre os profissionais



- 219-

respectivos, no que concerne às garan
tias, aos benefícios da legislação.

Ora, Sr. Presidente, se o dispositi
vo proposto abrange todoo os traba
lhadores sem distinção alguma, 16

'gica e claramente estão compreendi
dos nessa proteção os trabalhadores
ruraLs.

O Sr. Oswaldo Pacheco - Nossa
emend,a não tem outro objetivo se
não o de deixar mais explícito o tex
to, a fim de evitar as interpretações
quase sempre contrárias aos interês
ses dos traJbalhacl.ores.

O SR. SEGADAS VIANA - Se há
preceito de ordem gera.l que não ad
mite distinção de espécie alguma,
porque estatue que todos os trwbalha
dores quer manuais quer téc:n1eos,
quer intelectuais, são equiparados no
que tange às garantias da legislação,
evidentemente os trabalhadores do
campo estão equiparados a..os da. in
dústria, do comércio, a todos os tra
balhadores. enfim.

O Sr. Oswaldo Pacheco - Estou
de acõrdo com V. Ex.- teõricamente;
mas, na prática, será melhor deixar
o texto bem explicito.

O SR. SEGADAS VIANA - Res
pondo a. V. E~. a, como tive oportuni
dade de respoI},der ,ao Sr. Wellington
Brandão: de nada valerá fixarmos
na Constituição minúcias se não
houver o espírito de cumpri-las.

5r. Presidente, o projeto, com a
amplitude com que assegura. a pro
teção &05 trabalha.dores rurais e aos
industriais, da-lhes proteção ampla.
Sendo &SBim, qua;lquer das emendas
oferecidas, se aprovad~ pela Assem
bléia, importaria, exatamente em
restrinBir os ber..ef!cios e 06 direitoo
que a Constituição pretende conceder
aos trabalh&..dores I1.U"aLs. <Muito bem.
Muito bem. Palmas. O orador é
cumprimentado. )

O SR. PRESIDENTE -. Vamos
proceder à votação das aludid'ls
emendas. Primeiro a do Sr. Repre
sentante Eduardo Duvivier sob o nú
mero 3.369.

Os SenhGres que a aprovam, quei
ram levantar-se. (Pausa.)

Está rejeitada.
Agora a do 8r. Representante Eloi

Rocha sob o n. o 3.161, em sua pi'i
meira parte.

Os senhores, que a aprovam, quei
ram levantar-se. (Pausa.)

Está rejeitada.

Os Senhores, que aprovam, a !-:e
gunda parte da emenda 3.161 quei
ram levantar-se. (Pausa.>

Está reJeitada.
Vou submeter a votos a emenda do

Senhor Representante Wellington
Brandão, sob o n.o 1.565, que ficou re
duzida ao parágrafo único.

Os Senhores, que a aprovam, q'lei
ram levantar-se. (Pausa.>

Está rejeitada.
Vou submeter à votação a emenda

do 81'. Representante Agostinho Oli
veira sob n. o 3. 207 .

Os Senhores, que a aprovam, quei
ram levantar-se. (Pausa.)

Está rejeitada.
Há outros pedidos dos Srs. Repre

sentantes Café Filho, Eduardo Du
vivier, Gurgel do Amaral, Ferreira de
Sousa e João Amazonas.

O SR. PAULO 8ARASATE (Pela
ordem) -. Sr. Presidente, o desejo
de quantos participam da elaboração
constitucional é ultimar sua tarefa
com a maior brevidade, sem prejuí
zo, naturalmente, da discussão mais
ou menos ampla dos assuntos em
debate.

Sendo êsse o propõsito, posso di
zer unânime da Casa, em coincidén
ela com a intenção de V. Ex.a , sub
meto à sua judiciosa consideração a
presente questão de ordem.

Diz o art. 30 do 110SS0 Rej:Óme1üo
que, votada uma emenda, serão con
sideradas prejudicadas tôdas aS que
tratem do mesmo asslmto ou colidam
com o vencido.

Dentro do disposto neste preceito,
V. Ex.a vinha. conduzindo nossos tra
balhos, até há poucos dias, quanào
certo requerimento em sentido c:m
trário imprimiu nova orientação à
marclla das ativi·dades constitLlclo
nais.

Peço, porém, a V. Ex.a faça r~vi

gorar a norma anterionnente <;egui~

da pela Mesa, que é a boa. norma,
prev1sta no art. 30, mesmo porque
não se cogita. neste momento, de
discussão da matéria constitucional,
para a qual houve prazo, e IOl1go,
antes da votação que ora realizamos.
Presentemente trata-se apenas de enca
minhar as votações, e cada or~ jor
sômente pode falar nêsse sentido,
conforme a letra expressa do RegI
mento. Os 5r5. Representantes que
desejarem falar sóbre assunto i1ê~

tico estarão prejudicados pela citada
disposição da nossa lei interna. Suns
emendas já devem ter sido defendi
das por ocasião do debate amplo da
matéria constitucional.
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No mom-ento da votação de uma
emenda. o seu autor, se quiser, P('l
derá ocupar a tribuna, para defen
dê-la. Votada porém, essa emenda.
as que tratarem do mesmo assunto,
na conformidade regimental. 5€l'ão
consideradas prejudicadas.

Solicito, portanto, Sr. Presidente,
voltemos à orientação sàbiamente
traçada por V. Ex. 11 e seguida até
hâ poucos dias, a fim de que pos
samos concluir a votação da C[l!'ca
Magna a 7 de setembro vindouro.
(Muito bem; ?Tl,uito bem. Palmas..\

O SR. PRESIDENTE - O nobre
Re1)resentante, Sr. Paulo Sarasate,
tem tôda razão. O Regimento assim
estabelece e assim vinha eu proce
dendo, até que motivo especial me
fêz mudar de orientação.

Se a emenda é rejeitad,a, tôdas as
outras, referentes ao mesmo assunto,
ficam. prejudicadas.

A M-esa agradece a obserVação do
ilustre Representante e de hoje em
diante obedocerá à norma prescrita
pelo Regimen~o.

O SR. CARLOS PRESTES
(Pela ardem) - Sr. Plfesidente, não
posso concordar com o ponto de vis
ta expendidopelo nobre Represen
tante Sr. Paulo Sarasate.

O 57. Pa.u.lo Sarasc:&te - Aliás, foi
V. Ex.a quem propôs, em primeiro
lugar, êss-e procedimento.

O SR. CARLOS PRESTEIS
Será muito difícil para V. Ex., Se
nhor PresIdente, dizer, com antece
dência. se a emenda está. ou não
pr-ejudicada. O liberalismo de Vossa
Exlcelência só tem sido útil à casa.
habilitando-a a votar com maior
consciência.

Não há de ser pela economIa de
alguns minutos que preju.dicaremos a
elaboração da COnstituição, que de
seJamos seja concluída quanto antes,
mas, ao mesmo passo, democrática e
conscienciosa.mente votada.

O Sr. Pa'u,lo Sarasate - Ni.nguém
des·ej a outra coisa.

O SR. CARLOS PRESTES
Era {) que tinha a dizer.

O SR. PRESIDENTE - Desde que
a emenda não esteja prejudicada.,
concederei a palavra a seu autor,
para encaminhar à votação. Assim,
dou a palavra ao Sr. Osvaldo Pa
checo.

O SR. OSVALDO PAOHECO 
(Pela ordem> - ar. Ptresidente. cedo
e pa..la-.~9. ao Sr. João Amazonas.

o SR. .rOAO AMAZON.A:S - Se
nhor Presidente, já no título ante
rior, votamos o art. 141, que, no
§ 12 diz:

"E' garantida a liberdade de
associação para fins licitos.

N,enhuma associação poderá.
ser compu!sôriamente dissolvida,
s-enão em virtude de sentença ju
dicial" .

No· Titulo que ora votamos, deteT
mina o art. 158 :

"E' liv:re a associação profis
sional ou sindical.. ".

Estabelece, portanto, o principio,
mas, em seguida, faz restríçãc, que,
a meu ver nega a liwe assucf8.t;ão.
profissional ou sindical. E' quando
reza:

" , " ser-lhe-á regulada por lei
a forma de constituição, a repre
sent~ção legal nos contratos co
letivos de trab~lho e o exercí
cio de funções d.elegadas pelo po
der público".

A forma de constituição do!) sindi
catos deve ser a mesma das socled..
des civis em geral. E todos sabemos
que hoje, nenhum sindicato pode ser
reconhecido como tal, sem antes ha
ver passado pelo p:.oocessQ imposto a.
associação civil.

Se se conserva a expressão de que
a lei regula·a "forma de constltlÚção"
dos' sindicatos, estaremos negando o
principia da livre associação profis
sional cu sindical. Bastará se dis
sesse que a lei poderia regular. Que
os sindlcatos seríl3tm constituidos se..
gundo principio da corporaçãú ou à
base d~ indústria, ou ainda à base
da em1)rêsa.

Qualquer dessas formas que a lei
ordiná.ria admitisse. iria contrariar na
prática o clíreito à livre assocIação
profíssíonal ou sinmcal.

Ainda mais: - a lei ordinária po
deria regula.!" Que c;ómente com dois
têrços de profission!tis da mesma c~

tegoria seria permitIda a organizaçao
de associação sindic~l ou profissIonal
e, também nesse 1,;:3.80, estaria negan
do o direito de livrE: aasociação sIn
dical ou profisslona.a..

Atualmente a legislação trabalhista,
em matéria de organize.çá<J smdical,
destruiu tudo o que anteriomente ha~

via sido estipulado pela Carta de 34.
Até JS40. a fomm, a estrutura de

organização sindical de grau superior
era à base de uniões sindicais estadu
ais e de federações na.c1oDafs. Hoje. pe-
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la regulamentação ordinária, as fe
derações têm carát.er estadual e de
corporaçãe e não se permite que os
sindicatos se agrupt:lm em uniões es
taduais ou federações nacionais.

Aliás, Sr. Presidente, todos os dias
esta estrutura sofre modificações.
sempre l:ontrariandl), na práUcr.t. o li
vre direito de associação prof~ssional

ou sindIcal.
pedimos, portanto. destaque tão s6

mente - e neste sentido -encaminhei
requerimento à. Mf;~a - para a ex
pres~ão: "a forma de constituição",
O texto ficaria assim expresso:

"E' livre a a3sociaçáo profissio
nal ou sindical; ser~1he-á regu
lada por lei fi. representação le
gal nos <:ontrato~ coletivos de tra
balho e o exe.cicio de funções
delegadas pelo poder público".

Não se referia à forma de consti
tuição porque, adot.ada a expressão.
estaríamos negando o direito à livre
associal,:ão profissional ou sindical.

Assim, acreditamo!i nossa emenda.
poderia perfeitamente atender ao que
o legislador tem em vista., que é, cer
tamente, a garantia do direito de 11
vre associação profissional ou sindi
cal, direito êsse que faz parte dos
compromissos assumidos pelo Brasil
na Ata de Chapultepec e const!hú, ao
mesmo tempo, princípio básico de
regImes democráticos.

Por isso, Sr. Presidente, fazemos
um apêlo à Casa, para que, retirando
essas simples expressões, que não tem
razão algwna de ser, possam~ asse
gura!', em nossa Carta Magna, o prin
cípio democrático d~ livre associação
profissional ou sináical. (Palma.s).,

O SR. CAMPOS VERGAL (Pela
ordem) - Sr. PresIdente, desejava
saber quai a situação da emenda nú
mero 3.583. cujo destaque requeri à
Mesa.

O SR PRESIDENTE - A Mesa
tem diversos pedidos de destaque a
examinar. O de V Ex.a deve estar
incluídO entre êles. Amanhã infor
marei V. Ex.~.

O Sr. Campos Vergal - Muito gra
to fi, V. Ex.a.

O SR. PRESIDENTE - Sendo evi
dente a falta de número, levanto a
sessão, marcando outra para amanhã,
às 14 horas, com 3, seguinte

ORDEM DO ·DIA

Continuação da votação do projeto
da Constituição.

Deixaram de comparecer 86 Se
nhoTes Representantes:

Partido Social Democrático

Amazonas:
AIvaro Maia.
Valdemar Pedrosa.
Leopoldo Peres.
Cosme Ferreira.

Maranhão:
Clodomir Cardoso.
Odilon Soares.
José Neiva.

Cearã:
Moreira da Rocha.
Frota Gentil.
Almeida Monte.

Paraíba:
Samuel Dua.rte.

Pernambuco:
Ulisses Lins.

Sergipe:

Leite Neto.
Graco Cardoso.

Bahia;
Pinto Aleixo.
Aristides Milton.

Espírito Santo:
Alvaro Castelo.

Distrito Federal:
Jonas Correia.
José Romero.

Rio de Janeiro:
Pereira Pinto.
Alfredo Neves.
Amaral Peixoto.
Carlos Pinto.
Bastos Tavares.
Miguel Couto.

Minas Gerais:
Levindo Coelho.
Benedito Valadares.
Juscelino Kubitschek.
Duque de Mesquita.
Israel Pinheiro.
Cristiano Machado.
Joaquim Libânio.
José Alkmim.



Rodrigues Pereira.
Laih Tostes.
Milton Prates.
Alfredo Sá.

São Paulo:
César Costa.
.José Armando.
Horácio Lafer.
Ataliba Nogueira.
João AbdalB..
sampaio Vidal.

Paraná:
Roberto Glasser.
Munhoz de Melo.

Rio Grande do Sul:
Getúlio Vargas.
Damaso Rocha.
Nieolau Vergueiro.
Mércio Teixeira.

União Democrá.tica Nacional

Piauí:
Coelho Rodrigues.

ceará:
Plínio Pompeu.
Fernandes Távora.
Beni Carvalho.

Rio Grande do Norte:
José Augusto.
Aluisio Alves.

Paraíba:
Adalberto Ribeiro.
Ar·gemiro Figueiredo.
Pllnio Lemos.
Fernando Nóbrega.
Osmar AqUino.

Pernambuco:
Lima Cavalcanti.
João Cleofas.

Espírito Sa.nto:
Luís Cláudio.

Rio de Janeiro:
José LeomiL

São Paulo:
Plinio Barreto.
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Mato Grosso:
Vespasiáno Martins.
João Vllasboas.
Agrícola de Barros.

Rio Grande do Sul:
Flores da Cunha .

Partido Trabalhista Brasileiro
Distrito Federal:

Benjamin Farah.
Vargas Neto.

Rio de Janeiro:
Abelardo Mata..

São Pau!,).
'Marconces Filho.
Guaraci 51~vel ta.
P~droso Júnior.

Rio Grande do Sul:
Artur Fiscnf'r.

Partido Republicana

Sergipe:
Durval Cruz.

Minas Oera1s:
Bernardes PIlho.
Mário Brant.
Felipe Balbi.
Artur Dernardes.

Partido Social Progressista

Parã:
Dec:doro de Mendonça.

Ceará:
João Adeoca t(\ .

São Pa.u..):
Campos Verga!.

Partido Democra.ta C1'Ístão

São Paulo:
Manuel Vlt)r.

Partido Libertador

Rio GrandE: do 8'.11:
Raul Pila.

Levanta-se a sessão às 24 ho
ras.



152.a Sessão, em 30 de Agôsto de 1946
PresidênCia dos Senhores Georgino Avelino, 1.0 Secretário, e Melo Viana,

PTesidente

.As 14 horas compa:recem. os Se~
nhores:

Partido Social Democrático

Acre:
Castelo Branco.
Hugo Carneiro.

Pará:
Nélson Parljós.
João Botelho.

ceará:
Frota Gentil.
Osvaldo Studart.
Raul Barbosa.

Rio Grande do Norte:
Georgino Avellno.
José Varelá.
V.alfredo GurgeJ.

Paraíba:
José J ofili.

Pernambuco:
Gercino Pontes.
Ferreü:a Lima.
Pessoa Guerra.

Alagoas:
Silvestre Pérides.
Lauro Montenegro.
José Maria.
Afonsú de Carvalho.

Bahia:
Altamirando Requião.
Eunápio de Queiroz.
Fróes da Mata.
AristidES Milton.

Rio de Janeiro:
Heitor Col1et.
Bastos Tavares.
Acúrcio Tôrres.

Min.as Gerais:
Benedito Valadares.
Israel Pinheioro.
Wellington Brandão.
José Alkmim.
Augusto Viegas.
Celso Machado.
Alfredo Sá.

Sao Paulo:
Gofredo Teles.
Costa Neto.
Horácio Lafer.
Alves Palma.

Goiás:
Dario Cardoso.
Caiado Godói.

Paraná:
Robel'to G lasser .
Lauro Looes.
Gomi Júnior.

Santa Catarina:
Nereu Ramos.
otacilio Costa.
Roberto Grossembacher.

Rio Grande do Sul:

Getúlio Vargas.
Daniel Faraco.
Manuel Duarte.
Niccl3.u Verguelro.

União Democrática Nacional

Amazonas:
Severiano NUnes.

Pará:
Epilogo Campos.

Maranhão:
Alarico Pacheco.



Piauí:
Matias Olímpio.
José Cândido.
Adelmar Rocha.

Cea:râ:
Fernandes Távora.
Paulo Sarasate.
Alencar Araripe .

Rio Grande do Norte:
José Augusto.
Aluisio Alves.

Paraíba:
Vergniaud Wanderley.
Argemiro Figueiredo.
João Agripino.
PUnia Lemos.
Ernani Sá.tiro.

Bahia:
Aloísio de Carvalho.
Jur.aci Magalhães.
Manuel Novaes.
Rui Santos.

Espírito Santo:

Luis Cláudio.

Distrito Federal:

Jurandir Pires.

Minas Gerais:

Gabriel Passos.
Licurgo Leite.

São Paula:
Mário Masagão.
Romeu Lourenção.
Plínio Barreto.
Toledo Piza .
Aureliano Leite.

Goiás:
Domingos Vela~o.

Mato Grosso:
Vespasiano Martins.
Dolor de Andrade.

Paraná:

Erasto Gaertner.

santa Catarina:

Tomás Fontes .

Rio Grande do Sul:

Flores da Cunha.
Osório Tuiuti.
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Partido Trabalhista Brasileiro

Minas Gerais:
Leri santos.

Sá-o Paulo:
Guaraci Si!veira .
PedToso Júnior.

Partido Comunista do Brasil

Pernambuco:
Gregório Bezerra.
Agostinho Oliveira.
A1cêdo Coutinho.

Bahia:

Carlos Marighela.

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

Rl0 de Janeiro:
Claudino Silva.
Alcides sabença.

São Paulo:
José Crispim.
Osvaldo Pacheco.
Jorge Amado.
Ca.ires de Brito.

Rio Grande do Sul:
Abílio Fernandes.

Partido .Republicana

Maranhão:
Lino Machado.

Minas Gerais:
Daniel Carvalho.
Artur Bernardes.

São ,Paulo:
Altino Arantes.

Paraná.:
Munhoz da Rocha..

Partido Social Progressista.

Ceará:
Stênio Gemes.

Rio Grande do Norte:

Café Filho.

Partido Libertador

Rio Grande do Sul:
Raul Pila.
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o SR. PRESIDENTE - Achando
.se presentes 110 Senhores Represen
tantes, declaro aberta a sessão.

Passa-se à leItura da ata da sessão
anterior.

O SR. LAURO MONTENEGRO
(3. 0 Secretá'i'io servindo como 2.°) pro
cede à leitura da ata.

O SR. PRESIDENTE - Em dLscus
iSão a ata.

O SR. HORACIO LAFER - Se
nhor Presidente, peço a palavra, sôbre
a ata.

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

O SR. HORACrO LAFER (Sôbre
a ata.) - Sr. President.e, não encon
trei, no Diário da Assembléia} aparte
meu e a resposta do nobre Deputado
Rui Almeida, que não ouvi, porque, do
contrário, teria respondido - e agora
o faço - que sou, aqui, um represen
tante da N::I.ção, do povo que me ele
geu, cujos interêsses ~ão os únicos que
defendo. Assim, repIlo qualquer in
sinuação malévola, porque tenho a
consciência tranqüila.

Defendo a profissão que abracei e
seus interêsS€s, sempre que estejam
de acôrdo com os superiores anseios
da coletividade. (Muito bem.)

O SR. JOSÉ ROMERO - Sr. Pre
sidente, peço a palavra, sôbre a ata.

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

O SR. JOSÉ ROMERO (Sôbre a
ata.) - Sr. Presidente, na sessão ex
traordinária realizada em 26 de agos
to, cuja ata foi publicada no dia 28,
foi discutida e aprovada a emenda do
Sr. Silvestre Péricles, que reza:

"E' admitido (; confisco, em ca
so de enrlquecimento ~lidto, por
influência ou abuso de cargo ou
função pública ou de emprêgo em
entidades autarquicas ou paraes
tatais, nos têrmos e pela forma
que a lei prescrevtr."

A votação foi feita pelo método no
minal e tive o prazer e a honra de
votar favoràvelmente a emenda; en
tretanto, o Diário da Assembl;ia do
dia 28, que s6 ontem me chegou às
mãos. inclui meu nome não apenas
entre os que votaram a favor. como
também entre os que votaram contra.

Assim, solicito a V. Ex." a neces
sária retificação. (Muito bem.)

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 aprovada.
Passa-se à leitura do expediente.
O SR. LAURO LOPES - <2.0 S<'

cretário, servindo como 1.0) - Procede
à leitura do seguinte

EXPEDIENTE

TeZegramas :

Do Diretório Acadêmico da Politkc
nica da Bahia, pleiteando abolição
de tarifas alfandegárias para o papel
celulose. - Inteirada.

Do' Diretório Acadêmko liNHo
Cairo", apCJiando o movimento de re
versão do Território do Iguaçu ao Es
tado do Paraná. - Inteirada.

Da Comissão de Editores e Livrei
ros, agradecendo a aprovação da.
emenda que isenta de impostos a im
portação de papel para a impressã.o
de livros. - Inteirada.

Da Magistratura P1auie-nse fazen
do-se solidária a justa aspiração ma
Ioria dos juizes brasileiros. - Intei-
rada. .

Da Biblioteca Riogra.ndense. agrade
cendo o voto congratulatório por mo
tivo da passagem do seu 1.0 aniver
sário. - Inteirada.

Dos comercíantes de farinha de
Mandioca em nome dos lavradores do
município de Lage, Estado da Bahia,
surpreendidos com a cobrança da.
taxa 2% modificada pelo Decreto-lei
8.811, solicitando a sustação dessa co
brança. - Inteirada.

Da AssoClação de Cirurgiões Den
tistas do Paraná, apoiando e solici
tando brevidade na reversãd do Ter
ritório do Iguaçu ao Estado do Para
ná.. - Inteirada.

Do Sindicato da lndústrla de Açú
car e da Cooperativa de Uzineiros do
Estado de Alagoas, apelando no sen
tido de ser evitado a extinção do
Instituto do Açúc&.r e do Alcool. 
Inteirada.

Dos ferrOViários da Estrada Arara
quara, mostrando-se .confiantes na
emenda 3.845. - Intezrada.

Avisos:
Do Sr. Mhlistro da Justiça, conten

do sugestões à futUl"a Carta Magna)
com relação a adminIstração dos Es
tados, no período de promulgação da.
nova Constituição Federal até o fun
cionamento normal dos seus órgãos
autõnomos de govêrno. - A Comis
são de Constituição.
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Do 81'. Ministro da Justiça, trans
mitindo in!onnaçóe's solicitadas pelo
requerim-ento 315. - Ao requerente.

Do Senhor MinJstro das Relações
Exteriores:
A~usando o recebimento do a viso

n.o 619, de 17 de julho último, com
o qual a Assembléia Constituinte re
meteu o texto do voto de congratula
ções à Nação francesa, por motivo
da passagem da data nacional daquela
República. - Inteirada.

Do Senhor Mlnistro da Fazenda.
Transmitindo esclarecimentos soli

d.tados no requerimento dos Senhores
Deputados Mário Masagão e Plínio
Barreto, em tõnlO licença negada ao
Govêrno do Estado de São Paulo paira
importar 400.000 rolos de arame far
pado. - Inteirada.

Do Senhor Ministro da Justiça e
Negócios Interiores:

Acusando o rece'bimento do oficio
n.O 828 da Assembléia Constituinte,
juntamente com a cópia da indIcação
n.o 240 de autoria dos Senhores Depu
tados Al:berico Fraga e Clemente M:a
riani, em que era sugenda a conve-
mência de não ser reformada, no

m<lment.o, a lei de organização do Mí.
nJstério Público FedeTal. - Inteirada.

Do senhor Ministro das Relações
Exteriores:

'Eln'Vi3lnido esclarecimentos, solicita
dos pe.la Comissão Parlamentar de
Inquérito da Cau::panha da Borracha,
sObre o destino € situação atual de
tra:balhadores do Exército da Borra
cha que atravessaram fronteiras na
cionais. - Inteirada.

Do Senhor Ministro das Relações
.Exteriores.

Aocusando re-cebimento do aviso n'Ú
mero 744, de 5 do corrente da Assem
bléia Constituinte, que remeteu texto
do requerimento aprovado, por m()ti
vo do falecimento do cientista Ale
xBIZlme Bo.gomeltts. - Inteirada.

Do 8enh()r Ministro do Trabalho,
transmitindo informações prestadas
pelo Departamento Nacional de Imi
gração em relação aos ex-soldados 113
bcrracha. - Ao requerente.

Do Senh<rr Ministro da Agri-cultll.ra.

Remetendo informações solicitadas
no l'equerimento n.O 155, de autoria do
Deputado Pl1n1o Lemos e outros sôbre
obrigações e direitos existentes entre
o Brasil e os Estados tJlnidOs, à vista
do tratado que criou a Comissão Bra
s.11edIo-AmeTicana de Produção de Gê
neros Alim-entíclos. - Ao requerente.

REQUERIMENTO N.o 383, DE 1946

Requer ao Poder Executivo in
formar do resultado dos concur
sos e do provimento das vagas
de pro!essôres do Colégio Mili
tar".

:Requeremos que a Mesa da Assem
bléia se digne de solicitar ao 51'.
Ministro da Guerra as seguintes in
formações. a bem da eficiência do ~n

sino militar e boa seleção dos profes
sôres para o mesmo:

a) Qual o resultado dos concursos
procedIdos recentemente para provl
mento das vagas de professõres no
Colégio Militar, discriminados os
candidatos inscritos, aprovados, ina
hilitados, e·te.;

b) Se é \'erclade que a Diretoria
do Ensino do Exército propôs, ou
pretende propôr, ao Poder Executivo,
ou ao Ministério da Guerra, a efeti
vação de todos os candidatos inseri·
tos, ainda daqu .les que não reve
laram, nos referidos concursos, com
p.:tência para o exercicio das cate
dras a que aSPIram;

c) .Cópia do voto discordante, que,
sóbre ° assunto, teria dado o Tenen
te-Coron::l professor Jarbas Caval
canti de Aragão, segundo noticiário
dos jornais.

Sala das Sessões, 30 de agõsto de
1946. - Alíomar Baleeiro.

Atenda-se.
INDICAÇÃO N.o 259, de 1946

..Sugere-se ao Poder Executivo
a .~uspensão da execução da lei
do inquilinato até 31 de dezem
bro de 1946" .

Exmo. 61' . Presidente;
Requeremos a V. Ex.a se digne pro

videnciar, com a máxima urgência,
sôbre o andamento da seguinte:

IND:ICAÇÃO

Consid.::rando que ainda é grave a
situação econômico-financeira por
que está passa..Yldo todo o pais;

Considerando que as classes me
nos favorecidas não podem suportar
aumento de despesas forçadas, sem
aumentos de vencimentos cl1a salário::i,
para enfrentar o aurrnento de aluguel
de prédios, em geral;

Considerando que a nova Lei de In
quilinato, hoje publicada, forçará no
vos pedidos de aumentos de salários
e vencimentos, o que redundará num
círculo vicioso p1"l:=judicial ao povo e
ao próprio gc"/êrno:
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Sugerimos, data venia e pelas con
sideraçóes acima, que o Exmo. Sr.
Presidente da República suspenda a
execução do Decreto-lei sôbre o in
quilinato até 31 de de2J3mbro do
corrente ano, reentrando em vigência
a lei qUe vinha regulando a maté
ria.

Sala das Sessões, 30 de agõsto de
1946. - Campos Vergal.

Atenda-se.

O SR. PRESIDENTE - Está fin
da a leitura do expediente.

Tenho sôbre a Mesa os seguintes
xequerimentos, que vou su.bmeter à
votação:

REQUERIMENTO

Requeiro seja lançado em ata um
'Voto de pezar pelo falecimento do
marechal Ilha Moreira, republicano
histórico e figura proeminente de sua
classe, à qual serviu com extraordiná.
rio devotamento e patriotismo, assi
na.Ia.ndo larga tradição dos mais efi
clentes serviços, na paz e na guer
ra.

30-8-46 - Afonso de Carvalho.
Benjamin Farah.

REQUERIMENTO

Tendo falecido, ontem, o marechal
Antônio Ilha Moreira, solicitamos a
V. Ex.a seja consignado em ata um
voto de profundo pezar pelo passa
mento daquêle ilustre militar que tão
destacado serviço prestou, à Pátria, à
República e ao Exército Nacional.

Nestes termos, P. D. - Euclides
Fígueiredo. - Osório Tuyuty. - Flo
'Tes da Cu.nha. - Dolor de Andrade.
-- Linn M ac'hodo. - Guara.ci Silvei
ra.. - José Augusto. - Joáo Agri
pino. - Matias Olímpio. - Plínio
Lemos. - Aureliano Leite. - Altino
Arantes. - Dario Cardoso. - Café
Filho. - RUY Santos. - Juracy Ma
galhães. - Adelmar Rocha. - Li
CUTgO Leite. - Toledo Pí?a.

O SR. OSORIO TUIUTI - Peço
a palavra, para encaminhar a vota
ção.

O SR. PRESIDENTE - Tem a ~a-
lavra o nobre representante. -

O SR. OSóRIO '1'010'1'1 (.) (Pa
ra eru:aminnar, a votação) - senhor
Presidente, faleceu ontem, como é sa
bido, o W...arechal Ilha Moreira, com
a avançada idade de 93 anos. Era. fi
lho de Santana do Livramento, Esta
do do Rio Grande do Sul.

(.) Não foi revisto pelo orador.

Foi um ardoroso republicano, tendo
sido propagandista e defensor do regi
me.

No início de sua carreira mili-:.a.r.
como tenente, serviu nas funções de
ajUidli.nte de ordens do Marecha.l Deo
doro da Fonseca. AcoJll\Panhou o pro
clamadol" da RePública na. memorá
vel mM!rwgada de 15 de novembro de
1&89, revelando-se fiel companheiro do
Marechal Deoci'oro. Também foi ami
go e colaborador do Marechal Floria
no Peixoto. Testemunha ocular dos
'fatos que antecederam e sucederam a.
J)r~lamaç.ão da República, deixou
trabalhos interessant1ssimos, tanto em
livros como na imprensa diária d-esta
Capitail.

Coube-lhe, ainda, a presldêncl8, da
Comissão que àiJi.giu os trabalhos do
monwnento ao Marechal Deodoro.
obra de arte que se acha à. praça
Paris, nesta grande Capital.

Era benquisto em sua classe, à
qual dignificou como pa,trtota e como
milttar. Na sociedade, deixou vastis
simo circulo de relações.

Exerceu vários comandos importan
tes, inclusiV1e o da Fortaleza da Lage
por ~asião da revolta de 93. compe
tiu-lhe também, o comando geral da
artilharia, a q·ue, na éPoca, se dava
muita importância. Exerceu, a.in.da.
cornlssões àe grande relevância.

Sr. PresideDtle f Srs. Const1tuintesr
Esta Assembléia, que tem procurado
manter as tradições nacíonais, e
mesnw deverá fazê-lo, não poderia
deixar passar desapercebida a data do
falecimento do eminente e valoroso
m111tar.

Eis, ai, em rápida.co pa1a\'Tas, a jus
titicativa \lo nosso requerimento de
pesar pelo passamento do Marecbal
Antônio Ilha' Moreira. (Muito bem;
muito bem. O orador é abraçado.)

O SR. FLOREf5 DA CUNHA (*)
- ST. Presidente, dou minha adesão
slIlCel'a. ao voto de pesarr requerido
em homenagem à memória do grande
so~da.do que foi o Marechal Antônto
Ilha Moreira, nascido na minha terra
ntlItaJ.. aluno de Benjamin Constant e
grande e valoroso propagandista da
República.

Ainda. quando eu estava no govêrno
do Rio Grande do Sul, foi lá pedir
meu sooorro para terminação da obra
que glarifica o nome de Deodoro.

Morreu em avançada idade, cercado
de respeito e da estima dos brastleiros.
pelos incoIl1lP3.1"áveís e relevantes ser-

(.) Não foi revisto pelo orador.
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Caires de
à mesa re
teor:

'Viços prestados a sua pátria. (Muito
bem; muito bem.)

O SR. SOUSA COSTA (Pela. or
dem) - Sr. Presidente, desejo ape
nas fazer com que fique consignada
em ata a solidariedade da bancada
do Parti·do Social Democrático ao
voto de pesar que acaJba de ser
.formulado. (Muito bem; muito bem.)

O SR. PRESIDENTE - Vcu sub
meter ::t. votos o requerimento.

Os Senhores, que o aprovam, queI
ram levantar-se. (Pausa>

Está. aprovado.
O Sr. Representante

Brito e outro enviaram
querimento do seguinte

REQUERIlI4ENTO

TransC'orrendr. hoje a data que
marca 'nício da ~onstrução da Es
trada de Ferro M:~uá.. em 1852, l'e
queremos seja consIgnado na ata de
noss'Js trabalhos um voto de home
1l4gem a memória :ie ITineu Evange
lista de Sousa, Barão de Mauá. gran
de figura de progressista e patriota
brasileiro, de larga atuação no co
mércio, na indústrih e nas finanças
do Brasil, nos meados do século que
passou.

S.S., 29-8-46. - Caires de Brito.
- Claudiano Silva - Agostinho Oli
veira. - Alcedo Coutinho. - Gre
gório Bezerra. - Abilio Ferna.ndes.
- Alcides Sabença. - Carlos Prestes.
- João Amazonas - Jorge Amado.
- Carlos Marighella. - José Maria
CTispim - Mauricio Grabois. - Os
'Daldo Pacheco. - Batista Neto. 
(A imprimir) .

O SR. PRESIDENTE - Os Senho
res, que o aprovam. queiram leva.n
tar-se. (Pausa).

Está eprovado.
Há l')Ut~1) requenmento, dos Srs.

Euclides Figueiredo e outros.

O SR. ANTONIO SILVA (Pela or
demQ (*) - Sr. Presidente, Senho
res Constituintes, :)ntem encaminheI
à Mesa requerimp.nto que esperava
fOsse lido no Expediente de hoje.
Como não o tenha sido. talvêz por
omissão pedi a paü-tVra para j usti!i
cá-lo, ('orno pretendia ao enviá-lo à
v. Ex.o..

Iniciarei a fundamentação lendo
telegrama dirigido à bancada do Par-

(.) Não foi reVisto pelo orador.

,
tido Trab::tIhlsta BrasHelro, do seguin
te teor:

"ComO lidimos Representantes
Trabalhadores pedimos vossências
protestar tribun:~ essa ilustre As
sembléia contra recente decreto
Govêrno, modificando artigo se
tenta três Confvllidação. mandan
do dar s6mente aq\lêles vencem
mlmmo salário v acréscimú vinte
por ce'lto, justamente momento é
incluída nova Constituição emen
da mandando ".ar melhor salário
tmb~tlho noturno. Seio classe grá
fica caUSou de~olação mais êsse
ato, restringindo direito adquiri
dos em lei tant(j nos tem custado
faze! cumprir. - FiyueiredoAl
ves, Presidente do Sindicato Tra
balhadores Gráficos."

Não é do programa do meu Parti-
do, e muito menos do meu feitiu,
qualquer ato que importe em d1m1
nuição da autoridade do poder com,
tituído. Entretanto, senhor Presi
dente, nós, os trabalhistas, não nos
podemos manter silenciosos diante de
ato dêsse poder que implique na re
tirada de qualquer parcela de direito
conferido aos trabalhadores. E' por
êste motivo que. ao· ler na imprensa.
ante-projeto de lei que deve ser en
caminhado ao Poder E"ecutivo, nos
apressamos a fazer nossa critica, com.
o objetivo de que o Exmo. Sr. Presi
dente da República. melhor esclare
cido, t.ome em tempo 9.S providên
cias necessárias. no ~entido de evitar
sejam reduzidos benefícios já =:onfe
ridos aos trabalhadores.

Trata-se, evidentemente, de ato que
diminui, de muito, as garantias de
que go2am os traballiadores em ati'\1..
dades noturnas.

Refiro-me ao § 3.°, do art. 1.°. do
Decreto-lei em ap:rêço que diz o se..
guinte:

"O acréscimo a qae se refere o
presente artigo, em se tratando
de emprêsas, que não mantêm..
pela natureza de suaS atividades,
trabalho noturno habitual, será
feito tendo em vista os quantita
tivos pagOS por trabalhos diurnos
da natureza semelhante. Em re
lação às emprêsas cujo trabalho
noturno decorra da natureza de
suas atividades, o aumento será
calculado sôbre c salário m.1n1me>
geral vigente na região, não sen
do devido quando exceder dêS8&'
limite já acrescido de pereenta
gero" .
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Ora Srs. Constituintes, nós, os tra
balhadores, - principalmente os .que
já exercemos nossa a~iv1dade em ser
viço noturno - sabemos perfeita
mente quanto pode isto implicar na
redução dos benefkios que já antel1
ormente deviamos conquistar.

Pua esclarecer, quero lembrar o
que dispunha o art. 13 do Decreto
lei n,o 2.308, de 1940, depois transer1
t.o para o art. 73 da Consolidação das
Leis do Tra-balho.

Aqut!le diploma legal conferia ao
tTabalhador, sem distinção de salário,
o aumento mtn1mo de 20%, compen
sador das tarefas noturnas.

O Sr. Carlos MaTiqhéla - Permita
me V. Ex.a um aparte. São justas as
considerações que desen'Volv·e V. Ex.B

porque no momento em que se inclui
IDa Constituição artigo como o que
votamos recentemente. visando dar
melhor salário para o trabalho notur
no ou remuneração do trabalho no
turno superior à do diurno, o Govêr
no, a:busando do poder de expedir De
cretos-leis, revoga o art. 73 da Con
so11da.ção das Leis do Trabalho!

O SR. ANTONIO SILVA - V. Ex.B

tem razão.
O 57. Barreto Pinto - V. Ex.3. po

deria acrescentar que o Ministro do
Trabalho, Sr. Negrão de Lima, na
sua passagem por aquela pasta s6 a
tem "enegrecido", prejudicando e
postergando os direitos dos trabalha
dores. O que V. E.'lt.1I. diz merece o
aca.tamento da Casa.

O SR. ANTONIO SILVA -Efeti
vamente, é o Que nós, os trabalhado
res. temos observado.

O SR. PRESIDENTE - Es~ findo
o tempo no nobre orador.

O SR. ANTOl\"'TO SILVA - S:r.
Presidente, peço que V Ex.a. me per
mita concluir, em rápidas palavras.

De fato, Srs. Constituintes, quan
do o legislador de 1940 criava aquêle
benefic:o, visava, sem dúvida, aten-
der às necessidades daqueles trabalha
dores, Que, efetivamente, dispendem
matar energia que a comum, pois,
desenvolvem atividade em tarefas no
turnas e, por isso, mais penosas;
criou, por isso o duplo o-enefício: a
redução de horário, para.' a noite, e a
melhoria dos vencimentos.

O prime~o era, a nosso ver, de na
tureza higiênica, enquanto o segundo
era de natureza compensa~6rll.

C·) - Não foi revisto pelo orador.

E' de lam-entar que neste ~nomt-nto,

quando se procura elaborar uma Cons
tituição que melhor atenda as neces
sidades do povo, surja decreto-lei re
duzindo vantagens anteriormente con-
cedidas. .

Por isso mesmo, Sr. Presidente, en
caminhando êste requerimento a Vos
sa Ex.a • nós, os trabalhistas, espera
mos seja ap<'iado por todos os Senho
res Representantes. :h: aqui ficam,
também, os protestos da bancada
trabalhista, contra êsse ato do Senhor
Ministro do Trabalho.

Era apenas isto. (Muito bem; mui
to bem. Palmas.)

O SR. JURANDIR PIRES (... ) 
Sr. Presidente, ocupei este microfone
quando um ilustre Deputado apresen
tam. voto de congratulações ao Govêr
no pela entrega do patrimônio de "A
NoIte" aos empregados d·essa Socie
dade AnônIma. Em tal ocasião, a
leitura do decreto, publicado nos jor
na:s da manhã, deu-me impressão
um pouco elástica, principalmente no
que se refere ao art. 1.0. ao dizer que
a sociedade anônima seria organizada
áe empregados de"A Noite" e de
pessoas cuja participação fôr por ela
admitida.

Acontece, porém, que. nas vésperas
da saída rio decreto. alguns servidores
foram dispensados, a fim de não to
mar parte, precisamente. na consti
tu:ção da sociedade. Entre êsses. fi
gura o jornalista Gil Amora, que
vinha fazendo. na Rádio Nacional, há
vários anos. a seção econômica. E'
pessoa que havia prestado reais e
notáveis serviços 110 explanar os pro
blemas fundamentais da hora. por sua
inteligência, cultura e dedicação.

AssIm, Sr. Presidente. encam:nho a
V. Ex.a uma. indicação que teve o
~ noio de mais de cem dos Senhores
Constituintes. (Muito bem.)

INDICAÇÃO N.o 258, DE 1946

Sugere ao Poder Executivo a. in
clusão do Sr. Gil Amora entre os
admitidos no art. 1.0 do Decreto
lei n.O 9.610.

O Decreto-lei n.O 9.610 de 19 de
agOsto de 1946 relativo aos bens in
corporados ao patrimônio nacional
autorizou o Ministro da Fazenda a
dá-los em locação à sociedade anô
nima que fôr organizada por em
pregados de "A Noite" e pelas pessoas
cuja participação fôr por êles admi
tida.

Te..ndo o Sr. Gil Amora realizado,
durante anos consecut:vos, o progra-
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ma econômico da Rádio Nacional,
onde, 1ncontestavehnente. prestou 5€r~

viços rekvantes ao melo cultural bra~

sUeiro e tendo sldo dispensado às
vésper'as da expedição do citado De
creto-lei indiéamos ao Sr, Ministro
da Fazeilda a sua inclusão. contando
seu tempo de serv:co. ,na Rádio Na~
donal, entre os admlt:dos no artigo
1.0 para a constituição da sociedado.~

anônima.
Sala das sessões, 29 de agôsto de

1946. - Jurandir Pires. - Melo Brf!-
ga. - Silvestre Péri~les. - Ezequzel
Mendes. - Benicio Fontene!e. - GUT
uel do Amaral. ~ Pedroso. J.únior. 
Henrique de Novais. - Euzebw Rocha.
- Âf!amemnon Magalhães. - Leri
Santos. - Eurico Sales. - Medeiros
Neto. - Hamilton Nogueira. - Gua
ra.cí Silveira. - Campos VergaZ. 
Duarte de Oliveira. - Fernandes Tá
vora. - Dioclécio Duarte. - Agostinho
Monteiro. - Luis Cláudio. - Galeno
Paranhos. - Severino Nunes. - Gil
berto Freyre. - Domingos Velasco. 
Carlos Pinto. - Barreto Pinto. 
Dantas Júnior. - Valdemar Pedrosa.
- Pereira da Silva. - Alvaro Maia.
- Pedro Vergara. - Plínio Pompeu.
- José Augusto. - Magalhães Bara-
ta. - Brígido Tinôco. - Alvaro Adol
10. - Lameira Bittencourt. - Nélson
Par;ijós. - .Tosé JotiZi. - José Neiva.

Novais Filho. - Soares Filho. 
Reitor CoZZet. - Fróis da Mata. 
Lauro Lopes. - Aristides Milton. 
Altarnirando Requião. - Arruda Câ
mara. - Osvaldo Studart. - Etelvino
Lins. - José VareZa. - Graccho Car
doso. - Gustavo Capanema. - Lino
Machado. - José Annando. - Castelo
Branco. - J:Jsé Fontes. - Crepori
FrG.nco. _. Odilon Soares. - Luis Car
valho. - Paulo Fernandes. - Aderbal
Silva. - Rui Almeida. - Ferreira de
Sousa. - Bastos Tavares. - Luis Lago.
- Hugo Carneiro. - Raul Barbosa.
- João Botelho. - Toledo Piza. -
Dario Cardoso. - Antó11..io Fetícia:n.o.
- Go/redo Teles. - Noveli Júnior. 
Rogério Vieira. - Manuel Duarte. 
Janduí Carneiro. - Orlando Brasil.
- Café Filho. - Leandro Maciel. 
Vieira de li!elo. - Regis Pacheco. 
ALOÍsio de Castro. - Vergniaud Wan
derley, - Negreiros Falcão.

O SR. PRESIDENTE - Tenho o
prazer de comunicar aos Srs. Cons~

tituintes que se encontra na Assem
bléia o Sr. Juan Marinelo. ilustre Vi
ce-Presidente do Senado da nobre na~
ção cubana, e a quem cC)llv!do a tomar
assento na Mesa.

Dou a palavra ao Sr. Jorge Amado
para saudar o preclaro visitante.

O SR. JORGE AMADO - (lI{ovt
mento de atenção). Sr. P:residente,
Sr. Senador Juan Marinello, a visita
com que nos honrais, Sr. Senador, le w

va-llOS mais uma vez a recordar, ad
mirar e meditar sõbre a VOSS.l pá.tria.
cubana - tão rica de experiência ame
ri~ana e democrática. E digo que no
vamente a recordamos porque não há.
muito r·ec!'!beu ~.sta Assembléia Na
cional Const.ituinte o dl;putaclo Blas
Roca -- vosso 'Jomr>ant:eiro de P'1"tido
-- e nessa ocasião já dflsfilara ante o
nos'iO vensamento a densa e amadu
recida expe!'iência da vossa ilha de
tanto verdor tropical e de tão árdua.
luta por sua independência. Primeiro
pela Independêncía po:iLica. da qual
foi lider, herói, canto: e g€nl?ral o
grande J'osé Mart1. e quase sem solução
de cotlt..L!.~i:J'3G.~, ~la l~.d.c?tndêncla.

econômica, da qual SOB sr. Senador,
ízw1.1mente líder e cantor. (Muí~o

bem.) A vossa visita a esta casa QO
povo brasileiro faz-nos sentir em tOda
a plenitude a presença fraternal deslt'"
ardente e inquieta República de C1\ba..
tão decididamente voltada para o ru
turo, já que sois um grande escr!r')r
d2.s Amér\cas ao mesmo tempo Que
um políti{jo nascido das melhores tra·
dições llbertadoras dos nossos povos,
um dirigentt: do proletariado. classo
que cresce e se afi"ma na vida poUt1ca.
dos povos C0r.10 criadora, por excelên
cia.

Falamos fàdlmente e"Il frfn,ernldad~

americ3.na e Cluase sempre consentimos
que êsse conhecimento entre "t,s nossas
pâtrías .:e reduz,l n. um plano 11plomá..
tico. sem que o~ povos, em realldad~.

se conheçam e se estimem. No entan..
to em relação à. vossa pátria e ao vos
so' povo, há sem dúvida um especial
e marcad.o· sentimento fraternal de
pa:i.'te dos brasileiros (Apoiado.) Como
se o nosso povo. com êsse instinto di
vinatório dos poetas e dos povos, se
dê~se conta. sem maiores expl;caçót'~,

de tudo que nos liga. E entre as mal ..
tas coisas a nos aproximar uma desde
logo marca com características pró
ptias na América Latina a vossa e a
nOSSf. Pátria. .

E é o generoso sangue negro que !.e
mi.sturou aO sangue do branco. euro
peu. La como aqui. dando um colorido
dif.ert:nte aOS nossos mestiços. uma gra
ça nova, cheia de dengue às nosaR5
mulheres, um sabor mais terno tJ
melancólico à nossa poesia. uma do..
çura mais cordial ao vosso espanhol
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e ao nossu português. E muito tam
bém uma pode-rosa experiência de
luta contra a escravidão negra que
.se somou às tradições de liberdade
dos nossos pOVOlS. Se nos lasseme
lhamos nas cór.es tropicais da nossa
natureza, na belesa rude e quase
virgem das nossas paisagens, na de
turpação criadora das nossas llnguas
se transformando e enriquecendo,
nos aparentamos aInda mais quando
pensamos nos negros e mulatos
cubano}1 curvados sôbre os canaviais
ou sôbre as plantações de fumo,
iguais- aos negros e mulatos dos ca
naviais de Pe1rnambuco, do reconcavo
baianc. Lá como aqui floresceu uma
civ1lização açucareira, com sua aris
tocracía e seu proletariado reivindi
cado!', e alguns dos vossos poetas do
pas.sa.do e do presente recordam, pela
forma e pelo conteúdo de seus poe
mas, poetas nossos d'e ontem e de
hoJe.' E nos dias de agora, de mi
Jitança democrática em defesa dos
bens maJs es.g.enciais e simples do

"homem e da vida - a liberdade, o
pão, a poesia e o futuro - ainda
mais nos aproximamos e assemelha
mos. Lá como aqui se lutou arden
temente pela demoorada contra o
fascismo, lá como aqui se conhece
ram os dias sombrios da liberdade
~strangulada e a manhã ensolarada
da sua reconquista. Em Cuba. como
no Brasil, c povo. buscando unir-se
sõbre tôdas as dif,erenças, procura os
caminhas que conduzirã.o sua Pátria,
como a nossa, para o progresso, li
berta da condição semi-colonial em
que tentam nos manter os impeda
lismos opressoa-es.

Quando na vossa pessoa ilustre,
Sr. Senaàc.r, saudamos a terra de
Maceo e de Marti, fazemo-lo cons
cientes da importância da vossa
atuaçã.(l no cenário cultural e poli
tico da vossa Pátria, e no de tôda
A!ntéri<:a,. (Muito bem. )

SB.bemos do vosso alto labor in
telectual, da vossa obra. de poeta e
ensaísta, d,e que estamos diante de
um dos 1119is pU!'os estilistas da lin
gua espanhola em nossos dias e
diante de um dos seus pensadores.
de conteudo mais profundo. Ensais
ta. de arte e política, l)oota que se
coloca na m.esma altura de um NI
COLAU GU:::LLEN, respondeis, Sr. Se
nador, a uma tradição que é tanl
bém muito brasileira e da qual mui
to nos honramos. Falo dessa mistura
do €scritor com as coisas PJlíticas,
dessa vocação politic:.l. - no mais alto
sentido da palavra - do escritor 3me
ricano. Longe da nossa literatura bra-

sUelra, desde 05 seus dias coloniais,
como longe da vossa, qualquer t6rre
de cristal onde fornecessem em suspi
ros lllngorosos o. seiva de vida e a
fôrça de criação dos nossos esCrito
res e poetas. Não viestes da litera
tura l):lra a polItica, da cadeira de
professor de Universidade para. a.
Vice-Pr-esidência do Senado Cubano.
porque nunca a vossa literatura foi
gratuita, concebida longe das dores e
das esperanças do homem. Foi sem
pre ela, ~,rm':l. ele {',ombate do vosso
povo.

Também nesta Assembléia, Senhor
Sen ador, encontrareis alguns dos no
mes mais eminentes das nossas letras,
sociólogos, romnncistas, hlstoriadores,
ensaístas e poetas. Nos maIs diver
ses partidos, mas sem que haja nêles
nenhuma dupla personalidade, escri
tor e homem ~endo uma só coisa, O
exemplo de M"nTI poeta e lider
político - foi também o ex-emplo que
nos dch::sram 05 nossos antep::'.ssados.
~sse exemplo que renovais em vossa
pátria, n1ste momento decisivo da
existência dos povos, decisivo também
para as na~ões da América Latina em
marcha para a compleUi. independên
cia econômica. (Muito bem.)

Ao saudar-vos, Sr. Senador, em
nome da Assembléia Nacional Consti
tuinte do Brasil - qnando votamos
uma nova Constituição para o nosso
povo - ao saudar o Vice-Pre~idente

do Senado de Cuba, sou feliz de poder
saudar i.gualmente. em nome dos es
critores que tomam assento nesta As
sembléia como representanres do
povo, a um dos primeiros escritores
da América, ~ um grande poeta e
ensnfst,Si, em cuja obra de arth;ta e
de poHtlco vemos a conUnuação da
obra r,-enlnl e Imortnl de Jost I\'IARTI.
(Muito bem: muito bem. Palm.as. O
orador é vivamente! cumprimentado.)

O SR. JUAN MARINELLO (Vice
Presidente do Senado de Cuba) .- Se
nhor Presidente da Assembléia Nacio
nal Consttt,ulnte: Sr5. ConsUtuintes:
Sinto-me profundamente honrado ao
!"eceber as Imerecidas homenagens
desta corporação (não apoiados), à.
qual, na hora grave que a travess&. o
mundo, cabe a. missã.o de tornar rea
lidade as esperanças e anseios mais le
gítimos de uma grande naçáo da Amé
rica, a nação brasileira.
~m nome do senado da P...epública.

de Cuba, cuja vice-presidência tenho
a honra de representar perante
VV. Excias., agradeço-lhes () cordial
acolhimento que acabam de me dis-
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pensar. Faço-o. também, em nome da....
massas populares de minha Pátria, e
quisera tra.duzir essa gratidão no de
sejo mais fervoroso de que a tarefa
fundamental que ora realizam VV. Ex
celências redunde em dias de justiça
e de felicidade para êste grartde país
da América.

Muito abrigado. (Palmas prolon
gadas. )

O Sr. Juan Marinello retira-se
da sessão.

O S'!'?" PRESIDENTE Vamos
prosseguIr nos nossos trabalhos.

Tem a palavra o Sr. Pedroso Ju
nior, para encamillhar requerimento.

O SR. PEDROSO JUNIOR (.) 
Sr. Presidente. ao contraditar a emen
da aditiva do nobre Deputado Sr. Ho
râcio Lafero. tive oportunidade de sus
tentar que a providência devia aten
der às necessidades sociais, onde quer
que ocorressem. O ilustre Represen
tante .de São Paulo entendia, ao con
trário, que as contribuições para a
assistência e previdência sociais de
veriam ser mantidas e aplicadas nos
centro onde fôssem arrecadadas.

E' evLdente o equivoco e, mesmo, o
inconveniente da propositura, rejei
tada, em tão boa hora, pela Casa.

Assim. pela prática, verificamos que
os centros de pequena arrecadação
nem por isso têm menores necessida
des; em geral desprotegidos de re
cursos de assistência médica, hospita
lar e farmaeêutica, são onde mais se
precisa de auxílio. Em abono de minha
tese, de que o mal está precisamente
na centraliz8.ção da administração das
Caixa~ e Institutos de Aposentadoria;
em favor da tese que sustento, de que
as diret;óes daqueles Instit~tos devem
sair das Capitais e ser disseminadas
pelos Municípios. está o fato de têr
mos recebido uma série àe telegramas,
reclamando assistência médica aos
ferroviários de São Paulo Railway e da
Estrada de Poerro Araraquarense, bem
como telegramas insistindo em que
daqui saiarr~, incluí<l.os na Carta cons
titucional ora em elaboração, a apo
sentadoria, os b€nefícios que reclamam
com tanto direito e que tão injusta
mente lhes foram sustaàos.

Aproveito-me õa oportunidade, Se
nhor Presidente. para encaminhar à
Mesa, e, por intermédio dela ao 00
vêrno de São Paulo, o apêlo que faço,
no sentido de cessarem as violências
e as perseguições nos sanatórios da-

C"') Não foi revisto pelo orador.

quêle Estad0. onde estão abrigados:
cerca de 10. 000 leprosos.
. O Sr. Guaraci Silveira - V. Ex.a.

dá licença para um aparte? Pode
ria informar à Assembléia por que
motivo não lhe permitiram a entrada
no sanatório de Piraptingui?

O ISR. PEDROSO JUNlOR - Essa
informação não a posso dar; já a
solicitei ao G-ovêrno. O que posso
assegurar à Assembléia e, conseqüen
temente. a V. Ex. B , Sr. Presidente,
é que as portas dos leprosários con
tinua.rão fechad-a.s até que lá dentr()
se faça alguma coisa no sentido de
esconder as irregularidades, e, então,
se receba a visIta de Constituintes
proposta nesta Casa pelo nobre Re
.presentante Sr. Campos Vergal. En
quanto. porém, essa visita não é fei
ta, ° Govêrno de São Paulo procede
à remoção daquêles que nos leprosá
rios poderão receber os Representan
tes do povo e dar-lhes informações a
respeito de segredos qt:e devam ficar
sepultados.

:é:: precisamente êste o temor do
Govêm.o do Estado; é. exatamente.
o objetivo que tem em vista, quando
cerra as portas dos leprosários e,
ainda, quando remove, a:ltas horas
da no1te, doentes para o interior do
Estado. e até para for&. de seu ter
ritório. conforme relação que tenho,
de a:lguns dês:ses casos.

O Sr. Guaraci Silveira - Desejo
informar a V. Ex. a que recebi carta,
ontem, de doente recolhido a um
doo leprosários de São Paulo. o qual
me informa, por ser meu amigo par
ticular. que estava sofrendo tôda a
sorte de opressÕé.s e pedia nossa as
sistência e auxílio.

O SR. PEDROSO JUNIOR - Devo
dize~ que não ignoro o fato de exis
tirem, em hotfis do Rio de J,aneiro,
cêrca de trinta leprosos evadidos dos
leprosários de São Paulo, em virtude
de violências qlH~ ali se praticam.

Era o que tinha a dizer, Sr. Pre
sidente, ao encaminhar a V. Ex. ao

dois reQuerimentos de informação.
(},!uito bem; muito bem.)

REQUERIMENTO N.o 332, DE lC46

Requer ao Poder Executivo in
formai das razões por que sub
sistem as Comissões de Preços e
Abastecimento.

Requeiro que, por intermédio da.
D. Mesa desta Assembléia, seja o
ExmQ. Sr. Presidente da República.
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.solicitado a informar por que subsis
tem as obrnissões de Preços e de Abas
tecimentos, tanto as Centrais quanto
as Regonais. já que a prática as de
monstrou ir:Ó<.:uas e responsáveis, mui
tas delas responsáveis, por conivên
-ela ou alheíamento, a práticas ~ten

tatórlas ao interêsse público.
Sala das Sessões, 3() de agõsto de

1946. - Pedroso Junior.
Atenua-se.

REQUEIl.lMEN1·O N.o 381, DE 1946

Requer informações ao Govêr
no de São Paulo sôbre abasteci
mento de gêneros da Capital e dos
municípios daquêle Estado.

Requeiro que, por intermédio da
D. Mesa desta Assembléia, seja o Go
vêmo de São Paulo solicitado a pres
tar, com urgência os seguintes escla
recimentos :

1.0) porque foi suspensa a circula
ção dos caminhões-quitanda com que
o govêrno da Oapital de São Paulo vi
nha vendendo gêneros diretamente 00
público consumidor?

2 O) que contrôle vem fazendo o go
vêmo, para gra.<luar o estoque de gê
neros em relação à necessidade de
cada município?

3.°) nos caw.<; de requisição como
o de Campinas, cujo prefeito mandou
vender o óleo requisitado com grande
margem de lucro. agora destinado a
casas de caridade, não seria mais 16gi
go, e mesmo mais honesto que a ven
da se fizesse pelo preço da requisição?

4.°) como acompanha o Governo o
consumo da. farinha de trigo, de modo
a não coibir os abusos de que dão con
ta os jornaL,;, com responsabilidade até
mesmo das próprias corr..i5sóes oficiais,
como é o caso da Comissã.o Estaduq,l
de Preços, envolvida no processo do
Hotel Esplanada?

5.°) finalmente, que providências to
mou o Govêrno em face dos rllovimen
tos havido.c; em vários municípios. con
tra a licenciosidade do câmbio negro,
de modo a evitar que o mesmo ocorra
em outrDs munidpios. atendendo, as
sim, aos reclamos. públicos?

sala das Sessões, 28 de agõsto de
1946. - Pedroso Junior.

Atenda-se.
O SR. ERASTO GAERTNER

Sr. Presidente, não é mais possivel
conter, sequer dominar o alarma, a
onda de pânico que se alastra pelas
ciass·es econômIcas do País. depoIs
que o Govêrno da República d:vulgou
seu malfadado decreto mandando ex
tingüir a exportação de madeiras.

Enorme comissão de industriais do
Paraná, Santa Catarina e Rio Grande
do Sul veio ansiosa a esta Capital,
Para compa1"lecer ao M:nistério da Fa
zenda e ouvir do ilustre titular da
quela pasta as altas razões de Estado
que teriam ditado a adoçáo de tão
trágica medida. Que aconteceu, Se
nhor Presiden(;,2? Tendo participado
da comissão que esteve no Ministério
da Fazenda, com inúmeros colegas
desta Assemblé:a, a impressão foi de
melancolia, de tristeza, porque senti
mos que no Govêrno do Pais, ou há.
um I'ecreio de meninos malcriadOS e
impe.rtinentes, ou um hospício de lou
cos. O Sr. Ministro da Fazenda, para
justificar o ato que mandou extingüir,
de plano. a indústria de madeiras no
Bras:l, apresentou razões qUe são, ape
nas. ridiculas.

Em nome da economia nacional.
peço a V. Ex.o. Sr. Presid·:;!·nte. que
encaminhe ao Poder Executivo o se
guinte requerimento: (Lê)

"Tendo em vista as conseqüên
cias desastrosas para a economia
nacional, as quais já começam a
resultar da proibição 1ntemp~st1

va de tõda a exportação de ma
deira;
E considerando que a paralisa
çáo imediata do trabalho em cen
tenas de serrarias e fábricas de
com·pensados. nos Estados do Pa
raná, Santa 0atarina e Rio Gran
de dI') Sul, ~-aj so::r seguida, tam
bém de Imediato, de catastrófico
crack na estrutura econômico-fi
nanceira. em resultado da falên
cia inexorável de tôda a inc.ústria.
madere:ra do Pais; .....

O Sr. Rui Almeida - Permita-me
um aparte: V. Ex.a está justificando
1"Iequerimento de informações a serem
'f)restadas pelo Ministro da Fazenda?
Flcará sem resposta.

O Sr. Barreto Pinto - Certamente.
Ainda estou à espera, também. da
resposta a requerimento meu referen
te ao contrabando de pnEumáticos.
O~SR. ERASTO GAERTNER (Con-

tinuando a leitura) :

tt • •• e considerando que. dêsse a.r
razamento criminoso de uma das
mais sólidas e promissoras fontes
de riqueza nacional, advirão con
seqüências imprevisíveis para a
própria segurança do regime;

e considerando que o pânico re
sultante de tão caóticas perspec-
tivas determinou a vinda urgentJe
a esta capital de grande número
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de industriais, t ,dos ansiosos ';){'I':
conhecer as altas razões de Esta
(!O, que tel'ium dado apoio ao ca-
lamitoso desígnio dp. ferir morta;
mente tão num::rosa p. l.mport.!1nte
classe de produtores e IIr:.l~?ll·~~

dores;
mas, considerando a decepção

profunda, ...
O Sr. Brochado da Rocha - Não

apoiado.
O SR. ERASTO GAERTNER (Con-

tinuando) ;

". .. em que ficaram todos, ao
coMtatar a expos:ção de motivos
do Exmo. Sr. Ministro da Fa
zenda, eis que S. Ex.a começou
por declarar quoe não conhecia os
problemas da madeira, ignorância
essa que se patenteou, escandalo
samente, no desenvolvimento da
entrevista; ... '.

O Sr. Brochado da Rocha - Não
apoiado.

O Sft. ERASTO GAERTNER - E'
o cúmulo que V. EX.a. conteste €sta
assertiva. (Lê):

" . " e atendendo a que, pela sua
inconsistência. pela interpretação
falha, errônea e infantil dos fe ..
nômenos vinculados ao comérc:o
de ma.deira. as razõ~s expostas
como fundamento da incrível pro
vidência governamental, fazem
duvidar até da serenidade mental
dos nossos dirigentes; e

Considerando que o Exmo. se
nhor Ministro atribui a medida:
1 - ao el'~vado preço da m&A:1ei
ra no mexcado interno; 2 - à
escassez dos transportes para ou
tras mercadorias e para os gêne
ros atmentícios; 3 - ao progres
sivo aumento das exportações de
madeira do que se origina a obri
gação do govêrno emitiu pa;Jel
para resgate de cai~baift:5. dadas
as dificuldades da lmportação:

e consid-erando que ~ inconce
bível decretar-se o massacre to
tal de uma indústrja, atravês da
fragilidade dêsses fundamp,r. t,os:

Requ,eremos sejam sollc:tadas,
por intermédio da. Mesa. ao Po
der Executivo, ab seguintes infor
mações:

1.0 - Se é licito alegar. preli
minannente, o Ministro dn. Fa
zenda não entender ias ~ :.gócjos
de madeira. ao depois de haver de
cretado extinção sumlÍ.!'lo.. fr:a,
dessa indústria;

2. (j. Se não seria nlais. hum~
no, mais sensato, mais patrió~i

co, estUdar o complexo prob!~

ma, ouvir os técnicos e os inte
ressados, antes de proclamar a
devastação vandálica de wna 1 e
de imensa de elementos vivos da
riqueza nacional, quais sejam as
firmas e os esta.beleclmentos co
merciais e industriais que ope
ram com a madeira;

3.°. Se não haveria nenhl1l11'
outro meio calmo. inteligente, de

forçar a baixa do produto no
mercado interno; a criação ele
uma simples cota de sacrifícIO.
já experimentada com o café
não daria a solução deseja.da,
antes do sacrifício total da in
dústria?

4. o. Se não é iníquo e até
criminoso responsabilizar somen
te a indústria da madeira, pela
escassez dos transportes, mal que
resultou exclusivamente da in
cúria e da inépcia governamen
tais?

5.° Se não teria sido menos
danoso e mais equitativo restrin
gir proporciol!aImente o tí'alls-
porte de todos os produtos. Essa
medida seria tanto mais s.ábia e'
justa quanto é certo que as
pranchas utilizadas para o tri1.ll:'
porte de madeira não se pre3·
tam, em absoluto, para o tra113
porte de quaisquer outras me~

cadorias;
6.° Se há qualquer senso de

eq'Úlibrio, já não de justiça, na
condena.ção de uma s6 indústria,
tão honesta e promissora, para.
obviar as dificuldades de Tesou
ro na aquisição das cambiais;

7.. Se o mais humilde senso
comum não recomendaria, de
plano, a restrição proporcional e
equânime de tôdas as eXpOlt-:t
ções, uma vez que se impu::;es,:;e
tal providência, contrária, aliá3,
a tôdas as leis econômicas;

8.0 Se a missão dos govêr
nos é diligenciar pelo 50ssêgo.
pela paz, e pela. prosperidade da
Nação. como reconheceu o Se
nhor MLTlistro da Fazenda 
não será verdade que o decl"€. i:O
de proibição da exportação de

madeira contraria, chocante e
ruidosamente, "aquêles propósi
tos;

9.° Dado a intuito displi
cente do Exmo. Sr. Ministro da
Fazenda de examinar as 'mges
tões dos industriais, a fim de
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corrigir os efeitos calamitosos do
Decreto incrível, que conceito fa
zer de uma administração que
se propõe a.balar tão profullàa
mente os nossos alicerces pconô
micos para, ao depois, e.ltudar o
assW1to. e os meios de lhe con
sertar os danos?

10. o. se o decreto de extinção
da indústria da madeira ~ão

constitui um desserviço ao Bra
sil, a.punhalandQ de morte o seu
próprio regime?

11 .°. se podem os brasilei.:"os
confiar, ainda, no Ministro ~.a
Fazenda, cuja função precípua é
defender e proteger a economia
e a riqueza nacionais. quando
êsse mesmo Ministério se trans
fonna no carrasco impiedoso e
injusto, dos seus sustentáculos
mais vigorosos e leg1timos;

12.°. Se não é tempo de pa
rar. de pôr um fim a obra de
desmoralização. de achincalhe.
de tripúdio sõbre o prestígio do
govêrno da República.

Reconhecendo a sinceridade e
lealdade com que S. Ex.o. ccm
fessou desconhecer compl~ta
mente a questão da madeira, um
dos grl:l..ndes esteios da economia
nacional. cumpre esperar que o

Exmo. Sr. Ministro da Fazenda,
completando o seu gêsto de fran
queza e mostrando coerência com
as suas próprias palavras, volte
urgentemeI.l.te atrâs, na infeliz
medida, para evitar o quanto an
tes as calamidades nascenres e
que tomarão logo proporções ir
reparáveis. "

Sr. Presidente, passo às mãos
de V. Ex.1I. o requerimento.

Tenho dito. (Muito bem. FaZ
mas.)

Sala das Sessões, 30 de agõsto de
1946 - Eraston Gaertner. - Melo
Braga. - Munhoz da Rocha.

O SR. BROCHADO DA ROCHA 
(Pela ordem) ~ Sr. Presidente, pe
diria a V. Ex.lI.. uma vez que está es
gotada a hora do expediente, me con
cedesse a palavra, amanhã, na primei
ra fase dos nossos trabalhos, para que
eu pudesse responõer ao nobre Re
presentante do Paraná, Sr. Erasto
Gaertner. 8olic1taTir.. ainda a V. Ex.a

não tomasse qualquer providência
quanto ao pedido do ilustre colega
antes do requerimento de adiamento
que pretendo f.ormuiar .

o SR. PRIDSIDENTE· - Tomarei
na devida oons1deração o .ped!ldo de
V. Ex.a • .

O SR. BROCHADO DA ROCHA 
Agradecido a V. Ex.a.

(Durante o discurso do Senhor
Brochado da, Rocha, assume a pre
sidência, o Senhor Melo Viana,
Presidente.)

O SR. PRESIDENTE - Está finda
a hora d{) Expediente.

Passa-se à

ORDEM DO DIA

Compareceram mais 195 Senho
res Representantes:

Partido Social Democrático

Amazonas:
Alvaro Maja.
Valdemar Pedrosa.
Pereira àa Silva,.
Cosme Ferreira.

Pará:
Magalhães Barata.
Alvaro Adolfo.
Duarte de Oliveira.
Lameira Bitenoourt..
Rocha Ribas.

Maranhão:
Clodomir Cardoso.
Crepon Franco.
Vitorino Freire.
Odilon Soa:-es.
Luis Carvalho.
José Neiva.
Afonso Matos.

Piauí:
P..enault Leite.
Areia !..eão.
Sigefredo PaC'heoo.

Cea.rá:
Moreira da Rocha.
Almeida Monte.

Rio G. do Norte:
Dioclécio Duarte.
Mota Neto.

Paraiba:
Jandui Carneiro.
Samuel Duarte.



Pernambuco:
Novais Filho.
Etelvino Uns.
Agamemnon Magalhães.
Ja.rbas Maranhão.
Oscar Carneiro.
Osvaldo Lli.na.
oosta Pôrto.
Ullsses Lima.
Barbosa Lima.

Alagoas:
Teixeira de Vasconcelos.
Góes Monteiro.
Medeiros Neto.
Antonino Mafra .

sergipe:

Leite Neto.
Graco Cardoso.

Bahia:

Lauro de Freitas.
Aloisio de Castro.
Regis Pacheco.
Negreiros Fa.leão.
Vieira de Melo.

Espírito Santo:
Atf:l1o Vivaqua.
Henrique de Novais.
Ar! Viana.
Carlos Lindemberg.
Eurico Sales.
Vieira de Resende.
Alvaro C~lo.

Distrito Federal:
J.onas Corr€la.
José Romero.

Rio de Janeiro:

Pereira. Pinto.
Alfredo Neves.
Amaral Pelxoto.
Eduardo Duvivier.
pa,ulo Fernand-es.
Getúlio Moura.
Brigido Tinoco.
Miguel Couto.

Minas Gerais:

Levindo Coelho.
Melo Vla.na.
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Rodrigues &abra.
Pedro Dutra.
Blas Fortes.
João Henrique.
Joaquim Llbâmo
Gustavo Capanema.
Rodrigues PereiIa.
Olinto FOI15eca.
Lair Tostes.
Milton Prates.

São Paulo:
Novell Júnior.
Antônio Fel1ciano.
César Costa.
Martins Filho.
Silvio de Campos.
José Armando.
Lopes FelTaz.
Machado Coelho.

Gaiãs:
Pedro Ludovico.
Diógenes Magalhães.
João dtAbreu.
Ga.leno Paranh(JS.
Gullhern:.;· Xavier.

Mato Grosso:

Pon-ce de Arruda..
Argemiro Fialho.
Martiniano Maújo.

Paraná:
Fernando Flores.
Flávio Guimarães.
!4unhoz de n4elo.
João Aguiar.
Aramis A tafde.

Santa. Catarina:

Ivo d'Aquino.
A<lerbal Silva.
Orlando Brasil.
Rogério Vieira..
Hans Jordan.

Rio Grande Clt) Sul:

Ernesto DorneIes.
Gaston Englerl.



Adroaldo Costa.
Brochado da Rocha.
E16i Rocha.
Teodomiro Fonsooa.
Damaso Rocha.
Antero Lêivas.
Sousa Costa.
Bitte:ncourt AZambuja.
Gl1cério Alves.
Mé1'c1o Teix·eira.
PerlIo Vergara.
Ber6fllo Azambuja.
Bayard LIma.

Uniáo Democrática. Nacional

Agostinho Monteiro.

Ma.ranhão:

Anttenor Bog~a.

Piauí:

Antômo Correia.
Coelho Rodrigues.

Ceará:
Plinio Pompeu.•Gentil Barreira.
Egbe.r1io Rodrigues.
Fernandes Teles.
José de Borba..
Leão SampaJo.
Edgar de Arruda.

Rio Gr8Llde do Norte:

Ferreira de Sousa.

Para.1ba.:

João Orsulo.
Fernando Nóbrega..
Osma.r Aquino.

Pems.m.buco:
Lima. Cavalcâllii.
Alde Sampaio.
Gilberto Freire.

Alagoas:
Freitas Cavalcàntl.
Mário Gomes.
Rui Palmeira..
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sergipe:

Válter Franco.
Leandro Mac1:al.
HeribaIdo Vieira.

Bahia:
otávio Mangabeira..
Luis Viana.
Clemente Mariani.
Dantas Júnior.
Rafael Cincurá.
Nestor Duarte.

Aliomar BaJeeiro.
João Mendes.
Alberico Fraga..

Distrito Federal:

Hamilton Nogueira.
Hermes Lima.
Euclides Figueiredo.

Rio de Janeiro:

Prado KeIIy.
Romão JÚllior.
José Leomil.
Soares Filho.

Minas Gerais:
Monteiro de castro.
José Bonifác~o.

Mllton Campos.
Magalhães Pinto.

São Paulo:
Paulo Nogueira.

Goiás:

Jales Mach~do.

Mato Grúf.!-o:
João Vilasboas.
Agrícola de Barros.

Santa Oatarilla :
Ta.vares d·Amaral.

Partido Trabalhista Brasileiro

Bahia:
LUis Lago.

Distrito Federal:
Rui Almeida.



Benjamim Farab.
Vargas Neto.
Gurgel do Amaral.
Begadas Viana.
Bemclo Fontenele.
Ba.eta. Neves.
Antônio Silva.
Barreto Pinto.

Rio de Janeiro:
Abelardo Mata.

Minas Gerais:
Ezequiel Mendes.

São Paulo:

Marcondes ·Filho.
Romeu Flon.
Berto Condé.
Euséblo Rocha..

Paraná:
'Me10 Braga.

Rio Grande do Sul:

Artur Fischer.

Partido Republicano

Pernambuco:
Sousa Leão.

Sergipe:

Durval Cruz.
Amando Fontes.

Minas Gera.Js:
Jac1 Figueiredo.
Berna.rdes FIlho.
Mário Brant.

Partido Social ProgressfStD,

Pará:
Deodoro de Mendonça.

Ceará:
Olavo Oliveiia.
Joio Adeodato.

Bahia.:
Teódulo l".lbuquerque.

Sio Paulo:
Campos Vergal.
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Partido Democrata Cristão

Pernambuco:
Arruda Câmara.

São Paulo:
Manuel Vitor.

o SR. PRESlDENTE - Antes de
prosseguirmos no exame dos requeri
mentos de destaque, formu.lados para.
emendas ao Titulo V, cabe-me cum
prir uma delíberação da Assembléia,
que determinou o adiamento da '9'0
tação da. emenda n.O 3.064, do se
nhor Representante Jorge Amado,
~ujo destaque está. assim redigido:

Requeremos destaque pra a emen
da D.o 3.064:

Redigir assim: liA publicação de
Jivros e Pfrriódicos indoepende de li
cença do Poder Público".

(Art. 141, § 5.°, Capo II, Tit. IV
do projeto atual que corresponde ao
art. 15 § 8.0 do projeto anterior).

1.0 signatário: Deputado Jorg2
Amado.

Sala das sessões, 23 de agõsto de
1946. - Carlos Prestes.

O SR. COSTA NETO (peza
ordem) (.) - Sr. Presidente, quan..
do eram d1scutidos os destaques re..
ferentes áo Titulo ry - Da decla...
ração de Direitos - Ca.pítulo II 
Dos direitos e das garantias indivi
duais - o nobre Representante se
nhor Jorge Amado procurou obter a
supressão da. -palavra "classe", que
se eocontra 1nscrita no texto final do
art. 141, § 5.°.

Veri!Jeamos no momento, Sr. Pl'esl.
dente, que se tra.tava, principalmente,
de assunto de redação. tendo o mes
mo Uu.stre Sr. Representante cha..
mado nossa atenção para, a possibili·
dade de se concilla.r seu pensamento
com o da. Comissão por meio de outra.
~xpressão. Entendemos, então, o Pre
sidente da. Comissão, o Vice-Presi·
dente e eu, que era possível conse
guir-se <tsl objetivo, remetend.o a ma
téria à Comissão da Redação, a. fim
de que esta inclUÍSSe no texto, sObre
o qual depois Je pron1mciaria (lo ple
nário, redação que substituisse a parte
final do art. 141, § 5.°.

Infelizmente, procurei no recinto,
há poucos momentos, o nobre Repre..
sentant.e Sr. Jorge Amado, e não o
encontrei. Solicitaria. a seus colegas

(.) Não foi revisto pelo orador.
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de bancada. presta.ssem atenção ao
texto, que vou ler, para verificar se
coincide com o ponto de vis,ta expost::l
por S. Ex.a :

"Não será tolerada., porém, pro-·
paganda de guerra e de processos
violentos para subverter a ordem
política e social ou de precon
ceitos de raÇa ou de classe".

O Sr. Caires de Bn'to - Posso as
segurar a V .. Ex.a. que o nobre colega
Sr. Jorge Amado está de pleno acÔI
do com essa redação.

O SR. COSTA NETO - Obrigado
a V. Ex.a •

Sendo a.ssim, Sr. Presidente, remeto
a V. Ex.a a nova redação, paTa .ser
oportunamente considerada pela Casa.
(Muito bem.)

O SR. PRESIDENTE - Tenho em
mãos a nova redação para o § 5.0 do
art. 141 do projeto, resultado do
acórdo havido entre OS 5enhores Re
preseotantes. a u t or e s e R-elatores
desta matéria" a. qual passo a ler:

Propõe: I'Não será. tolerada, porém,
propaganda de guerra, de processos
violentos para .subverter a ordem po
11t1ca e social, ou de preconceitos de
raça ou de classe".

OS Senhores Representantes, que a
aprovam, queiram levantar-se. (Pau
sa).

Está aprovada .
V-amos prosseguir no estudo da

emenda n.o 3.378, cujo destaque é o
seguinte:

Redigir a~im: U A Associação pro
fissiC'nal ou sindical é livre".

(Art. 158 - Titulo V - do Pro
jeto atua:, qUe corresponde ao artigo
164 - § 27 do ProJeto anterior) .

Primeiro signatário: Deputado Os
valdo Pacheco.

Sala das Sessões, 27 de agôsto de
1946. - Carlos Prestes.

Sõbre esta emenda falou ontem o
Sr. Representante Osvaldo Pacheco.

Tenho em mãos requerimento apre
sentado pelo Sr. João Amazonas,
para destaqu-e das palavras _ ufonna
de constituição" - do art. 158 do
projeto, assim redigido:

Requeiro destaque para a supressão
das palavras: "a forma de consti
tuição" do art. 158, do projeto re
visto.

sala das Sessões, 28 de agOsto de
1946. - João Amazonas.

O ~ SR. AGAMEMNON MAGA
LHAES (~ ) - Sr. Presidente, O' ar
tigo 158 fícou assim redigido:

"E' livre a associação profis
sional Ou sindical; seI~lhe~á re
gulada por lei a forma de COl1.S
tituição, a representação legal nos
contratos coletivos de trabalho e
o ,exercício de funções delegadas
pelo poder públic()".

O nobre Deputado Sr. João ,Ama
zonas pediu o de.staque da expressão
- "a forma de constituição" - a.
fim de excluí-la do texto. Sua argu
mentação baseou~se DO receio de que,
na. regulamentação àa forma de COILS
tituição, se esta-belecessem condições
que sacrificassem o principio da li
berdade sindical. Foi ~se o funda
mento do pedido de destaque.

Parece-me, entretanto, Sr.' Presi
dente, que o temor do nobre Depu
tado não tem procedência.

A constituição prescreve a norma:
"E' livre a. associação profissional ou
sindical". ~ste preceito não exclui lei
complementar do Congresso para sua
execução. Não seria regra auto-apli
cável, mas dependente' de regu}ame.'1
tação.

A Comissão foi prudente, quando
precisou os têrmos da regulanienrta
ção:

" • .. a forma de Constituição, a
representação legal nos contratos
coletivos de trabalho e o exercicio
de funções delegadas pelo poder
público" .

Ainda que o projeto náo estabele
cesse que a lei regularia a forma de
constituiçáo, a. competência, caber~a,

implicitamente, aO Poder Legislativo.
E' evidente que, fixado o princípio
de livre associação, s'e deixarmos aO
Congresso a faculdade de legislar
sôbre a forma, a competência fica
limitada à forma, .nunca podendc
atingir a substância, o prin!Cfpio.

Diante disso, creio que o nobre co
lega retirará seu pedido de destaque,
a menOs que tenha outras observa
ções a fazer.

O Sr. João Amazonas - Desejaria.,
para esclare<:er-me, conhecer o pen
samento da Comissão a respeito dos.
pontos que vou enumerar. A regu
lamentação da forma. de constituição
pode implicar em interferência do
Ministério do Trabalho na vida as-

('10) Não foi revisto pelo orado!'.
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sooiativa e administrativa dos sin
dicatos - isso 110 que diz respeito
aos estatutos, hoje prAticamente pa
dronizados? Poderão os sindicatos
constituir-se em federação, união ou
confederação, em escala nacional oU
e~tadual, segundo seu próprio de
sejo?

O SR, AqAMEMNON MAGA
LHAES - Nenhuma interfeI'êllcia
pode a lei estabeloc'er no tocante ao
livre exerc1cio da atividade prOfis
sional. Quanto ao objeto dessas as
sociações, elas é o que o definirão;
a lei apenas exige prIncipios de or
dem legal e moral para a sua cons
tituição; quer dizer, os fins devem
ser licitas, como se exige para tôdas
as Msociaçôes civis. E', a meu ver,
a única limitação. Quanto ao grau
da organizazção sindical, ou melhor,
Quanto às uniões, federações ou con
federaç&es. é evtdente que, sendo li
vres a lei não pode delimitar sua li
,berdad,e e essas associaçõs terão a
faculdade de se agrupar como deli
berarem.

O Sr. Benício Fontenele - Não
implica em conceder pluraridade sin
dical?

O SR. AGAMEMNON MAGA
LHAES _ Devo chamar a atenção
da Assembléia para que, no projeto
o princípio é de livre associação pro
fissional .•.

O Sr. Gurgel do AmaTaI - Que
entende V. Ex.lt por isto?

O SR. AGAMEMNON MAGALHAES
_ ... e não se estabelece a autono
mia porque esta fica condicionada a
determinadas limitações.

Assim, as objeções do nobre Repre
sentante, em face da interpretação
da Comissão, não procedem e, ama~

nhã, o legislador encontrará. nesta
troca de idéias, neste raciocínio a
verdadeira inteligência do texto.
(Muito bem,. muito bem.)

O SR. CARLOS PRESTES (Pela
ordem) - Sr. Presidente, sollcito 8,

V. Ex.a que a votação seja feita em
duas partes: a primeira, compreenden
do o período:

"a assocIação profissional ou sin
dical é livre";

e a segunda. oorrespondendo à sUplti
são do restante do artigo.

Envio a V. Ex.", por escrito, reque
r1menrto nesse sentido, que é o se
guinte:

Requeremos que o m. 158 do Pro
jeto revisto seja votado com o desta
que das palavras "E' l1vre a associa
ção profissional ou sindicar', de mo
do que a votação seja. feita em duas
partes, a fim de se suprimir a segunda.

Sala das Sessões, 30 de agõsto de
1946. - Carlos Prestes.

O SR. PRESIDENTE - Vou sub
meter à votação o requerimento de
des~aque da emenda n.o 3.378. A pri
melra parte diz:

II E' livre a associaçáo profissio
nal ou sindical."

Em face do projeto, está prejudica
da, porque coincide com o texto

Agora., a segunda:
11 ••• ser-lhe-á regulada por lei'

a forma de constituição, a repre
sentação legal nos contratos cole
tivos de trabalho e o ex.ercício de
funções delegadas pelo poder pú
blico."

Os Senhores que a aprovam, quei
ram levantar-se. (Pausa'>

Está rejeitada.
A emenda n.o 3.168 está prejudicada,

porque reproduz justamen·te o texto
aprovado, e o seu destaque está ass:lm.
redigido:

Requeiro destaque para Q emenda
n.o 3.168 de autoria do Deputado celso
Machado e apresentada ao § 27, arti
go 164, do projeto.

Saia ds.s Sessões, em ~ de agOsto
de 1946. - Café Filho.

A emenda diz:
N.o 3.168

Art. 164 - § 27:
t.A associação profissional ou sindi

cal é livre. A lei regular-lhe:s-á a f01'
ma de constttuição, a representação
legal nos contratos coletivos de tra
lho e o exercício de funç6es delegadas
pelo poder público."

Redija-se: "§ 27 - A assoc1aA;ão
profissional ou sindica.l é livre, regu
lando a lei a sua constituição, a uni
dade de representação e a contribui
ção obrigatória da respectiva. categoria,
além do exercício de f,unções delegadas
pelo poder público."

Há outra do Sr. Deputado EdUM"
do Duvivier, n.o 3.226..A, que é modi
ficativa. Propõe S. Ex.a:

11A essociação profisslonaJ ou
sindical é livre."

e acrescenta.:
11 ••• assegurada a pluralidade

dos sindicatos".
e o seu destaque assim reza:
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Requeiro, na forma do Regímento,
destaque para a emenda n.o 3.226-A,
de minha autoria., apresentada ao pa
rágrafo 27 do art. 164, do prinútivo
Projeto e correspondente ao art. 158
do Projeto revisto.

Emenda cujo destaque se requer:
Título V - Capitulo III

Ao § 27 do art. 164:

Red.iJa~se :

A ass'Ociação profissional ou
sindical é livre. assegurada a plu
ralidade dos sind1cat'Js.

Sala das Sessões, 23 de agõsto de
1946. - Eàuardo Duvívier.

A emenda diz:

N.O 3.226~A

Título V - Capitulo In:
Ao § 27 do art. 164:
Redija~se:

A .1ssoclação profissional ou 5in'
dical é livre, assegurada a plura
lidarle dos sindicatos.

O mais como está no texto do
Projeto.

O SR. HEP..MES LIMA (Pela or
clem) (+) - Sr. Presidente. ao emen
da a meu ver está prejudicada, porque
a Casa acaba de aprovar o texto: <4 A
associação profissional ou sincUcal é
livre." A pluralld8lde, se não cabe na
expressão que acabá de ser aprovada,
foi naturalmente posta de lado.

O Sr. FeTTeira de SOUZc:l - Pelo
contrário.

O Sr. Adroaldo Costa - O no
bre orador, neste ponto, não tem
razão. Na qualidade de membt'o da
Comissão, minha opinião é no sentido
de que a lei ordinária tanto pode ado
tar a unidade como a pluralida.de sin
dicsJ. E' o que o projeto consagra, e
em Que consiste a I.:.berdade sind!caI.

O SR. PRESIDENTE - O Senhor
Deputado Eduardo Duvivier pretende
se cons!me aquela expressão no pro
jeto de modo expresso. Vou submeter
a sugestão de S. Ex.& à apreciação da
Casa.

Os Srs. Representantes, que a apro
vam, queiram levantar-se. (Pausa. )

Está rejeltada .
O SR. NEREU RAMOS (Pela or

dem) - Sr. Presidente, decl&.l'o que
votei contra a emenda por entender
que o dispositivo permite Que a le
gislação ordinária resolva o caso.

O SR. TOLEDO PIZA (PeZa ordem)
Sr. Presidente, faço idêntica decla

ração.

o SR. PLíNIO BARRETO (Peúc
ordem) - Sr. Presidente, meu voto>
foi dado no mesmo sentido.

O SR. PAULO SARASATE (Pela
ordem) - 5T. Presidente, desejo de
clarar que também votei nês5e sen
tido.

O SR. PRESIDENTE - Vamos pas
sar à emenda do Sr. Representante
Ferreira de Sousa, que não ficou pre
judicada pela deliberação anterior,.
cujo destaque está assim redigido:

Requeiro destaque, na forma regi
mental, para a emenda n,o 3.229, de
minha autoria, referente ao Titulo V
do Projeto revisto e publicada à. pá
gina 217 do impresso alusivo ao ar
tigo 164, § 27, do projeto primitivo, vo..
tando-se em duas partes correspon
dentes aos dois períodos.

Sala das sessões, .27 de agôsto de
1946. - Ferreira de Sousa.

A emenda diz:
N.o 3.229

Ao art. 164, ~ 27:
Diga-se:
A associação sindical é livre e

autônoma. A lei regulará a forma.
e os requisitos para a constituição,
a representação nos contratos co
letivos de trabalho, o exercício de
funções delegadas pelo poder- pú
blico e os casos e fonnas de in
tervenção excepcional na sua ad
ministração.

A justificação será apresentada
oportunamente. - Ferreira de
Sousa.

O SR. FERREIRA DE SOUSA (*)
- Sr. Presidente, a emenda, cujo des
taque foi por mim solicitado, visa
coloc.:ar o problema sindical brasileiro
no âmbito do regime democrático.

Posso mesmo dizer que a idéia por
ela aventada foi ql1ac.;e unânimemen
te aceita pelo eleitorado brasileiro
que julgou os candidatos à Presidên
cia da República. Sustentaram o pre
ceito em declarações expressas, não
só o Brigadeiro Eduardo Gomes no
discurso do Pacaembú, em São Pa.ulo,
como o eminente General Gaspar Du
tra aceitando integralmente todos os
pontos do programa da Liga Católica.

Que estabelece a emenda?
Que o sindicato nâo é sõmente livre,

mas. também, autônomo. O objetivo
da emenda. é que as c1s.sses slndiea.li
zadas tenham livre direção de seus
sindicatos, e não estejam sujeitas à
ação da autoridade; que os sindicatos
nA.o se transformem como no Estado

(.) Não foi revisto pelo orador.
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Novo, em simples departamentos ou
sucursaIs da tl.ção governamental; que
os operários, homens de indústria e
do comércio, enfim. todos aquêles que
se sindicalizem, defendam seus inte
rêsSoes sem dependência de contrôle,
de domínio e de fiscalização governa
mental.

O Sr. Nestor Duarte - Chegu~i

tarde ao debate, e por isto estou meio
confuso. Não compreendo discussão
em tôrno do têma dos sindicatos. de
vez que já são livres, expressamente
livres, em razão do texto que acaba
mos de votar. Também não sei como
se possa discutir questão adJeta e im
portante, qual a de sua autonomia,
iPorquanto os sindicatos são livres e
autônomos.

O SR. FERREIRA DE SOUSA· 
Não é êste o entendimento com que o
assunto tem sido trat2.do. A Consti
tuição de 1937, no art. 38. diz que a
associação profissional ou sindical é
livre; no entanto, a lei sindical do
Govêrno ProviSÓrio cerceou-lhe intei
ramente a autonomia, sujeitando-a à
administração e à aprovação do Mi
nistério d.a Trabalho.

Desta forma, os sindicatos se torna
ram simples sucursais da entidade
oficial.

O Sr. Nestor Duarte - V. Ex.a não
pode tnvocar a Constituição de 1937,

, como justificativa, para discussão do
problema, na Constituinte de 1946. A
Carta de 1937 não trata do assunto.

O SR. FERREIRA DE SOUSA 
A Constituição de 1~7 tratou do as
sunto. Declarou, expressamente, ser
liv:e a associação sindical.

O mesmo govêrno que a decretou,
entendeu que, ali, não se continha a
noção de liberdade, a de autonomia,
Llmitou~se. restringiu-se, portanto, a
Dação de liberdade ao s6 fato de par
ticipar ou não o indivíduo de sindi
catos. Agura mesmo houve quel.'1 en
tendesse, contràriamente ao meu ponto
de vista, que na própria noção de li
berdade não se conUim necessària
mente a de pluralidade sindical.
Houve quem dlsesse que a expressão
f< ltberdade sindical" possibilita ao le
gislador ordinário estabelecer a uni
dade ou a pluralidade dêsses sindica
tos. Vê V. Ex./t, Sr. Presidente. como
a simples expressão liberdade sindical.
ou "livre associaçáo sindical. é de con
teúdo duvidoso e faculta abusos m
tc>..grals.

O Sr. Agamemnon Magalhães - Na
Constituição de 19'37 a liberdade sin
dical continha preceito de moralidade:

era livre a. associação, mas só um sin
dicato era' reconhecido. Agora, a
Constituinte votou a liberdade sindi
cal, de maneira que a emenda de
V. EX,a está. evidentemente, preju
dicada.

O SR. FERREIRA DE SOUSA 
Perdão! Aqui não se discute mais a
tese da liberdade sindLcal.

O Sr. Paulo Sarasate - V. Ex.a •
para esclarecer perfeitamlmte o ple
nário. poderia D'l'oceder à leitura in
tegral de sua emenda.

O SR. FERREIRA DE SOUSA 
Minha emenda CO:l1síste na simples
adição de uma palavra..

O Sr. Paulo Sarasate - V. Ex.a po
deria pedir à Mesa sua emenda e lê-la
ao plenário.

O SR. FERREIRA DE SOUSA 
Conheço-a de cor. É a simples adição
de uma palavra.

O Sr. Paulo Sarasate - Mas V. Ex.lL
admite. na emenda, a intervenção nos
sindicatos?

O SR. FERREIRA DE SOUSA -
Admito. ,

A emenda é dividida em duas partes,
por forma que até o destaque foi ex
pressamente requerido para votação
parcelada. A primeira reza: a associa
ção profissional ou sindical é livre 
está no projeto - e autônoma. Eis
a definição de au"tonomia sindical.

A segunda é 80 ponto em que o
artigo do projeto se reporta à possibi
lidade de regular a lei a forma de
constituição dos sindicatos e a repre
sentação dos sindicatcs nos contratos
coletivos de tra.balho; e mesmo no
exercício, pelos sindicatos, de funcôes
delegadas pelo poder público, a emen
da. admite que se pOssa dar excepcio
nalmente, ou que a lei possa estabe
lecer em casos restritos. a interven
ção:> do govê:no na autonomia dos sin
dicatos. ~ o que vou mostrar.

O Sr. Paulo Sarasate - Não estou
discutindo o mérito da questão; apenas
quero esclarecer~me.

O SR. FERRErRA DE SOUSA 
A concessão, feita pela emenda, visa
sõmente COITlglr posslvels abu.sos da
autonomia sIndical. A própria noção
de intervenção confirma a de auto
nomia; se não houver autonomia. não
haverá intervenção. porque o que há é
ação constante. superintendência in
tegral.

O Sr. Osvaldo Pacheco - V. Ex.Q
poderia ler sua emenda. para nos es
clarecer? Seria interessante.
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o Sr. Pedroso Júnior - Por ela, a
associação sindical será livre e au
tônoma?

O SR. FERREIRA DE SOUSA 
Minha. emenda diz: a associação sin
dical é livre e autônoma. Esta a p1'1
meira parte, cuja votação pedi fÔSSe
feita em separado. Vale dizer: na
forma do meu pedido, pode admitir-se
a autonomia, recusando-se a idéia de
intervenção.

O Sr. Nestor Duarte Peço a
V. Ex.a , encarecidamente, que pleiteie
outra votação, a fim de que eu possa
atender à emenda com o meu mo
desto voto. Dizer que a assoclação
sindical é livre e autônoma, não posso
compreender.

O SR. FERREIRA DE SOUSA 
V. Ex.a, aí, amplia demasiado o con
ceito de liberdade. No meu sentir ...

O Sr. Gurgel do Amaral - Há re
dundância.

O SR. FERREIRA DE SOUSA 
Vou mostrar, ainda, aos eminentes
colegas, que não há redundância; mas
se houvesse, náo faria mal.

O Sr. Osvaldo Pacheco - Acredito
que V. Ex.e. tenha tôda razão, lIl8.6
preferiria que V. Ex.& solicitasse a
votação em duas partes.

O SR. FERREIRA DE SOUSA 
Requeri o destl\que em duas parte6.

O Sr. Prado Kell1J - V. Ex.a vai
pedir a votação em duas pa.rtes?

O SR. FERREIRA DE SOUSA 
Justamente.

Dizia que a noção de liberdade sín
dical comparta conceito mais largo ou
mais restrito. Dir-se-á haveI" liberdaó.e
de fazer ou não fazer parte dos sin
dicatoo, em relação a cada membro
de categoria sindlcallzada; dir-se-á,
também, que há liberdade para cada
membro dessa categoria não se filiar
a um sincUcato e organizar outro, na
forma que a lei determinar.

Eis ai a noção de liberdade; mas
nessa noção liberdade, tal como expus,
não se compreende a autonomia do
sindicato que cUga respeito, não à sua.
liberdade, mas à sua admin16tração, à
possibilidade de intervir o govêrno, ou
não, permanentemente, na sua admi
nistraçã.o.

O Sr. Plínio Barreto - Se o 'so
vêrno pode intervir, o slndicato perde
a liberdade.

O SR. FERREIRA DE SOUSA 
Vou responder ainda a esSa objeção:
Se a noçáo de autonomia estivesse,

necessàriamente, contida na de Uber
dade, ainda assim nada haver1a. de
mau fôsse ela repetída, como o foi
na Constituição de 34, assim como em
todos os programas dos candidatos e
nas reivindicações das diversas corpo
rações que trataram do assunto. Ne
nhuma .se referiu, expressamente, à li
berdade sindtcal, mas tôdas trataram
positivamente da liberdade e auto
nomia daqueles órgãos. Quer dizer:
hâ uma espécie de consenso de que
nem sempre a noção de ll.berdade im
porta em noçã.o de autonomla.

O legislador nada pe:rde em. ser
claro, em afastar dúvidas em questão
dessa. ordem.

O ST. Rui Santos - Na. minha igno
rância, aceito a liberdade e a.utonomia;
não entendo, porém. como V. Ex.a re
comenda autonomia e mais a<Ua.nte
fala em intervenção.

O SR. FERREIRA DE SOUSA
Agora V. Ex.a vai ouvir-me.

A .segunda parte da. emenda, cuja.
votação destaquei, tendo assim pro
cedido em razão das possíveis dúvidas
quando se pretendesse chamar de con
traditórias as normas de a.utonomia e
de intervenção, esta. segunda pa:rte,'
repito. diz: (lê>.

E o acréscimo:
"E os casos e formas de inter

venção excepclol1&l. t.

O Sr. Lino Mac1uu!o - Nesse !lOnto
é que está o perigo.

O Sr. Olivaldo Pacheco - Somos
completamente contrérlos ao que dis
põe a emen'da e POI" isso pedL."ia ao
orador .:tue a lesse na. íntegra. Foi
êsse precedente que levou os sindicatos
ao verem suas a.ssembléias cheias de
pol1clais.

O SR. FERREIRA DE soua-'\ 
Permita-me termina.r a leitura, que
atende ao ponto de vista de V. ELa.

Vou continuar a minha explicaç§.o
e V. ELa verá que não estamos com
pletamente em desacõrdQ. mas quase
completamente de ac6rdo.

O Sr. Osvaldo Pacheco - E o pro
letarlado que está em desacOrdo.

O Sr. Batistll. Neto - V. Ex.a de
fende a autonomia no principio e a
nega no fim!

O SR. FERREIRA DE SOUSA 
Se defendesse um principio, negando-o
no fim, não teria pedido a votagio da.
emenda em duas pe.rtes. Teria cons1
dera.do que ela formaria um todo e
não poderia ser votada separadamen-
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te. Logo. .se propuS a votação parce
lada ê porque admito o simples reco
nhecimento da. autonomia. sem o da.
i,ntervenção. Posso até declarar a.
V. Ex..1l que a. razão da parte f1nal
da emenda. é menos de convicção pes
soal absoluta, porque sou, sobretudo,
partidárlo da autonomia sindical. ao
invés de uma tentativa de traD.S1i.ção
com os que pensassem em sent1do
contrário.

Digo. apenas:
li A lei regulará os casos e as

f ormas de intervenção excepcional
na sua administração."

O Sr. Osvaldo Pacheco - Por que
mtervir?

O Sr. Euzébio Roc1uJ - Não parece
ao nobre oradol:' que a segunda. parte
da. emenda feTe profundamente o prin
cípio consagra.do na primeira?

O SR. FERREIRA DE SOUSA 
Entendo que ela confirma o Principio:
só se fala em intervenção, porque a.
regra é a da autononna.. No DJreJto
constitucional faz-se referêncl.a. à Ln
terven.ção nos estados. porque a. regra
é a autonomia. A intervenção ex
cepcional confinna a autonomia.

O Sr. Euzébio Rocha - A exceçio
torna-se perigosa, porque é porta.
aberta a'o abuso. .

O Sr. paulo Sa1'asate - Segundo
depreendi da argumentação do nobre
orador, S. Ex.a admite a liberdade
com referência. à orga.n1Zaçáo e a au
tonomia com referência ao :funciona
mento; liberdade para que F.e Of86.
Dizem, na forma da lei as 8&OC.iaçlies
e s1ndicatos; autanom1a para o seu
funei-;>namento, para sua vida, para
sua existência legal. Sendo essa a in
terpretação de V. Ex.a, é razOO.vel &
emenda, e me inclino a. votar pela sua.
primeira parte.

O SR. FERREIRA DE SOUSA 
PoIg~ em ter conquistado o voto de
V. Ex.I" que sem. desdouro Par& qual
quer dos colegas, é autorizado e de
profunda consciAncia. pois só se ma
n1festa quando resulta de convlcção
perfeita.

Relativamente à segunda parte da
mInha emenda, digo, com sinceridade ~

que por ela não tenho grande entu
alasmo. (Muito bem) Se a formulei,
f1-1o. a~, como disse anterlormen
~, ~() meio de transigir com UlÍ1&
possivel resJst,êncla em tarno da tese
da ~utonQ!I11a. sob 8 aIegaçio de que
o Go?êmo ficaria desarmado contra a

ação desordeira e ilegal dos sindica
tos. Dos males, o menor.

O Sr. Osvaldo Pacheco - Acredito
seja essa, a i,ntenção de V. Ex!!., mas
a medida é pengosiss1ma, e o exemplo
nós o tivemos no Estado Novo.

As diretorias defendiam, intransi
gentemente, os direitos da classe, mas
fazia-se a intervenção no Sindicato.
que se transformava de elementos de
defesa. do proletariado, em órgão de
fichário da Polícia.

O SR. FERREIRA DE SOUSA 
V. Ex.a sabe que no Estado Novo não
havia necessidade de intervenção, por
que a própria Diretoria do Sindicato
resultava I&ais da confiança governa
mental.

O Sr. Batista Neto - Não seria o
caso de V, Ex.~ retira.!' a segunda par
te da emenda.?

O SR. FERREmA DE SOUSA 
Respondo a V. Ex.a com absoluta sin
ceridade. Não é meu desejo retirar a.
segunda parte. e por isso pedi à Mesa
fizesse a "rotação em separado. En
tendo que a primeira pode ser su:!ra
gada, sem que o seja a· segunda. Uma.
é a afirmação do pr1nclpio. , ,

O Sr. Arruda Camara - V. Ex.·.
como jurista. me esclareça. se o texto.
como está no projeto, permite a plu
ralidade sindical. A razão de ser do
meu aparte é que desejo nque con
signado nos "Anais" que sou pela U
berdade e pela pluralidade sindicais.

O SR. FERREmA DE SOUSA 
Só compreenrlo liberdade sindica.}, se
me fOr dado sindicalizar no Sindicato
que escolher. A lei, então, fixará as
condições. Não admito só a liberdade
de me sindicalizar, mas, também, s. .
Hberdade de me sindicalizar onde bem
entender. ltste meu ponto de vista.

O Sr, Arruda C4ma:ra - Alguns en
ten-dem essa liberdade em dois senti
dos: o de pertencer ou não ao sindi
cato, e o de fazer parte dêste ou da
quele sindicato. No segundo caso é que
consideramos pluralidade sindical, pe
la. qual me bat.o.

O Sr. 081JD1do Pacheco - O de que
se trata agora nfi.o é de liberdade ou
de plUl'aUdade. A questão que levan
to é que, se estamos cogita.ndo de ma
téria llga,da ao proleta.riado, devemos
atender li. sua vontade. E o voto ex
presso unA.nimemente em todos os
congressos sindicais pelo proletariado
é no sentido d~ que ha.ja unidade sln
tUcal. Devemos ainda aguardar a re
soluçA0 do congresso sindical naclo-
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nal, que se realizará, dentro em breve,
na capital da República.

O SR. FERREIRA DE SOUSA 
Estou de acôrdo com V. EX,a, e foi
por essa razão que não votei o desta
que requerido pelo nobre deputado Sr.
João Amazonas, no sentido de esclare
cer qUê a lei regulará a forma de cons
tituição dos sindicatos. Julgo mesmo
que o regime da pluralidade não de
ve ser absoluto, mas condicionado por
lei, de forma que não pululem sindi
catos.

O Sr. Osvaldo Pacheco - Aparecem
elementos estranhos à classe.

O SR. FERREIRA DE SOUSA 
Em meu modo de entender. os ele
mentos estranhos só podem desagre
gar os sindicatos, que deverão com
pôr-se de operários qualificados. Será
a vontade dêsse operariado que pre
valecerá, porque, se o sindicato não
der n"6mero suficiente para a organi
zação de mais de um sindicato, essa
vontade se manifestará da maneira
mais clara possível.

O Sr. Osvaldo Pacheco - Devemos
aguardar a legislação ordinária, para
consultar a resolução do Congresso.

O SR. FERREIRA DE SOUSA 
Mas, Sr. Presidente, o assunto foi des
viado e quero pedir a atenção da. Casa
para minha emenda que se refere
apenas à. autonomia sindical. Não dis
cuto a questão da liberdade nem da
autoridade, mas aludo sàmente à au
tonomia sindical.

O Sr. Hermes Lima - V. Ex.a re
feriu-se à intervenção nos sindicatos.

O SR. FERREIRA DE SOUSA 
Lamento imetl5arnente que V. Ex.a,
nãc tenha ouvido minha argumentação
anterior. Quero dizer que admito a
intervenção, menos por convicção in
tegral. absoluta, do Que como conces
são a todos aqueles que impugnaram
a autonomia sob a ramo de q~e o sin
dicato, rigorosamente autônomo, pode
ria constituir meio de ação contra o
govêrno, contra. o Estado. Por outro
lado, a noção de intervanção - já. o
disse e vou ter o prazer de repetir 
e a da au'~onomia estão inUmamen'te
ligadas, porque não haveria interven
ção se não houvesse autonomia. De
qualquer sorte, divido a emenda em
duas partes: pode ser dada autonomia
e negada intervenção. Dentro dêste
ponto de vista, requeri destaque para
duas votações.

Eis a rAZão pela qual afirmo que a
emenda se refere apenas à questão da.

autonomia e entendo que a Casa, que
se compõe de democratas, q'ue náo
quer restaurar no pais o sistema to
talitário, que não pretende possam os
sindicatos servir de meio de ação con
tra o Estado, a Casa, que não quer
que os sindicatos se transformem nos
velhos cabos eleitorais a serviço dos
govêrnos, não pode deixar de negar a
tese da autonomia sindical. (Muito
bem, palmas.)

O SR. HERMES LIMA (.) - Sr.
Presidente, a ComiSsão é contrálria a
emenda do nobTe senador pelo .Rio
Grande do Norte, por duas ra.zóes: na.
primeira pute, o texto consagra que
a associaçf.o sindical é livre e não há
interpretação que possa deduzir des
sa expressão que o sindicato não seja.
também autônomo.

O Sr. Ferreira de Sousa - Aqui tra
ta-se de matéria sindical. E' preciso
fazer distinção entre liberdade e auto
nOnlla sindical.

O S-1J:t. HERMES LIMA - Se
suprimíssemos a autonomia dos sindi
ca.tos, em Que consistiria sua liber..
dade?

O texto já consagr~ que a lei regu.
lará a forma de constituição dos sin..
dicatos, e êles devem ser regulados por
lei, conforme o texto já aprovado.

O Sr. Ferreira de Sousa - Mas nade,
impede deteTmine a lei que a diretriz
seja prê'viamente aprovada pelo Minis.
tério do Trabalho.

Não há dúvida. alguma. de que a. pri
meira parte da emenda. do nobre Se"
nador se contem. na eX'Pl"Cssão já apro
vada pela. C asa .

A segunda parte também não merece
aprovação da. Comissão porque COI
responde à negação do principio da
aút.onomia. Quer d17ier, dá e tira. O
texto consti:tuclonal não pod..e ser re
digido dessa maneira.

O ,Sr. Ferreira de Sousa - Os Esta
dos federais são autônomos?

O SR. HERMES LIMA - São au
tônomos.

O Sr. Ferreira de Sousa - Entre
tanto, estão sujeitos à. intervenção em
determinados casos.

O SR. H:EN.MlES LIMA - E' ques..
tão inteiramente diversa e apenas a:pa
rentemente semelhante. A verdade é
que a emenda do nobre senador con
sagra a intervenção e, cons&g\l"a.:ndo-a,
ain1ia que em casos excepciO"l'Bts, de..
termina que a lei desde já, e~essa.
e prevta.mente, se retira à-lnrervençio
nos sindicatos.
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São êstes os motivos pelos quais a
Comissão abandona a emenda do ~
nadar Ferreira de Sousa, meu querido
colega de Faculdade. (Mutto bemJ'

muito bem.)

O SR. PRESIDENTE - Vamos pro
ceder à votação da emenda n.o 3.229,
divi.<Uda em duas partes. coníforme re.
quereu o ilustre Senador Ferreira de
Sousa.

A primeira diz:
U A organizaçã.o sindical é livre".

Pede-se o destaque das pa.lavras "e
autônoma" .

Os Senho~s. que 2pTcyvam o desta
que da expressão "e autônoma", quei
ram levantaT-se. (Pausa.>'

Está. reje1Wda.
Passemos à segunda parte.

O SR. FERREIRA DE SOUSA
(Pela ordem) - Sr. Presirlente, recusa
da a. pr1me!ra parte de emenda, en
tendo que não tem ma.is razão de ser
a segunda, que está prejudicaxis..

O SR. PRESlDENTE - V. Ex. a
tem razão.

Vau submeter A apreciação da Casa.
o destaque requerldo pelo Sr. Repre
sentante Ernanl Sa.t1ro e outroo, re
ferente ao pa.rãgra:fo 9.°. número 1)
do ert1go 164 do projeto primitivo, que
S. Ex.a pretende restaurar, em vez do
artigo 152, parágrafo 1.°, do projeto
revisto, red'igi<lo néstes tênnos:

Requeremos destaqUE, na forma re
gimental, para. a votação do artigo 164,
§ 9.°, n.O r, do Projeto primitivo, em.
vez do art. 152, ~ 1. (\ do Piroj.eto re
visto.

Sala das sessões, em 30 de a.gõsto
de 1946. - Ernt'.,1Li Satyro. - Leandro
Ma...:iel. - Argemíro Figue'iretü>. - Ar
mando Nobrega. - Jotio UrS1l'lo. 
João Agripino. - Heribaldo Vieira. 
Verginaud Wanderley. Tavares
d'Amaral.

O SR. ERNANI SATIRO (.)
Sr. Presidente, 81'S. Representantes.
o destaque solicitado para que seja
asprovado o dispositivo, como estava
~edig1do no anteprojeto, tem fina.li
dade elevada, para. a qual peço espe
cial atençã.o da. Casa.

E' sabido que, pela C()nstltulção de
1934, a propriedade privada do sub
solo passou para a da. União. E' cla
ro que ninguém mais hoje se esté. ln
surgindo contra. êsse principio, mes
mo pGl'que todos reconhecemos que,
entre o interêsse do Estado e dos 1n-

(*) Não foi revisto pelo orador.

divíduos, sobretudo em se tratando de
matéria tão relevante, qual seja a
reserva do subsolo, .o daquele sobre
leVa.

O prlndpio que queremos resta
beleeer, o mesmo da Constituição
de 1934, é o que consulta a boa. dou
trina. Entre o conflito de um Lnte
lfêsse prtvado e outro também priva
dto, deve ser colocado em primeiro
IPlano o do proprietário do solo, que
já teve, por assim dizer. arrebata
das do seu patrimônio tôdas as re
servas minerais do ..subsolo.

Sr. PresIdente, para que a Casa
fique sufiden~mente esclarec1da a
respeito do ponto de vista que defen
demos, vou ler a redaçã;o anterior, que
dizia .() seguinte:

11 As autorizações ou concessões
serão confertdas exclusivamente a
brasileiros ou emprêsas organiza
das no Brasil, assegurada. ao pro
prietário preferência qua.nto à ex
ploração ou co-pa..-rticlpação nos
lucros."

O projeto revisto suprinle a prefe
rência do proprietário e diz que Uas
concessões serão conferidas exclusiva
mente a brasileiros ou pessoas
físicas ou jurídicas brasileiras, ga
1"antida ao proprietárto do solo inde
nização pelo dano ou ocupação de
suas terras."

A nova redação vem, apenas, fa
vo!'eceT aqueles grandes interessados
que têm possibilidades e récursos ban
cários para requerer, em &eU fa.vor,
pesquisas de tôdas as jazidas que jul
garem convenientes. Nã.o favorece,
absolutamente - ao contrário do que
se tem sustentado, - o verdadeiro,
o humilde pesquisador, tO descobridor,
das ja.z1das, visto como êste não dis
põe de meios que lhe proporcionem
autorlzr.ção legal para a pesquisa, des
de qUl 1J.áo possui idoneida.de finan
ceira suficiente para ter seu reque
rimento deferido.

O Sr. Oscar Carneiro - V. Ex.a
poderia acrescentar ainda as grandes
e doLorosas explorações qu~ se têm
praticado no norte e no nord~ste do
pais em ce;,nseqüêncla. dessa orienta
ção errÔnea.

O SR. ERNANI SATIRO - Agra..
deço o 8,lparte do nobre colega.

Nem se diga.. 8r. Presidente, que
tal 'orlentação favorece o d~nvol
Vimento das minas do Brasil, parque
já está mais do que suficientemente
demonstrado que as pesquisas for&.m
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incrementadas pela guerra, que exi
gia cada vez mais minérios, e nunca
pela orientação do Código de Minas,
que desrespeitou, flagrantemente, a,
Constituição de 1934.

O Sr. Plinio Lemos - As restrições
impostas durante o penodo de pesqui
sa, pelo Código de Minas, foram afas
tadas, no momento, para atender às
necessidades da guerra. Voltaram,
porém, a existir. O pesquisador, atual.
m~nte, tem seu Umite fixs.do para cer
tas espécles de minérios e em deter
minad<l campo.

O SR. ERNANI SATIRO - A ver
dade, é que as pesquisas, antes da le
gi'Slação atual, ficaram na maioria
abandonadas, enquanto OS proprietá
irios viam a superfície da terra preju
dicada, suas pr<lpriedades invadidas,
sem que existisse meio algum de coi
bir o abuso.

O Sr. José Jofili - Tanto não fica
ram aba.-:dc.;.iiz.das as ,Pesquisn.s, que a
produção tem aumentado considera
velmente.

O SR. ERNANI SÁTIRO - Au
mentou em conseqüência da guerra.
Se Vossas Excelências me trouxerem
estatisticas de que, após a orientação
adotada pelo Código de Mmas, se ele
varam as pesquisas no Brasil, respon
derei que aumentaram os requerimen
tos de pesquisas, em conseqüência de
fatos estranhos. Na maioria, porém,
as pesquisas não se realizaram, por
que muitos requerimentos foram
abandonados.

O Sr. Plínio Lemos - Abandonados,
quando os relatórios são negativos.

O SR. ERNANI SATIRO - VDssas
Excelências se preocupam com a de
fesa dos interêsses de terceil-os. (Niío
apoiados.)

O Sr. PUnio Lemos - E' equívoco
de Vossa Excelência.

O SR. ERNANI SATlRO - Ná<l
me refiro a intel'êsses inconfessáveis.
Quero dizer que entre o proprietá.."'"io
e o terceiro requerente, o que deve
prevaleeer é a preferência àquele pro
prietário do subsolo, pois o interêsse
nacional já está defendido com o prin
cipio g~ral de que tôdas as reservas
,minerais pertencem à União.'

Não podemos confundir essa questão
com a do dil"e1to de propriedade eto
subsolo, porque esta não se d1scute, e
o princípio da nacionalização de mi
n~s já está consagrado na Constitui
çao.

o Sr.•loão Agripino - O nobre ora
dor deve conhecer a mentalidade do
homem do interior. O proprietário de
terras nunca concebe que seja permi
tido a estranhos penetrar em sua pro
priedade muitas vêzes devastando as
plantações para pesquisar minas, con
tra seu próprio direito.

O Sr. José Jojili - V. Ex.&. permite
um aparte?

O SR. ERNANI sATIRO - V. Ex.a
vai falar em nome da Comissão?

O Sr. José Jojili - Não: desejo res
ponder ao ilustre colega Sr. João
Agripino.

O SR. ERNANI SÁTIRO - Nessas
condições não poderia permitir o
aparte desejado pelo nobre colega.

O Sr. José Jojili - Deseja.va apenas
lembrar que a respeito da devastação
das terras e o prejuízo daí decorrente,
há dispositivo do projeto revisto, pre
vendo a indenização necessária.

O SR. ERNANI SATIRO - Desse
modo chegar-se-á ao ponto de negar
o próprio direito do superficiário. Não
se procure encobrir a situação com a
indenização ridícula da superfície.
princípio já existente com que se pre
tende disfarçar a verdadeira expro
priação do proprietário.

O Sr. José Jotili - Não ayolado.
O SR. ERNANI SATIRO - Essa é

a vel·dade. Não se alegue que a per
centagem de participação nos lucros,
Dl.:. a preferência, prejuctica o interês
se dos pesquisadores, pois na Consti
tuição nem sequer se fixou tal percen
tagem. Concede-se preferência ao su
perfic1ário, mas f:>e o Govêrno enten
der que a terceiro compete pesquisar,
então fixa a participação nos lucros.

A redação da qual peÇO destaque não
limitou essa pe~centagem, que poderá
ser de 1, 2, até a importância que a
lei ordinária fixar.

O Sr. Fernandes Távora - O sis
tema preconizado pelo nobre orador
já está abandonado.

O SR. ERNANI SÁTIRO - Preco
nizo O princípio de livre pesquisa,
apenas respeitada a preferência, por
que esta não é prlv1légio. Preferência
é reconhecimento de uma situação em
igwddade de condições. Desde que o
proprietário se dispolL.'1a a pesquisar
suas terras, não é justo seja concedida
essa faculdade a terceiros, prejudican
do o direito do proprietário, que vem
a sofrer, com isso, restrições profun
das.

Não devemos confundir a proprie
dade com a preferência para a pes-
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quisa: mas não podemos admitir que
a. preferência seja arrebatada defi
nitiva e criminosamente ao proprietá
tio. Seria reduzir a propriedade a pó.
Impedir que o dono da superfície te
nha igualdade de condições no direito
de pesquisar as reservas minerais é
jogar por terra. definittvamente, o
princípio do respeito à propriedade,
já consagrado no próprio projet·o
aprovado por esta Assembléia.

O Sr. Plinio Lemos - Não tem nada
que ver uma coisa com a. outra.

O SR. ERNANI SATIRO - O que
fazem Vossas Excelências é ladear R.
questão. E as!slm têm que proceder
porque não dispõem de argumento
sério. O único fundamento proceden
te seria o do interêsse nacional, mas
êste já está resguardado: a União é
dona de tôdas as reservas minerais;
a União concede o direito &" qualquer
pessoa de explorar tais reservas. Ape
nas esse direito será limitado pela
preferência ao proprietário.

Sr. Presidente, aqueles que enten
dem que da propriedade algo ae deve
resguardar, votarão a favor do dispo
sitivo destacado; aqueles que enten
dem, ao contrário. que o direito de
propriedade deve ser rectuzido defini
tivamente a pó, cometerão contra êsse
direito o maior crime que se pOde daI'
no Brasil. (Muito bem. Muito bem.
Palmas,)

O SR. COSTA NETO (Pela ordem)
- Sr. Presidente. peço a. V. Ex.e. dê
a palavra ao nobre Deputado José
Jot111. que traduzirá O, pensamento da
Comissão.

O SR. JOSÉ JOFILI (.) - Sr.
Presidente, Srs. Constituintp.s, incum
bido pela grande Comissã.o de defen..
der o dispositivo ccnsagrado no pro
jeto revisto, em tõrno das relações
constitucionais entre o solo e o sub..
sole, quero começar man1!estando meu
aprêço àquela Com1ssão que. embora.
na prilneira hora tenha preferldo
manter a preferência. ou pa.rticipação
nos lucros em favor do proprietário
do solo, resolveu, mais tarde. consi
derando naturalmente as condições
especiais da mineração brasileira e
com o alto e patriótico objetivo de
desenvolver o conhecimento e a ex
ploração do sub-solo nacional, con..
servar o dispositivo consagrada na.
Constituição de 34, ou seja, que per
manecesse. em tOda sua plenitude, o
critério da res nullius em relação ao
subsolo.. A emenda, porém, pretende

(*) Não foi revisto pelo orador.

instituir um recuo, não só no direito
constucional, mas também...

O Sr. Oscar Carnetro - A Consti
tuição de 1934 já assegurava êsse di
reito.

O SR. JOS~ JOFILI - Não na
sua plenitude. porque, enquanto con
siderava o subsolo um bem do patri
mônio da Nação, adotava, contrádl
tÔr1amente. critério bifronte, pelo
qual. não obstante ser o subsolo inde
pendente do solo, se atribuia ao dono
do solo direito à preferência ou par
ticipação nos lucros.

Devemos convir que, inicialmente,
êsse critério encer=-a contradição pois,
se o subsolo é inteiramente indepen
dente do solo, como atribuir ao pro
prietá.rio do solo participação nos lu
cros ou o direito de preferência?

O S. Hermes Lima - Permita-me
um aparte esclarecedor. V. Ex. tem
inteira raz~o e ainda há. outros moti..
vos a. acrescentar a favor da tese que
defende. Em prlmef:oo .lugar. se o
texto consagra a preferência para o
proprietário do terreno. será d1ficlI
que alguem pretenda. pesqui.o:;ar, fa..
zer despesas com essa pesquisa e de
pois partilhar os lucros da explora
ção. apenas porque a coisa, de pro
priedade da. Naçáo, está - no subsolo
desse particular.. Outra razão: tôda
a gente sabe. por exemplo, que a pes
quisa de petróleo é feIta em áreas
enormes, além de 10.000 hectares.
Ora, a quem se irá conceder a prefe
rência. da exploração. entre tantos pos
suidores. nessa larga área.?

O SR. JOSE JOFILI -. Perfeita
mente. Seria. estabelece:r o regime do
condomínio.

O Sr. Hermes Lima - Adotar-se-ia
o critério apenas àa quantidade. para.
dizer que. numa área de 10.000 hecta
res, a preferência coubesse àquele que
tivesse maior extensão de terra.

O SR. JOsn JOFlLI - Muito
obrigado a V. Ex.a.

Sr. Presidente, para. completar a
brilhante R.rgumentação do nobre co
lega. Sr. Hermes Lima. quero lembrar
ao plenário o exemplo citado por oca
sião do debate na grande Comissão
pelo ernlente Representante Sr. Atroa
Viváqua.

O que o ilustre colega. Sr. Ernani
Sátiro deseja é apenas o segUinte:
amanhã, empreendendo-se pesqwsa
para descobrimento do petróleo, 
aproveito o exemplo mencionado pelo
ar. Hermes Lima. - depois do pe..
tróleo jorrar, como conseqüência de
um sem número de despesas, estudos
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e prospecções, o proprietário, que vivia
desde longos anos sõbre êsse solo, in
diferente ao que êle pudesse conter,
de um momento para outro passava a
exercer o direito de preferência, e
1sso à custo do csforço alheio. Se
essas pesquisas. prospecções e estudos
fracassarem, se houver insucesso, o
proprietário não participará do pre
juízo. a que S. Ex. deseja é a par
ticipação unilateral nos lucros ...

O Sr. Ernani Sátiro Absoluta-
mente.

a SR. JOSÉ JOFILI ... revo-
lucionando e subvertendo o principio
geral das sociedades. A emenda do
nobre colega encerra oontradição. O
solo é distinto do subsolo, mas S. Ex.a
quer dar preferência ao proprietário
do solo na exploração do subsolo.

Sr. Presidente, o Cl1.tértotão comba
tido pelos. i'1ustres colegas, determ1nou
o maior surto de m1ner~ão já verifica-

. do na nossa hJst6ria econômica. E a
fim de demonstrar que o proprietário
não tem nenhuma vocação para a pes
quisa e investimento de ca.pita.is, basta.
mencionar que, num tota.l de 100.053
autorizações de pesqwsas oonced.idas
em 12 anos, isto é, durante a vigên
ela do Código de Minas apenas 2 %
foram de iniciativa do proprletári'O, não
obsf.a·nte este morar em cima da ter
ra, sob a ameaça permanente da inter
ferência ele terceiro~ para. explorar
lhe o sub-solo.

Isto qu~ dizer. Srs. Constitulntes,
que o proprietál'10 do solo, por indole
ou tendêne1a. não é vota<io ao espúi
to de pesquisa., porque, nem sob o re
gime vigente com a Constituição de
1934, teve !nietativa. superim- a 2 %,
nos pedidos de autorizaçio de pes
quisa.

O Sr. Mário Masagâa - Antes da
disposição constitucional que naciona
lizou o sub-solo, &te pertencia ao dono
do solo, ao superficiárto. Ja. sofreu.
portanto, maior grava.me, pois lhe ne
garam até a preferência conced1da no
primeiro projeto. V. Ex. a há de con
vir que, também sob ú aspecto da in
tervenção nas pesquisas. o dispositivo
que protege o dono da superfície é
mais polftico, porqu(', qU84l.to mais se
lhe negar ó direito, malor será sua
oposição A pesquisa.

O Sr. Oscar Carneiro - Multo bem!
Racloc1n1o perfeitoI

O SR". JOS2 JOPILI - Lembro a
V. Ex.a que o proprietárto do solo
não está desprotegido pelo projeto re
visto. . . -: .: \

o Sr. Oscar Carneiro _. Ainda on
tem, referiu-me um Senador do Es
tado de sergipe que, em pesquisa ali
realizada, o superficiárlo não recebera
qualquer indenização. Esta é a regra
gera.l. No Estado de V. Ex.a. em tôda
parte, são numerossfssima..s as espolia
ções. Na. Paraíba, os tribunais estão
cheios de reclam,ações a. respeito. V.
Ex.a defende um absurdo, a revolu
ção no interior do paIS I

O SR. JOSlt JOFILI - O no brc
colega está se impressionando com
exceções, com casos. isolados. Dem.ons
tr8ll"ei o que ocorre.

O Sr. Osca.r Carneiro - Não vejo
porque a preferên~ia limite o d1rei'to
cle. União; antes, estabelece direito que
pode desa.paracer. Se o superf1ciário
não usàJ:- dêsse direito, na.turalmente,
a concessão será deferida a quem a
quiser.

a SR. JOS~ JOFILI - V. Ex.a
tenha a bondade de ouvir opi'rllão
ma.i.s autotizada do que a sua, na ma
téria.

O Sr. Oscar Carneiro - Opinião
mais autorizada do que a minha é a
de V. Ex.&, grande conhecedor do as
sunto, pelo que estou vendo ...

O SR. JOS~ JOFILI - Sôbre o
caso, que V. Ex.a cla.ssifka de litigioso,
vou ler o que diz o Ministro Filadel
fo de .Azevedo, a respeito de contendas
entre o dono do solo e o pesquisador:

"'Ma.s, a essas hesitações g;raves
na doU,trina e TI&. própria feitura
das normas lega.is, não tem cor
respondido, como sena de imagi
nar, a proliferação dos co!1!flitos,
antes raríssimos, adnútindo-se o
curso com~ da orientação esta
tal e centrallza.dora.

Mas a razão daquda tolerãncia
geral reside, antes, a meu ver, na
menor importântCia do problema.
doutrinário s6bre a natu:reza do
Direito, em face de 1rremovivel
intervenção do EstMlo em tais as
suntos no mundo de hoje e na ir
recusável ilegitimidade da outorga
ao dono do solo de inespe1"ada ri
queza, para a qua.l não concorrerá
nem d·ependerá e quase .sempre ve
rtficada em descon!onnidade com
os limites arbitrá~os da superficle
terrestre, a.baixo da qual jazem os
minerais" .

Quer dizer com isso, nobre colega,
que, apesar do aparente litigio que há
entre o pesqU1sador e o dono do solo,
êles não recorrem aos tribunais.
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o Sr. Oscar Carneiro - Mas quem é
essa. grande au~orida<ie?

O SR. JOS~ JOFILl - ~ o Mi
nistro Flladelfo de Azevedo, que se
pode pronunciar sôbre o ponto de
Vísta...

O Sr. Oscar Carneiro - Jurídico,
porqll~ o Ministro Filadel!o de Aze
vedo não é autoridade em matéria de
mineralogia.

O SR. J0811: JOFILI - de
haver ou não lltfgio. Aí estão as esta
tisticas, para demonstrar a V. Ex.a
que não há litígio. O nobre c'))ega
está se impressionando com exce
ções, casos isolados.

O Sr. Galena Paranhos - V. Ex.A

está defendendo muito bem o assunto.
O que visa a lei é exatamente auxi
liar a exploração do sub-solo, e os
proprietários sempre têm \nterêsse
em prejudicar êssa exploração. V. Ex.a,
está com a boa doutrina do projeto~
Os.que estão contra o projeto, esrão
contra o interêsse nacional.

O SR. JOSlt JOFILI Muito
agradecido a V. Ex.a •

Srs. Constituintes, conceder partI
cipação nos lucros a quem não con
tribuiu com a menor parcela dos seus
esforços para o descobrimento de wna
riqueza ou conceder preferência a
quem, não obstante viver uma exis
tência inteira em cima da terra. não
teve a iniciativa de pesquiSa.r e estu
dar o que jás no sub-solo, é inverter
não sômente todos os têrmos da jus
tiça soclal, como também fazer o
Brasil recuar aos velhos tempos em
que Calógeras e outros grandes nomes
da mineralogia nacional iientaram
inutilmente incentivar o desenvolvi
mento da mineração ,brasileira.

O Sr. José Alkmim - A ~ausa que
V. Ex.a defende é a mais injusta pos
sível.

O SR. JOS~ JOFILI - A causa
não é injusta porque visa os :'nterês
ses da economia nacional.

O Sr. José Alkmim - Todos BIlue
les que moram em regiões mLl1eiras
o sa.bem: no Rio de Janeiro, fazem-se
pedidos de pesquisas em detrimento
de direitos dos proprietários, quase
sempre por advocacia adminIstrativa,
para os poderosos. E' a imoralidade
organizada.

O SR. JOSÉ JOFILI - O nobre
colega está cometendo uma itljustJça.

Assim, Srs. Constituintes, ll, manu
tenção do cUspositlvo do projeto re
visto é a norma que eorresponde aos

lnterêsses da economia nacional
(muito bem).

O Sr. Oscar Carneiro - A do pri
mitivo projeto correspondia; a do
atual prejudica a exploração e o pro ...
prietário do 5010.

O SR. JOSÉ JOFILI - Correspon
de aos interêsses da. economia nacio
nal, sendo, assim, uma necessidade
impertosa.

O Sr. Oscar Carneiro - O disposi
tivo do projeto anterior foI aprm..ado
pela quase totalidade da Comt3:i;ãú.

O SR. JOSli: JOFILI - V. Ex.a
entretanto, há. de convir em quo; quem
vai dar a última palavra sõbre a ma
téria é a Assembléia, que tem conh€.
cimento do assunto e sa.be o que re
presenta a manutenção do disposith'o
do projeto revisto. (Muito bem! Pal
mas.)

O SR. JOS~ ALKMIM - (Pela. or
dem) - Sr. Presidente pediria a V.
Ex.e., que, ao ser votado o destaque 50
llcitado pelo nobre deputado 81'. Er..
nani Sá.tiro, não esja considerado pre
judicado o destaque que tiv~ a hon~a
de solicitar. de parte da emenda nu
mero 1.551-

O SR. ERNANI SATIRO (Pela
ordem) - Sr. Presidente) requeiro a
V. EX.a seja votado o destaque em
duas partes. Primeira.mente, a expres
são - .. Assegurada ao prop~~tárto
preferência quanto à exploraçao ; de
pois - "Coparticipação dos lucr~".

O SR. PRESIDENTE - O desta
que solicitado pelo 81'. Ernani Sátiro
compreende todo o § 1.0 do art. 102,
que S. Ex.a. pretende substituir pelo
§ 9.°, inciso I, do art. 164 do primi
tivo projeto.

Pede ainda S. Ex.a., que êste desta
que seja, dividido em duas partes. A
primeira, que vamos votar, é a se
guinte:

"As autorizações ou concessões
serão conferidas exclusivamente a.
brasileiros ou a emprêsas orga
nIzadas no pais, assegurada. a~
proprietário preferência. quanto a.
exploraçáo ."

Devo, ainda, comunicar à. Casa que
tenho outro destaque referente a êste
dispositivo e que depois submeterei a
votos.

Os Senhores, que aprovam a pri
meira parte do art. 164 do projeto
primitivo, com a expressão "prefe
rência quanto à exploraçãoH

- que é
a alteração pretendida pelo reque-
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rente - queiram leVantar-se. (Pau
sa. )

Tenho a impressão de que está
aprovada, mas não posso garantir.
Por Isso, vou fazer a contagem.

Peço aos Srs. Representantes, que
ocupem seus lugares.

Votaram a favor da emenda 131 e
contra 107 Srs. Representantes.

A emenda está aprovada, na sua
primeir,a. parte.

Vamos proceder à votação da se
gunda parte, ass1m redigida:

"(lU coparticipação nos lucros".
Os Senhores, que aprovam esta S~

gunda parte da emenda. queiram le
vantar-se. (Pausa.)

Está rejeitada.
Parece que a emenda do 81". Oscar

Carneiro ficou prejudicada, sendo o
seu destaque assim concebido:

Requeiro, na forma regimental,
destaque para a emenda n.o 1.538,
referente ao ~ 9.° do art. 164, inciso
n.O I do projeto Primitivo, correspon
dente ao art. 152, § 1.0 do atual pro
jeto e publicada às págs. 86-87 do
Volume do Impresso alusivo às emen
c:.as aos arts. 159 e seguintes.

A discussão da emenda é lmpres
cindivel. As Constituições de 34 e 37
e o Código de Aguas, suprimiram em
parte, o direito de proprIedade pri
vada das ntlnas e quedas diguas. O
mesmo princípio adotou o projeto
prim1t1vo. Porém, uns e outros, con
servaram a preferêncIa aos proprie
tários, no que conceme ao aprovei
tamento industrial dessas rIquezas.
Inesperadamente porém, o projeto em
votaçfi.o, entendeu de dar um rude
golpe nE:sse direIto, trad1cicna~ e ló
gico, em nossa sistemática legal su
primindo-o. Não será poss1veI 'ope
rar-se tão profunda modificaçâo na
estrutura Jurídica do pais, sem que
com Isso concorde o Parlament.o em
sua plenituc.:e e soberanIa.

Sala das Sessões, em 24 de agôsto
de 1946. - Oscar Carnefro.

A emenda dIz:

N.o 1.538

Redija-se assim. o inciso l, § 9.° do
artigo 164:

As autorizações ou concessões serâo
conferidas exclusivamente a brasilei
ros ou a empresas organizadas no
pais. assegurada ao proprietário e ri
b~"1o, prefi"rêncla 011 copartlcipa
çao nos lucros, quando o aproveita
mento não se destlnar à exploração
de serviços de utilização pública. _
Oscar Carneiro.

O 5R. OSCAR CARNEIRO - Mas,
81". Presidente, há o destaque, tam
bém. da expressão "e ribeirinho". E'
diferente, portanto.

O SR. PRESIDENTE - Realmen
te, creio que V. Ex.a tem razão.

O SR. OSCAR CARNEIRO (.) 
Sr. Presidente, a emenda que vou de
fender parecerá, à primeira. vista, pre
judicada pela votação da restauração
do artigo do primitivo projeto, Faz-se
necessária, entretanto. uma elucidação
do assunrto, porque eu inclui a. expres
sáo jjrtbeirinho" com referência ao
proprietário marginal das quedas dá.
guas, sendo essa palavra. entendida
como auxiliar da hermenêutica do dis
positivo.

Realmente, o dispositivo restaurado
é o § 1.0 do art. 164, que abrange as
minas e demais riquezas do subsolo,
bem como as quedas dágua.

Restabelecida a preferência ao pro
prietário, entendi dar mais clareza ao
prceeito, como já disse, para permitir
melhor in terpret.a.ção do princípio. .

O Sr. Presidente julgou prejudicada
a emenda, porque a votação da ante
rIor aproveItava totalmente o meu des.
taque. Estou de acôrdo com S. Ex.",
mas, como J assunto tem sido objeto
de grandes controvérsias nas reparti
ções administrativas, flrmando-s-d
mesmo wna interpretação de todo du
vividosa, perigosa e contrária ao dis
positivo legal, tive por bem incluir a.
palavra que destaco, a fim de que a
lei seja mais clara.

O Sr. Jurandir Pires - V. Ex.a se
refere à margem dos rios?

O SR. OSCAR CARNEIRO - Mi
nha emenda se refere aos proprietá
rios das margens dos rios, para esta
belecer o direito de preferência que·
lhes assiste, no aproveitamento.

Aliás, o artigo já aprovado abrange
totalmente a hipótese. A expressão é
meramente esclarecedora.

O Sr. Hermes Lima - E' desnê,*s
sária. Veja V. Ex.a. as cemseqü-ên
elas da sua argumentação.

O SR. OSCAR CARNEIRO - Por
quê?

O Sr. Hermes Lima - V. Ex.Do argu
menta que a emenda aceita pela Casa.
aproveita totalmente ao proprietário
ribeirinho. Aí está absolutamente cer
to. Pois apesar disso, V. Ex.a deseja
incluir no texto o proprietário ribei
rinho. Para que?

(.) Não foi rev1sto pelo orador.
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o SR. OSCAR OARNEIRO - Per
guntaria a V. Ex.o. e à Comissão .se a
minha emenda aproveita aoS proprie
tárIos ribeirinhos, porque não há. ra
zão para se deixs.rr de esclarecer êsse
ponto, em vista do que a AssemJb1éia
deliberou a respeito das minas. E o
dispositivo se refere a minas e a que
das d'água.

Estabeleço a distinção entre o pro
priet.ário do solo superficial, e o pro
prietário marginal das quedas d'água.

O Sr. Hermes Lima - Quer dizer
que V. Ex.a pretende dar preferência
a'O proprietário do solo e ao proprie
tário das margens do rio. Para que?

O SR. OSCAR CARNEIRO - Ri
beirinhos de quedas d'á.gua, porque o
dispositivo se refere a mInas, jazidas
minerais e quedas d'ãgua.

O Sr. Hermes Lima - Isso é, então,
um nunea. a<'..abar.

O SR. OSCAR CARNEIRO - Não
apoiado.

O Sr. Hermes Lima - V. Ex.a quer
dar p!'eferênc1a, não a um proprietá
rio, mas a muitos.

O SR. OSCAR CARNEIRO - V.
Ex." está inteiramente equivocado.

Digo o seguinte: a preferência,
quando se refere ao proprietário, de
verá aludir ao superliciário e ao rlbei
rinho, como proprietário das terras
niarginais das quedas d'água.. E' wna
distinção que a lei precisa fazer. E' ne
cessária porque envolve expressamen
te principio de direito de propriedade.

O Sr. João Botelho - Li a emenda.
de V. Ex.- e estou de inteiro acOrdo
com o teor da mesma pela clareza,
precisão e definição que dá da. ma
téria.

O SR. OSOAR CARNEIRO - Agra
deço a V. Ex.a.

O Sr. João Botelho - E em assunto
constitucional, quanto mator a. clare
za, melhor o texto.

O SR. OSOAR CARNEIRO - Te
nho certeza de que a Assembléia está
de acôrdo comigo, porque já aprovou
a pref~nc1a ao proprietário super
!ficiár1o.

Por que não aprovar para esclarecer
ao questlo .,. preferência a.os proprie
tários das terras marginais, estabele
cendo-se hermenéutica. definitiva, cla
ra, a fim de que se não dêm as in
terpretações mais dispares e contra
ditór1a.s, como tem aconteeido nas re
partições administrativas ?

o Sr. Jurand!r Pires - Creio que a
emenda é mais de redação do que, prõ
priamente, de conteúdo.

O SR. OSCAR CARNEIRO - E'
também de conteúdo. e esclarece o
pensamento do legislador.

Estabelecendo o princípio geral de
que as minas, jazidas minerais e que
das água são distintas do solo, a
Assembléia deu preferência ao proprie
tário, quanto à concessão, no que diz
respeito ao superfJciário e ao proprie
tário às margens dos rios.

Sol1dtel destaque para aexpressio
"ribeirinho", expressão clássica já usa
da no Código de Aguas e consagrada
na legislaçio universal, como que si
tuando o proprieté.rio à. m&.1"gem dos
rios, lagos. lagOas. etc.

Aprovado, como está o dispositivo,
a expressão por mim propost&. se jus
tifica. Ela não constitue dema.s1a no
texto constitucional, pois é herme
nêutica, de exegese que deve ficar bas
tante claro, a fim de que o leg1s1&dor
ord1nário não venha a lnterpreti-lo
com as cav11aç6es a que temos assis
tido através mais de doze anos do re..
gime de separação das minas e rique.
zas minerais e quedas dágua da pro
priedade do 8610.

Assunto de tal magnitude, que sub
traIu ao proprietário o seu direito de
propriedade, deixou, entretanto, pre
ferência, no aproveitamento industrial,
a qual, esta Assembléia, soberana, aca
ba de ratificar. em bem do Brasil.

Quero, conseqüentemente, explicar o
sentido do dispositivo: o de que a pro
priedade do solo se refere ao 8010 SU
perficiá.r1o e a prop.w:1edade do solo
ribeirinho. àf: quedas dá.gua.

A respeito, Srs. Constituintes. não é
mais possível, qualquer controvérsia,
nem se admite mudança de atitude,
em face do resolvido pela Assembléia,
restabelecendo a tradição brasileira,
aquietando quantos vivem no cam~,
muitas vezes sacrificad-os pela ganAncla
de ex;>loradores vors.zes que, valendo
se de dispositivo não muito claro da.
lei, invadem a propriedade privada,
nela estabelecendo verdadeiras e cla
morosas servidões espoliativas, cujo
ressarcimento nem chega para com
pensar a8 amarguras, as noites inso
nes, as inquletaç6es daqueles proprie
tários que confiavam numa leglsla.ç1.G
pacífica, confiavam no Brasll, acre
ditando am'P8.rar a lei seu patrimônio
e seu futuro.

O Sr. JUTandir Pires - V. Ex." per
mite um aparte? As quedas dágua.
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têm função industrial de grande fl
nalIdade. Incontestàvelmente, o Bra
.s11 é um país paupérrimo de energia,
,dispondo, apenas, de energia h1~áu
,llca., e riquíssimo de potencial hldro
elétrico.

O SR. OSCAR CARNEffiO -- De
inteiro acõrdo com V. Ex.a

O Sr. Jurandir Pires - Portanto,
.seria preciso que o Estado distribuísse
essa enegia elétrica, a qual representa
a base da nossa industrialização.

O SR. OSCAR CARNEIRO - Mui
to bem.

A preferência é o meio de forçar â
exploração. Se o propriet.ário que go
za da preferência dela não fizer uso,
a lei ordinária estabelecerá que a con
cessão seja outorgada a outrem.

A preferência é um direito e êste
.será defendido por aquele que o vir
ameaçado. _

O Sr. José Jojili - E se ,8 con
·cessão fÔr deferida a terceiro que não
.exerça o direito de preferência?

O SR. OSCAR CARNlaRO - Se
·0 terceiro ná<> exercer seu direito, a
'Queda dágua ainda estará sob dcnní
mo público, sem aproveitamento. Ne
·cessàriamente, a preferência concedida
60 proprietário marginal o forÇa ·ao
'8proveitá-la. Nestas condições, uma
vez que o princípio da preferência se
-acha soberanamente decidido, claro
'está que a minha emenda é simples
mente supletiva. ou melhor, interpre
tativa. Como disse, estabelece a me
lhor hermenêutica do assunto, tran
.quillzando totalmente os interessados

Sr. Presidente, na opinião dos dou
.tos juristas e constitucional1sta.s que
já se manifestaram, o princípio está.
.aprovado. Peço pronunciamento sô
br~ a hermenêutica, pRra gUia do le
-gLslad{)r ordinário. (MUito bem; muito
bem. Palmas.)

O SR. HERMES LIMA (*) - Se
Mor Presidente, a Assembléia, na sua
alta sabedoria, acaba de dar voto que
terá a máxima importãncia. no regi
me de exploração de minas e jazidas
no Brasil. Se fÔr para bem, a Assem
·bléia merecerá, seguramente, todos os
louvores; mas, se o voto da Assem
bléia determinar paralização no de
senvolvimento da riqueza brasileira,
nisso naturalmente lhe caberá culpa
.histórica, que os comentaristas e os
historiadores se encarregarão de apon
·w.

(*) Não foi revisto pelo orador.

o Sr. Fernan4es Tavora - V. Ex.
não tenha dúvida alguma a respeito.
O que se fêz agora foi matar o Có
digo de Minas. Era, aliás, o que mui
tos procuravam.

O Sr. Carlos Prestes - A ARBem
bléia aprovando a preferência pelo
principio da superfície. anulou na
prática o art.igo anterior - n.o 151 
que já havia sido votado. Por êsse
principio, a proprie<lade, do sub-solo
é do Estado. São questoes jurídicas,
que, amanhã. o Supremo Tribunal Fe
deral terá de decidir, porque se tra
ta de dai5 i'!\cisos contraditórios.

O SR. HERMES LIMA - senhoT.
Presidente, meu ponto de vista pes
soal não sei se é o mais certo. Pode
estar errado; a prática é que o dirá.
Estou absolutamente convencido de
que o voto da Assembléia anulou o
Código de Minas. .

O Sr. Fernandes Tavora - Não te
nha dúvida sõbre isso.

O SR. HERMES LIMA - Tal voto
encerra ainda uma contradição, qual
a de dar, quanto à exploração de pro
priedade que pertence à Nação e nã.o
a particulares, preferência a ê.'ltes.

Sr. Presidente, separada que foi a
propriedade do solo da do subsolo, o
conceito,entretanto. só poderá concor
rer para anular uma daS duas, por
que encerra contradição vital. E' essa
contradição que a prática irá revelar
e que, naturalmente, o legislador or
dinário terá. a oportunidade de en
frentar, para decIdir corno melhor o
~xigirem as n~essldades do progresso
nacional. Referindo-me, e::ipec1almeo
te à. emenda do oobr'f Deputado que~

~ brilhantemente. acaba de justifi
cá-la da tribuna, tenho a dizer à Casa
que () melhor argumento para a. sua.
recusa, são as próprias palavras com
que a fundamentou o nobre Represen
tante: S. Ex.&. disse que a emenda se
destinava a eluc:idar, interpretar, es
clarecer, cons1derando-a simplesmente
ad~tiva,

Como vamos, Sr. Presidente, apro..
var emendas apenas de natureza ad1
tiva, para esclarecer o texto da Oons'"
tltuiCão?

S. Ex.a tem tôda a razão. quando
acentua que os proprietários ribeiri
nhos estão incluídos na prefelêncla.
assegurada pelo texto. Desejo apenas.
significar que, nesse caso, ocorrerá
sem dúvida a hipótese de muitos
disputarem a mesma preferência sO
bre propriedade que não pertence a.
nenhum dêles, o que é conseqüência.
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do voto dado pela Assembléia apro
vando o dispositivo, o qual, como fi
COU redigido, chega a ser pior, mui
tas Véz~R pior, do que o texto do pro~

jeto primitivo.
Não vejo, portanto, motivo, para se

aprovar a emend:=. do nobre Deputado,
porquanto já está compreendida na
que fo1 aceita, e, se não estiver, virá.
agravar ainda mais o pr<Jblema.. já
ele si agravado pelo voto da Assem
bléia. (Muito bem, muito bem.)

O SR. OSCAR CARNEIRO (Pela
()rãem) -- Sr. residente, em vista
dos esclarecimentos do ilustre Repre
sentante Sr. Hermes LiIr..a, de que
minha emenda aditiva, de interpre- .
taçio do que foi aprovado, já se acha
ipso Jacto aceita. Venho declarar que
a retiro. (Muito bem; muito. bem.)

O SR. PRESIDENTE - Vamos
exanúnar outros destaqUes referentes
ao Inesmo assunto. O primeiro é da.
8Utorig. dos Srs. Benedito Valadares
e outros e se refere à .emenda núme
ro 1.551. Limita-se a um dos pará
grafos da emenda, nos seguintes têr
mos:

"O direito de preferência ou
1ndenização do propríetário do
solo serão regulados ele acôrdo
com a natureza das minas e ja
Zidas. "

O SR. JOSE' ALKMIM (Pela or
4em) - Sr. Presidente, solicitei des
taque da parte da emenda do nobre
Deputado Sr. Benedito Valadares
mas parte da mesma já está com~
preendida na emenda que acaba de
SeI" votada.

Com relação a outra parte, solici~
tar'.l4 a V. Ex.ll. concedesse a p:lla~
vra ac Sr. Israel Pinheiro também
seu signatário. '

O SR. ISRAEL PINHEIRO (-) _
J,3r. Presidente, a Assembléia. acaba
de votar PTefe::~.ncia ao dono do solo
para a exploraçao das jazidas minerais
A e:rnenda da bancada mineira oferec~
um. aditivo que diz:

"Os direitos de preferência ou
indeniza.ção do proprietário de
.solo ser30 regulados de acOrdo
com a natureza. das minas e das
jazidas" .

E' neces.sá.rio, Sr. Presidente, d1s~

fJJ:I.8Uir, na exploração das .minas a
sua. natureza. Existem jazidas. oomo,
por exemplo, as de argila., as de cal~

(.) Não foi revisto pelo orador.

cá.rios algumas jazidas de mica, de
quartzo, que SOO, na verdade l.iga.d.as.
diretamente ao solo. Há outras. entre
tanto, como a de petróleo, situadas no
Brasil a 2.000 metros dOE: profundidade.

O Sr. Oscar Carneiro - A questão
de preferência já fol vencida, em face
do voto da. Assembléia..

O SR. ISRAEL PNIH:EIRO - A
Assembléia já se manifestou, mas ()
parágrafo que desejamos aiC'rescentar
visa facilitar o legislado!' ordinário,
quanto à maneira d·e ser feita a dis
~r1minaçãoda pref.erência..

No caso das jazidas de petróleo,
de OUTO, e em ínumeros outros.
não é possível, que se dê é a preferên
cia ao proprietário do solo.

Estou de acôrd'o que em certas ja
zidas se dê preferência ao proprietá
rio do solo; é de justiça.

O Sr. Nestor Duarte - Devo dizer
a. V. Ex. a que, se o plená.rto não tives
se votado a emenda do Sr. Ernant
Sátiro, não haveria necessidade da. que
V. Ex. a suogere. Depois, porém, que a.
.A.s.semb1Jéia aprovou medida mod1!fi
cadora, integralmente. do sistema de
minas no Brasil (apoiaclo~ e não
apoiados), que era. o sistema. de au
tonomia da pr0'Priedade m1neira uma.
das mais interessantes reivindicações
da revolução de 1930, só há um remé
dio: votarmos a emenda de V. Ex.a,
para pôr côbro à calamidade que Si
Assembléia. aca.ba. de pra.ticar. (Pal
mas,)

O SR. ISRAEL PINHEIRO - Nã.o
vou a tanto. Penso que 05 que vota
ram a preferêncle. se manlfestaram
dentro do ponto de vista da. tradi~·

çã.o jurídica. Trata~se, apenas, de
simples determinação no concerner~te

às jazidas que devem ter ou não pre
ferên'Cia. Quero que se d.iscrimine
na lei ordinária a ma..neira pela qual!
se deverá conceder p.ssa preferência.
Quando ela puder ser feita em benefí
cio do proprietário do 501'0, que o seja;
quando porém, prejudique os interes
ses da N açálo, não deve ser concedida..
E' o interêsse na.cion~l acima. do in
teresse parlicuw·.

O Sr. Nertor Duarte - Tenha a.
bondade de repetir o texto da sua.
emenda, porque há n€Cessidade para.
a sua aprovação.

O SR. 18RAEL PINHEIRO - Ou
tro ponto que devemos consider~ é
o referente ao conda.min10. Sabemos
que, no Brasil, pais de vasta extensão
territorial, onde a maic:i.a das terras
ainda. não se encontra medida; terras
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que passam muitas vezes de família
à fami11 a, sem serem. inventariad,as,
sabemos que para apurar qual será o
verdadeiro dono, isto é, aquêle que
tea-á direito à indenização no caso
das grandes minas - e só a estas
desejo me referir, porque de inte
rêsse nacional - teremos de aguar
dar, anos e anos, o julgamento, a fim
de resolver a quem cabe o direito de
propriedade, a fim d.e ser dada a
preferência. .

Não discuto as pequenas jazidas,
E' justo que o agricultor dono de
uma jazida de calcáreo a explore pre
ferencialmente; é justo que quantos
possuam jazidas de argila a explorem
preferencialmente; porém não pode
mos encarar a exploração do petró
leo, do OUll'O, das grandes j:JlZidas,
apenas por um direito de preferên
cia que pode redundar nos maiores
prejuízos para a Nação.

De modo que se trata. de urna con
dição de equilibrio...

O Sr. WeUington Brandão - Re
lativamente.

O SR. lJSRAEL PINHEffiO - ...
entre o d:Lreito da pr.opriedade e o
da nação; o centro, o meio rermo, o
bom senso.

O Sr. Wellington Brandão - E'
a conciliação verdadeira dos dois
princípios.

O SR. mRAEL PINHEIRO
Nessas condiçóe6 peço para a nossa
emenda a aprova-ção da Assembléia.
(Muito bem; muito bem. Palmas.)

O SR. ERNANI SATIRO (Pela
ordem) (.) - Sr. Presidfmte, desejo
levantar uma questão de ordem.

Penso que a emeIlda está r,>rejudi
cada. Se o direito de preferência foi
assegurado amplamente e agora. se
diz que a lei ordinária especificarà
quais as jazidas em que se dará 011
não a preferência, estamos votando
contra o que já foi deeidido.

O SR. PRESIDENTE - O nobre
Representante nálo tem razão; tra
ta-se de um destaque. e, ao M] unciar
a votação, disse que havia 'Juba. O
plenário votou esperando os outrc').

O SR. ERNANI SATIRO (Pela
ordem) - Foi aprovado o texto do
projeto sem prejuízo dos de3~llques.

Sendo assim, o princípio não p')\le set'
contrariado .
. Aprovada que seja a emenda, as de

mais, que contrariem o principio apro
vado, ficam prejudicadas.

(• ) Não foi revisto pelo orador.

o SR. PRESIDENTE - Quando
anunciei ao plenário a emenda de
V. Ex.a declarei que havia outros dois
destaques já reqller1.~os. A Assem·
bléia votou a em-enda de V. Ex.IIo,
enquanto eu aguardava estes outros
destaques.

O SR. HERMES LIMA - Senhor
Presidente, a Comissão por meu in
termédio apeia a emenda defen.dida
pelo Sr. Israel Pinheiro. Peço, po
rém, a V. Ex.a. destacar dessa emen
da as palavras ou indeniza.ção a fim
de serem recusados, pois não há mo
tivo para figurarem no texto, tra
tando-se de preferência conforme fol
votado pela Casa.

O SR. ISRAEL PINHEIRO (Pela
ordem) - sr. Presidente, de acõrdo
com a proposta. do Sr. Relator, re...
tiro as palavras "ou indenização" da.
emenda, porque não têm significado.
(Muito bem.)

Diante da. declaração do Sr. Repre
sentante Israel Pinheiro, fica reti
rada a expressão 410U indenização".

Está sôbre a mesa um requerimento
do Senhor Israel Pinheiro, nos se
guintes têrmos:

I'Requeiro o destaque. na. emenda
n.o 1.551, das palavras - domicilia
das no Brasil - para serem incluidas,
no texto do Projeto. em seguida às
palavras - "pessoas júicas".

Vou submeter à votação a emenda
com o destaque solicitado pelo Senhor
Hermes Lima.

A primeira' parte da ~..otação versa.
sôtre o seguinte:

Os direitos de preferência. do
proprietário do solo serão regula
dos de acôrdo com a r...atureza das
minas e jazidas.

eliminando-se. portanto, as pala.vras
"ou indenização".

Os Senhores que o aprovam, quei
ram levantar~se. (Pausa.).

Esta aprovado.

O SR. PRADO KELLY (.) (Pela
ordem) - Há, Sr. Presidente, algumas
considerações que, a. meu ver, devem
ser feitas neste mon'ento, sem infra
ção do texto regimental, para. facili
tar o trabalho da Comissão de Re·
dação.

Tenho ouvIdo, no plenário que es
tamos votando textos antagônicos. Pe-

(.) Não foi revisto pelo orador.
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diria licença a V. Ex.o. para expender
minha opinião a. respeito, de modo a
ser aproveUada, quando se tratar da
redação final, se V. Ex.1I. não consI
derar o fato infração da nossa leI
interna.

O SR. PRESIDENTE V. Ex.a
;pode usar da palavra.

O SR. PRADO KELLY - Passa
1'e1, então, a examinar a matéria.

Sr. Presidente, o principio de que
as minas e demais riquezas do sub
..solo, bem como as quedas dágua cons
tituem propriedade distinta da d.o
solo, para o efeito da exploração ou
aproveitamento industrial, está ex
);lresso no artígo 15i, a respeito do
qual não houve emend4. Verifica-se
que, nesta parte, não ocorreu retro
cesso, em relação ao nosso antigo di
reita constitucional. Ao contrário, fi
cou de pé a regra da dominialidade
dêsses bens. Em outras palavras: de
terminou-se que os referidos bens são
do dominio da União.

O Sr. José Alkmim - As riquezas
mínerais constituem propriedade dis
tinta da do solo apenas para o efeito
da exploração industrial.

O SR. PRADO KELLY - Apenas
para êsse efeito; mas, que outra fi
gura jurídica desejaria eferecer o ilus
trado colega em substituição a esta?

O Sr. José Alkmin - Pretendo re
gUlamentação adequada à exploração
das riquezas minerais do sub-solo, o
que não se estabelece no tvcante à su
perfície.

O SR. PRADO KELLY - V. Ex.a ,
portanto, não apresenta outra figura
juridica.

A questão foi muito bem estudada
na Constituinte de 1934 e já hoje cons
ta de diferentes trabalhos, inclusive
do nosso ilustre colega Sr. Represen
tante AtUio Vivaqua.

Quanto a isso, não há dúvida. Ha
veria, no entanto, em relação ao dis
positivo votado; tanto vale dizer: sô
·bre o inciso I do § 9.0 do art. 164 do
projeto primitivo, contradição à pri
meira vista, porque aí, sem nenhuma
referência a solo nem a superfície, é
usa&:>. a palavra "proprietário", nos
..seguintes térmos:

" As autorizações ou concessões
serão conferidas exclusivamen·te a
brasileiros ou a emprêsas orgam
zação no pais, assegurada ao pro-

prietário preferéncia quanto à ex
ploração, ou coparticipação nos
lucros:'

O Sr. José Alkmin - Tem aí V.
Ex.a a ülteligência do texto: é ao pro
prietário do solo que se assegura a
preferência para a expIaI'ação.

O SR. PRADO KELLY - Diz V.
Ex.a , e deve ser. Logo, conc(}rda V.
Ex.o. comigo, em que o dispositivo des_
tacado reclama redação mais ade
quada.

O Sr. José Alkmin - Aí, estou de
acõrdo com V. Ex.a..

O SR. PRADO KELLY- A tercei
ra questão refere-se ao conceito de ex
ploração. Temos ~sse conceito tamlbém
já assentado no § 8.0 :

U As minas e demais riquezas do
sub-solo, bem como as quedas
d'água, constituem propriedade
distinta da do solo, para o efeito
de exploração ou. aproveitamento
industrial:'

Está feita, portanto, a sinonímia:
"exploração" é empregada no texto
constitucional com equipolência da
palavra "aproveitamento".

Devemos examinar se, no inciso
destacado, a palavra "exploração" de
ve ter a mesma inteligência.

Ora, dizia Saredo que não se presu
me antagonismo no l'epositório jurl
dioo. Com efeito, desde que em'Prega
mos aqui a palavra '<exploração", há.
de ser entendida como compreensiva
de pesquisa. e lavra.

O Sr. José AZkmin - Perfeitamente.
O SR. PRADO KELLY -- Aprova

da, portanto, a emenda do Sr. Israel
Pinheiro, a lei ordiIlária estabelecerá
~m que têrmos o p:ropríetãrio do solo
poderá exercer a preferência para a
pesquisa.

O Sr. José Alkmim - A Casa ficará.
bem inteirada se tomar em considera
ção a distinção feita no Código de Mi
nas que, aliás~ reproduz dispositivo, se
r..ão estou enganado, do antigo Regu
lamento Calógeras: pesquisa reíere
se à jazida, à riquez.a mineral no sub
solo, ainda não explorada; ao passo
que lavra é de DÚna já em exploração.
Exploraçã.o, na terminologia. mint'ira,
significa pesquisa e lavra; as duas
coisas .

O SR. PRADO KELLY - &tes
dois pontOs já vão Lranquillzando um
pouco meu espirlto, en face do que se
me afigurou retrocessc na nossa evo_
lução constitucional e - ao mesmo
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tempo, civil e administrativa. - em
tudo que respeita à questão das minas.
Mas a última emenda do Sr. Israel
Pinheiro se harmoniza, realmente,
com o que foi votaào. E' a União que
vai estabelecer em que têrmos deve ser
exercida a preferência.

Admitamos que a exploração não
fôsse compreensiva de pesquisa, e,
nesse caso, o que estaríamos consa
grando seria o locupletamento ilicito.
Explico-me: qualquer interessado pe
diria autorização para pesquisar rique
zas em determinado terreno, fazen
do para isso despesas exagera díssimas.
QUfJ·ndo, porém, se tratasse de conces
são para explorar aquela riqu~za, o
proprietário do solo, que nada dlspen
deu. teria preferência, locupletando-se,
assim, à custa do esfôrço alheio.

O Sr. Ernani Sátiro - Quanto a
êste ponto, não há divergência, porque
a exploração compreende pesquisa e
lavra. O que a lei ordinária não po
derá fa2er é dar essa preferência a
determinado minério, e negar para
outro. Isto absolutamente não pode
acontecer, porque o principio da pre
ferência está consagrado.

O SR. PRADO KELLY - Quanto
a êste ponto, Sr. Presidente, vou exa
minar a emenda do Sr. BenE"dito Va
ladares, que tem. o n.o 1. 551. A meu
ver. o que se consagrou no inciso I foi
o direito da preferêr.cia. Não se esta
beleceu o conteúdo dêsse direito (muito
bem). seu Emite, nem a forma por
que poderia ser exercido.

O Sr. José Alkmim - Ai se diz que
serão regulados em lei. E' claro que a
lei deve prever até as classes de miné
rios, regulando a exploração de forma
que o dir·eito do superficiário não pre
valeça sôbre o interêsse coletivo.

O SR. PRADO KELLY - A emen
da. declara que os direitos de prefe
rência serão regulados de acõrdo com
a natureza das minas e jazidas.

Logo, Sr. Presidente, o legislador
ordinário poderá distinguir; e a êsse
respeito não há contradição entre êssc
díspositivo e o já votado.

O Sr. Ernani Sátiro - O que a Lei
ordinária poderá fazer será estabele
cer prazos diferentes para êsse direho
de preferência, e não dizer, por exem
plo, que, para o ouro, existe preferên
cia e, para a prata. não. Não se de_v~

dar, absolutamente, tal interpretaçao.
O SR. PRADO KELLY - Acredi

tei, Sr . .presid~mte, que estas observa
ções seriam úteis na fase atual dos
nossos trabalhos, porque a Comissão

de Redação poderia' considerar o es
pirita com que a Assembléia votou
essas duas emendas e, assim, dar-lhes
interpretação mais adequada à unida
de do texto. (Muito bem. Palmas.)

O Sr. ISRAEL PINHEIRO (.) 
Sr. Presidente, o texto do parásrafo
1.0 do artigo 152 é o seguinte:

"As autorizações ou concessões
serão conferidas exclusivamente
a pessoas físicas ou jurídicas bra
sileiras."

Propus, em minha emenda, o des
taque das palavras: "domiciliadas no
Brasil", que ficaria assim redigida:

"Serão conferidas exclusiva
mente a pessoas físicas domici
liadas no Brasil ou jurídicas bra
sileiras."

Por êsse texto dõ Projeto será per
mitida à pessoa jurídica brasileira a
exploração das minas; isto é, a com
panhia constituída de estrangeiros,
mas organizada no Brasil. Ao passo
que pela minha emenda seria permi
tido também do estrangeiro indivi
dualmente, explorar mina, jazada ou
queda dágua.

Darei as razões que me levaram a.
tal: o Brasil, neus Senhores, é tal
vez o país do maior potencial mine
ralógico do mundo. Pela sua forma
ção geológica, deve possuir todos os
minerais e minérios; no entanto, nas
estatísticas mundiais, não aparecemos
em posição de destaque como nação
produtora.

Basta considerar o ouro, o ouro que
fêz a riqueza do Brasil nascente e
uma civilização brasileira. Era o ouro
de aluvião, o ouro à flor da terra que
o primeiro que chegasse podia reti
rar. Depois, porém, que se esgotou
êsse ouro de aluvião, a mineração do
ouro no Brasil é ridfcula.

Vou ler, 81'. Presidente, uma esta
tística da orodução de ouro no fundo:
a Africa do Sul produz 600 milhões
de dólares de ouro; o. América do Nor
te, 354 milhões; a Oceania, 73 mi
lhÕeS; a América do Sul 65 milhões
(não incluindo o Brasil); a Améric.:...
Central 40 milhões e o Bras!l apena::;
10 milhões de dólares I

O Brasil. que teve o ouro de aluvião
desde o Pará até o Rio Grande do Sul.

Ora, 81'. Presidente. o ouro de alu
vião que se encontra nos rios, o DurO

("') Não foi revisto pelo orador.



- 258-

de aluvião decorre da decomposição
dos veeiros e êstes existem no Brasil
inteiro: a questão é descobr1~los.

O Sr. Jurandir Pires - V. Ex.a sabe
que quando dá aluvião. é porque o
ouro já está decomposto.

O SR. ISRAEL PINHEIRO - São
as cabeças do veeiro que se decom-.
põem, mas o veeiro continua em pro
fur.dldade, meu nobre colega.

O Sr. Jurandir Pires - Em geral. as
zonas ricas foram as mals bateiadas;
portanto, hoje não valem mais nada
para a exploração.

O SR. ISRAEL PINHEIRO
Agora, Srs. Representantes. qual o
processo de exploração. de pesquisa
que existe no mundo? Quem faz es
sas pesquisas são os prospectores, são
os geólogos profissionais, homens que
têm, como se pode dizer, o jaro da
mina. São homens que, pela geofísica,
por condições pessoais, por caracte
rísticas próprias, são capazes de des
cobrir uma jazida. São profissionais,
são especialistas, e como já fiz ver
em discurso anterior sObre outra
emenda, nós no Brasil só possuimos
200 geólogos, que não são especialis
tas em pesquisas, ao paso que os Es
tados Unidos têm 17.000 e o Ca
nadá 7.000.

Será possível que venha ao Brasil
um especiallsta, um pesquisador, um
prospector que às vezes trabalha um
ano percorrendo o interior, percor
rendo campos, sem descubrir uma
jazida! Isso é uma espéci~ de lote
ria. ~le não vIrá, entretanto, para o
Brasil, como um assalariado, porque
trabalha por conta própria, visando
possibilidade de riqueza.. Assim. se im
pedir-mos que geólogos estrangeiros
tenham direito à concessão de oes
quisa, jamais virão ao Brasil, e' nós
continuaremos na situação deplorável
de um pais com grande potencial mi
neral e com lidfcula exploração.
(Muito bem.)

Há um pequeno detalhe a mais. Vou
citar um caso. Em São João Del-Rei,
no meu Estado, cidade secular, desco
briram-se apenas há dois anos as
mais ricas jazidas de cassiterita, mi
nério do estanho, e que já produzi
ram mais de 50 milhões de cruzeiros.
Essas jazidas estiveram durante longo
período desconhecidas, e no entanto
cassiterita, ali era de aluvião, estava
derltro do rio que passa pela cidade.
Mas é que não chegou até São João
Del-Rei um desses especialistas, um
desses técnicos senão teria descoberto
essa riqueza. Temos, por exemplo, na

Bahia, as jazidas de magnetita e ero
mita, minerais de importância capital
para a siderurgia braslleira, de valor
inestimável para a fabricação de ti
jolos refratários. Quantas jaz1d:.l.s até
hoje desconhecidas! E se multas delas
foram descobertas ultimamente, deve
se o fato à guerra, porque muitos geó
logos americanos vieram ao Brasil, no
interêsse da guerra, e descobriram e
exploraram vârias dessas jazidas.

Há ainda outro ponto que desejo
abordar: imagine, se no interior do
Brasil, - êsse interior que devemos
zelar porque ai está o grande Brasil,
- um Ualiano, um alemão, um sírio
desej e fundar pequena cêramica
para produção de tijolos para cons
trução. :este homem não poderá fazê
lo, porque, sendo estrangeiro, não tem
o direito de requerer uma pequena ja~

zida de argUa. A mesma coisa acon
tece com as caieiras destinadas à fa
bricação da cal, elemento importante
em diversos empreendimentos; náo
poderá também fazê-lo, porque não
tem o direito de re4uerer uma jazida.
de calcário, por não ser brasileiro.

O Sr. Pedro Dutra - Todo estran
geiro pode ser comerciante; todo es
trangeiro comerciante pode exportar
minério. Se pode exportar, por que
não pode explorar?

O SR. ISRAEL PINHEIRO
Muito obrigado pelo aparte.

Meus Senhores, deixemos de lado
êsse complexo de inferioridade. Não
devemos recear a competência nem
a concorrência do estrangeiro. (Muito
bem.) Já adquirimos a nossa maiori
dade como nação, porque já gue1'raa
mos com outros povos, e, com as nos
sas calças curtas devemos também
abandonar todos êsses fantasmas,
tôdas essas assombrações, que temos
sempre em mente, vendo no elemento
estrangeiro um perigo a ser evitado,
quando a verdade é que êle s6 vem
cooperar para a nossa grandeza. O
essencial, no momento, é enfrentar o
problema econômico, que é o proble
ma máximo do Brasil, em beneficio de
todos os brasileiros e da nossa sobe~

rania. (Muito bem; muito bem. Pal
mas.)

O SR. AGAMEMNON MAGALHAES
(. ) - Sr. Presidente, o projeto. no
tocante a autorizações ou concessões
para exploração de nossos recursos
minerais, foi ° mais liberal. En
quanto as Constituições de 34 e 37
exigiam a nacionalização dessa ex-

(.) Não foi revisto pelo orador.
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ploração, o projeto de 46, estimulan
do a corrente de capitais estrangeiros
e d.e técnicos, permitiu que as pes
soas j ur1dicas brasileiras pudessem
<obter autorizações ou concessões para
essa exploração.

A emenda do nobre colega Sr. Is
rael Pinheiro propõe modificação que,
a meu ver. não pode ser aceita. Visa
S. Ex.a. na emenda e na justificação
·que acaba de fazer, que a riqueza do
nosso subsolo seja explorada indivi
dualmente por estrangeiros domicilia
dos no Brasil.

Deseja o nobre colega - e aos seus
intuitos rendo homenagem - é o de
.senvolvimento dessa riqueza do sub
solo. Mas. para desenvolvermos essa
riqueza, basta a amplitude que o pro
jeto já deu a essas concessões, auto
rizando as pessoas jurídicas brasUei
ras. Os estrangeiros que queiram ex
plorar essa riqueza devem vir para
.() Brasil ...

O Sr. Israel Pinheiro - Foram os
.estrangeiros que descobriram essa ri
.queza por meio de pesqUisas.

O SR. AGAMEMNON MAGALHAES
- ... e organizar aqui as suas em
])rêsas sob as leis brasileiras, subor
-dinadas à nossa legislação, ao nosso
.poder legislativo e ao nosso podt:r de
polícia.
. O Sr. Carlos Prestes - O Depu
tado Isra{:l Pinheiro disse tratar-se
,de vir pesquisar. Para isso, basta
atrair técnicos estrangeiros para es
tudos. Quanto à emenda que conce
de a estrangeiros o dil'eito de expio
'ração, estaríamos de acôrdo se fôsse
agregada a seguinte garantia da
'Constituição mexicana e por nós pro
posta, na emenda n.o ~.259, a êsse
:mesmo item I, do n.O 9 do art. 164:

..O Estado poderá conceder o
mesmo direito a estrangeiros ... "
com a ressalva, ipsis litteris, da.
Constituição mexicana:

" ... sempre que declararem con
siderar-se como nacionais e não
invocarem a proteção de seu 00
vêrno no que se refere às men
cionadas autorizações ou conces
sões."

Apresentamos, como aparte, para
.que V. Ex.a, falando em nome da 00
tnissão, no caso de ser aceita a emen
da do Sr. Israel Pinheiro, aprecie a
possib1l1dade de ser tomada em con
~Bideração essa ressalva.

O SR. AGAMEMNON :MAGALHAES
Não receio seja aceita a emenda

>do Sr. Israel Pinheiro. Para evitar·

o dispositivo sugerido pelo nobre se
nador Sr. Carlos Prestes, a Comissáo
permite que a pessoa jurid1ca orga
nizada no Brasil, abdique de sua per
sonalidade politica ou de origem e
adote a personalidade juridica de bra
sileiro, quer dizer, se transforma numa
pessoa sujeita às leis brasileiras, ao
poder e à disciplina brasileira. Disso
é que devemos fazer questão, e in
sistir.

Grande perigo oferece a emenda
do Sr. Israel Pinheiro: de invocar o
estrangeu'o a proteção de sua nacio
nalidade dentro do nosso pais. Mas
há perigo ainda maior,· que é o dêsse
estrangeiro viI pal'a o Brasil, obter
uma concessão e procurar transferi
la a outrem. especulando, assim, nos
sas riquezas, que devem caber prefe
rentemente aos brasileiros. E' sob
êsse aspecto que devemos considerar
a emenda do Sr. Israel Pinheiro, isto
é, evitar que o estrangeiro venha ob
ter concessões no Brasil e as negocie
posteriormente. O anteprojeto da Co
missão, exigindo a constituição de
pessoa jurfctica, evita essa exploração.
O capital virá para o Brasil e se or
ganizará sob a forma de sociedade
anônima, sujeito às leis brasileiras.
à policia, ao Estado brasileiro, po
dendo desenvolver-se com tôdas as
garantias concedidas aos nacionais.
Agora, vir o estrangeiro para o Bra
sil, sob o pretexto de técnico, de es
pecialista. ou ligado a núcleo finan
ceiro, roomo é freqüente, para obter
uma concessão e depois locupletar-se
com êsse cllreitú que o Govêmo bm
sUeiro lhe deu, não é justo. E' pe.ra
êsse aspecto moral que chamo à aten
ção da Assembléia.

O Sr. Sousa Costa - Quer pare
cer-me que está hhvendo certa COD
fusão em tôrno do debate. Concordo
com V. Ex.a em que o dispositivo da
Comissão é per!eitamente liberal e

. satisfaz mesmo às necessidades; mas
onde se me afigura haver exagero é
no considerar-se a emenda do Depu
tado Israel Pinhei'fo como prejudi
cial ao espírito do texto. Que diz o
texto?

11 As autoriZações ou concessões
serão conferidas exclusivamente a
pessoas fisicas ou jurid.lcas bra
sileiras. H

E a emenda?

li serão concedidas exclusiva
mente a pessoas f1sicas dom1cll1a
das no Brasil e a pessoas Jurid1
cas brasileiras."
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Admitindo a hipótese de ser ff~cusa- .
da a. emenda do Sr. Israel Pinheiro,
que ocorrerá? Alguns estrangeiros se
reunem, constituindo pessoa jurídica ~
obtêm a concessão. Na hipótese. de
ser aceita a eITIenda, poupamos êsse
trabalho, àqueles que desejam empre
gar a ::.ua atividade no Brasil com
pesquisas minerais.

A pesquisa é trabalho de técnica
que nos te massegurado em todos os
casos ° êxito comercial. De maneira
que se o texto do projeto jã admite
a. colaboração de estrangeiros, cons
tituindo uma pessoa jurídica qual o
inconveniente em <lonceder o mesmo.
inde·pendente de se agruparem em &0
cledade?

No pr6prio ponto de vista da Co
missão, já estarã prejudicado.. o argu
mento que se invoca para ccnsiderar
tnconveniente a sugestão da emenda.

O SR. AGAMEMNON l\UGA
LHAES - V. Ex.a não tem razão.

O Sr. Sousa Costa - Não estou
procurando razões, mas apenas escla
recer à Assembléia que a emenda Is
rael Pinheiro não difere em suas
conseqüências do projeto da Comissão.

O SR. AGAMEMNON MAGA
LAES - E' profundamente o oposto
do projeto da C<Jmissão.

O Sr. Israel Pinheiro - O prop6sito
de minha emenda é facilitar aos toc
nicos e aos brasileiros do interior, não
exigindo dêstes que constituam uma.
com·panhia para explorar uma sIm
ples cai-eira ou uma jazida de argila.
Ainda mais: se se trata de estran
geiro; qu~ pretende organizar uma in
dústria rural, como lhe' será isso pos
sivel, se não pode obter a concessão
da queda dáglla?

O SR. AGAMEMNON MAGA
LHAEs - A pessoa juridica do es
trangeiro, organizada aqui sua socie
dade, está sob s. legislação brasileira,
sob o poder públiCú brasileiro, ao pas
so que o estrangeiro aqui domiciliado
poderá inVOCar a proteção de seu
pais.

O Sr. . Israel Pinheiro - Não, por
que o pesquisador só age individual
mente antes da exploração. O fim qUe
êle tem -em vista não é explorar a
jazida, pois é apenas um profissionaL

O SR. AOAMEMNON MAGA
LBAES - Sr. PresidentE, não há
consideração de ordem técnica, nem
de ordem econômica que possa fazer
a Assembléia Constituinte esqu~er.
por um minuto, os interêsses nacio-

nals. gsses interêsses é que nos cum
pre defender, com a experiência que
o mundo nos oferece, com os antece
dentes pol1ticos.e históricos, que ve
rificamos freqüentemente em tôdas as
nações.

O Sr. Nestor Duarte - Permita-me
V. Ex.a. um aparte.

Rã uma emenda do nobre deputado
Aliomar Baleeiro, para a qual pedi
destaque e que espero tenha preferên
cia do plenário, inclusive da Oomis
são Constitucional. Por essa emenda.
as pessoas jurídicas, nas sociedades de
mineraçá,o, se equiparam, conforme as..
exigências, às pessoos jurídicas que
vão explorar emprêsas jornalísticas.
Creio, que, adotada a emenda Alio
mar Baleeiro, não haverá necessida
de de perd·ermos tempo em debater o
llssunto referente à emenda Israel Pi
nheiro..

O SR. AGAMEMNON MAGA
LHAES - A emenda do Daputada
Aliomar Baleeiro nacionaliza os capi
tais das pessoas jurídicas que explo
ram as riquezas do subsolo, restrin
gindo, portanto, ainda mais o que pre
tende o Deputado Israel Pinheiro.

O que este nobre colega deseja é C>
capital estrangeiro, e a fonna mais ju
rídica, mais política .; mais inteligen
te que poderemos adotar, é a que con
sagramos no proj-eto.

A concessão poderá ser dada a bra
sileiro, até ao naturalizado; mas que
seja brasileiro, que esteja. sob a pro
teção do Brasil!

O Sr. Clemente Mariant - A em.en
da Israel Pinheito dese-ja a atividade·
do estrangeiro e não o capital estran
geiro.

O SR. AG&'\ItEMNON MAGA
LHAES - Não! s. Ex.& dE:Seja o
técnico e o capital estrangeiro. 1tsse
estrangeiro, entretanto. domicilla-se no
Brasil, obté'm a concessão e. uma vez
obtida, poderá ir para o exterior es
pecular com ela, - coisa que o projeto
evita.

Os capitais estrangeiros vêm para o
Brasil, orgamizam-se aqui em socieda
des, com tôdas as garantias da lei:
brasileira, sob a disciplina da nossa
legislação, com tôdas as garantias.
Mas dar ao estrangeiro, individualmen
te. a exploração de riquezas do sub
solo, do pe1:t'61eo e outras lndispensã
veis à segurança. nacional, quando êsse
estrangeiro. amanhã, nessa explora...
ção, irá invocar seu Estatuto político,
é ou não. Sr. PresIdente, criar um ca.so
contra 06 lnter&ses nacionais? Fm
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l!Iise o aspecto que a Comissão consi
derou.

Ou adotamos o texto do pl'oJeto, ou
então seguim1)S a orientação que o
senador Prestes acaba de sugerir: um
dis~t1'Vo da Constituição do Mé
xico.

Qual o estrangeiro que virá. pedIr
licença para a exploração de riqueza
do sub-.sol0, abrindo mão de sua nacio
nalidade? Nenhum.

O Sr. Israel Pinheiro - Não é nacio
nalidade; é atividade. :S:le não vai ser
proprietá.rio, mas apenas obter con
cessáo que não pod-e ser transmitida
a outros. Terá obrigações a que não
se pode furtar.

O SR. AGAMEMNON MAGA
LRAES - Essa concessão é relativa à
riqueza. do subsolo. necessá.l1.a. à defesa
e ao desenvolvimento de nossa. auto
nOID.1&.

O Sr. Clern,ente Marianí - com o
direito de explorar a riqueza do sub
solo, a. União não está. obrigada ao da.r
lhe a concessão, quando achar que
não é conveniente à segurança na
e1onal. .

O SR. AGAMEMNON MAGA
LHAES - No momento, pode ~r con
veniente; mas não 'acontece o mesmo
no futuro.

O Sr. Clemente Mariani - Poder
se-á retirar, quando não fôr mais con
veniente.

O SR. AGAMEMNON MAGA
LHAES - Não, porque há prazo.

O Sr. Clemente Mariani - Mas tudo
está subonUnado ao inte.rêsse nado21al.

O SR. AGAMEMNON MAGA
LHAES - E êsse estrangetro tnvocará,
amanhã, a proteção de sua. bandeira,
em v1rtu<ie de restrlções que o go
vêrno brasUe!r.Q... estabeleça. A qu.es
tio é muito séria.

Noto, 8r. Presidente, cUferença pro
funda entre n Constíturnte de 46 e 34.
no tocante à naturalização. Na de 34,
a tendência era nacJonalista. Predo
minou e influenciou em todo o texto.
Na de 46, está predominando o uni
'ft1'S8.lismo, o interna<:ionallsmo; não
há a menor preocupação de defesa
nacional ...

O Sr. Pedroso Júnior - E' grave
acusação.

O SR. AGAMEMNON MAGA
LHAEs - ... quando a guerra atual
deve constituir para nós, legisladores
da nova. Constituição, uma experi~n
ela bem grave, nas suas advertências
e nos .seus perigos.

o Sr. Hermes Lima .- O nobre
Deputado Sr. Israel Pinheiro entende
que se facilitaria enormemente a pes
quisa e a descoberta de minas do
Brasil se se permitisse que os técni
cos estrangeiros pudessem ter autori
zação para êf:se trabalho. Sua Exce
lência supõe que nos Estados Unidos,
Inglaterra, França e outros países
adiantados, existe uma legião de téc
nicos e pesquisadores ansiosos de sa1r
pelo mundo afora para encontrar ri
quezas. Mas não é o de que se trata..
A riqueza mineral de um país decorre
de uma. política nacional ba.seada no
levantamento geológico das riquezas
da terra. Não são os técnicos estran
geiros, escoteiros, que vão descobrir
riquezas em qualquer país, porque tal
não aconteceu até hoje em parte al
guma do mundo.

O Sr. Israel Pinheiro - Não apoia
do. Rá engano técnico de Vossa Ex...
celência. O estudo geológico do pais
se faz para determinar se, em certa.
região, é possível ou não encontrar pe
tróleo, por exemplo. Quer dizer, exa
minando os terrenos primários em
tais e tais condições, o geólogo diz se
pode ou não haver petróleo. Determi
nada a .regIão petrolifera, que pode
ser uma região de mUhares de qujlô
metros quadrados, então vêm os esco
teiros para encontrar a posição mais
próxima para descobrir jazidas de pe
tróleo. Um poço de petróleo tem, às
vêzes, mais de 300 metros de diâmetro.
De modo que o guia estabelece as
~ondições do poço e o escoteiro deter
Ill1na sua posição. E' o traoalho da
ged-física.

O Sr. Hermes Lima - ConfJrmo o
que dizia. Sua Excelência acalenta es
peranças de que estão nos Estados
Unidos e na Inglaterra ansiosos por
prestar serviços ao Brasil, descot.rin
do minas. Não se trata disso, mas,
sim, de uma política brasileira, nacio
nal. a serviço da riqueza do país. Os
técnicos· virão d6pois.

O SR. AGAMEMNON MAGA..·
LHAES - Sr. Presidente, resumindo:
não creio que essa equi~ de técnicos
esteja. ansiosa, esperando que se
abram as portA.5 do Brasil, para pes
quisar riquezas do nosso subsolo; não
creio ql.U: êsses técnlcos venham para.
oBras11 senão a serviço de grupos
11nanceiros, de "trusts" internado
nais, para eliminar nossas resistên..
eias, diante de problemas graves, tam
bém internacionais. ~Ies vêm para.
dominar um setor da vida brasileira.

E C{)ffi essas condições - jorrando
petróleo e surgindo ouro e todos os
minérios, mas escramando e coloni-
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zando O Brasil financeiramente - não
darei meu voto! Nunca! (Muito bem;
muito bem. Palmas.)

O SR. SOUSA COSTA (Pela ordem)
- Sr. Presidente, tão importante é a
matéria que me parece impossível
deixar a brilhante exposição do nobre
Deputado Sr. Agamemnon Magalhães,
sem um reparo esclarecedor.

O receio de S. Ex.a. é o de que êsses
técnicos venham ao Brasil a serviço
de grandes companhias não se jus
tifica. De minha parte não há ta.!
receio;~ desejo, mesmo, que êles venham
(muito bem) porque o que interêssa
à economia brasileira não é cons~r
var escondidas na terra as riquezas
nacionais, imensos tesouros inexplora
dos; o que nos convém, o de que pre
cisamos é que essa riqueza seja apro
veitada; que passem. do estado poten
cial, p.ara aumentar a fortuna na
ciona1.

O Sr. Agamemnon Magalhães
Mas não aliená-los a estrangeiros.

O SR.. SOUSA COSTA - Não se
trata de alienar. Não há um só bra
sileiro que pense transferir as riquezas
nacionais para favorecer outro inte
rêsse senãQ o do Brasil. A manEira.
de não alienar essa riqueza não é pre
tendermos ocultá-la, mas sabermos
como e de que forma permitir ao e:;
trangeiTo o direito de explorá.-la, apli
cando par3 isso 05 seus capitais; é
não darmos favares exagerados; é
utilizar a cooperaçãc do estrangeiro
incorporando uma parte dessa riquesa
adquirida ao patrimônio nacional.
~ assim, Sr. Presidente, que se de

fendem os altos intexêsses do Brasil;
não é clamando que fazemos questão
de conservar ocultas em estado po
tencial essa riqueza, atestando a nossa
incapacidade ou a pobreza de nossos
recursos pa' , explorá-las. ~ abrindo
as portas dú Brasil e fazendo com que
o capital estrangeiro seja para aqui
atraido, conferindo-nos os benefí<lios
que nos pode propOTcionar,

O Sr. Agamemnon Magalhães 
Se somos incapazes, então, vamos
aUenar, também, 3. autonomia na
cional.

O SR. SOUSA COSTA - Não se
trata de alierulr a soberania nacional.

V. Ex.a é de um Estado que sempre
:iOube dar ao Brasil os mais belos
exemplos doe energia, de bravura na
defesa da própria terra ...

O Sr. Agamemnon Magalhães 
Por isso mesmo, estou na estacada.

o SR. SOUSA COSTA -- ." assim
como sou de um outro onde, nunca
poupamos o sangue, para d'efender a
soberania nacional, e não podemos re
ceber lições de como se deve am8l1" e
servir ao Brasil! (Muito bem; n",u.ito
bem. Palmas).

O SR. HERMES LIMA (Pela
ordem) - Sr. Presidente, desejo ape
nas salientar que ° nobre Deputado
Sr. Sonsa Costa, ao falar pela pri
meira vez sôbr.e a matéria, declarára
que o texto do projeto era. liberal.
S. Ex.fIo asseverou que o dispositivo
não contrariava, de modo algum, &.
entrada de capital .estrangeiro no pa.f.s.

O Sr. Sousa Costa - Mantenho
minha declaxaçáo.

O SR. HERMES LIMA - E S. ELa
aeaba d·e ratiticar essa declaTaçâo, de
sorte que a Casa vai votar um te-x:tG
liberal.

O Sr. Souza Costa - De inte1:r.o
acôrdo. Isso não impede, porém. que
a emenda do nobre Representante
Sr. Israel Pinheiro ainda seja. mais
llberal.

O SR. HERMES LIMA - Era o
que tinha a dizer, Sr. Presidente.

O SR. CARLOS PRESTES (Pe14
ordem) - Sr. Presidente, ha'Vfamos
apresentado emenda ao item 1.0. § 1.°.
para a qual não solicitamos destaque
a V. Ex., porque concordamos com a
modificação processada no dispositivo.
Trata-se de assunto muito importan
te. porque pessoa jurídica brasileira
não pode apelar para embaixada es
trangeira, enqua~1to pp.ssoa físIca es
trangeira poderá apelar para a em
baixada de seu país na luta pelos~
interêsses, tendo propriedade e sen
tindo-a ameaçada.. Pode ser criada.
assim uma questão internacional, pre
judicial à Nação.

ú Sr. G1trgel do Amaral De
grande repercussão e conseqüêncla.s
graves.

O SR. CARLOS PRESTES - No
caso de se pretender permJUr à pes
soa jurídica estrangeira o direito de
exploração do subsolo, é indispensá.
vel, então que seja ressalvado, na
Constituição, que, de forma al~
ela poderá invocar a sua cidadania
estrangeira.

O Sr. Rui Almeida - Muito bem.

O SR. CARLOS PRESTES - Só
assim se evitarão os conflitos inter
nacionais. E' por isso que votaremos
contra essa emenda, porque náo po-
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demos solicitar agora o destaque para
a nossa.

O SR. PRESIDENTE - Srs. Cons
tituintes, va.mos votar o destaque do
Sr. Israel Pinheiro. S. Ex.SI. pede t1es
taque para ser incluído no texto do
projeto o seguinte:

" . .. pessoa física domiciliada
no Brasil".

O restante está no projeto.
"Os senhores que aprovam o desta

.que do Sr. Israel Pinheiro à emenda
1. 551, queiram levantar-se. (Pausa.)

Está a.provado.
O SR. AGAMEMNON MAGALHAES

- Sr. Presidente. requeiro verif~ca

ção de votação.
O SR. PRESIDENTE Vamos

proceder à verificação solicitada pelo
Sr. Deputado Agamemnon Magalhães.

Procede-se à verificação.

Votaram a favor 82 e contra 79 Se·
nhores Representantes. Total 161.

Não há número.
A votação fica adiada.
Está. finda a. hora da sessão, vou

levantá-la, convocando outra, extra·
ordinária, para hoje, às 20 horas. com
ao seguinte

oRDEM DO DIA

Continuação da votação do projeto
da Constituição.

Deixaram de comparecer 18 Se
nJuJres Representantes.

Partido Social De1TWcTãtico

Amazonas:
Leopoldo Peres.

Pará:
Carlos Nogueira..

Bahia:

Pinto Aleixo.

Espírito Santo:
Asdrubal Soare:;.

Rio de .Jan-eiro :
Carlos Pinto.

Minas Gerais:
Juscelino Kubitschek.
Duque de Me..:quita .
Cristiano Machado.

São Paulo:
Ataliba. Nogueira.
João A bdala .
Sampaio Vidal.
Honório Monteiro.

Goiás:
Guilherme Xavier.

União Democrática Nacional

Ceará:

Beni Carvalho.
Paraíba.:

Adalberto Ribeiro.
Pernambuco:

João Cleófas.
Min3.s Gerais:

Lop.es Cançado.

Partido Trabalhista Brasileiro

São Paulo:
Hugo Borghi.

Partido Republicano

M:nas Gerais:

Felipe Balbi.

Levanta-se a sessão às 18 ho
ras.
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(Extraordinát ia)
Presidência do Sr. Melo Viana, Presidente

As 20 horas e 15 m1nuros cotnpa.re
cem os Senhores.

. Partido Social Democrático

Acre:
Castelo Branco.
Hugo Carneiro.

Amazonas:
11alde~r Pedrosa.
Cosme Ferreira.

Pará:
Magalhães Barata.
Alvaro Adolfo.
Duarte de Oliveira.
Lameira Bittencourt.
Carlos Nogueira.
Nélson Parljós.
João Botelho.
ROcha Ribas.

Maranhão:
Clodomir Cardoso.
Crepori Franco.
11itorino Freire.
Odilon Soares.
Luis Carvalho.
José Nelva.
Afonso Matos.

Piauí:
Areia Leão.
Bigefredo Pacheco.

Ceará:
Moreira da Rocha.
AlIneida Monte.
Osvaldo studart.
Raul Barbosa.

Rio Grande do Norte:
Georgino Avellno.
Dioclécl0 Duarte.
José Varela.

Valfredo Gurgel.
Mota. Neto.

Paraíba:
Jandui Can'leiro.
Satnuel Duart€.
José Jo!il1.

Pernambuco:
Novais Filho.
Etelvino Lins.
Agamemnon Magalhães.
Jarbas Maranhão.
Oerclno Pontes.
Oscar Carneiro.
Osvaldo Lima.
Costa POrto.
Ulisses Lins.
Ferreira Lima.
Barbosa Lima.
Pessoa Guerra.

Alagoas:

Teixeira de Vasconcelos.
0615 Monteiro.
Silvestre Péricles.
Medeiros Neto .
Lauro Montenegro.
José Maria.
AntOnio Mafra.
Afonso de Carvalho.

Sergipe:

Otnco Cardoso.

BahJa:

Pinto Aleixo.
Ll1uro de Freitas.
Regis Pacheco.
Negreiros Falcão.
Vieira de Melo.
Altamirando Requião.
Eunáp10 de Queiroz.
Fróis da. Mota.
Aristides Milton.



Espírito Banto:

AtUl0 Vivá<lua..
Henrique de Novais.
Ar1 Viana.
Carlos Lindemberg.
Eurico Sales.
Vieira de Rezende.
Alvaro Castelo.
Asdrubal Soares.

Rio de Janeiro:

Pereira Pinto.
Alfredo Neves.
Amaral Peixoto.
Eduai.·do Duvivier.
Paulo F~rnandes.

Getúlio Moura.
Heitor Collet.
Bastos Tavares.
Acúrcio TOrres.

Minas Gerais:

Melo Viana.
Rodr1gu~s Seabra.
Pedro Dutra.
Bias Fortes.
Israel Pinheiro.
Wellington Brandão.
Joaquim Libânio.
José Alkmim.
Gustavo Capanema.
Rodrigues Pereira.
Celso Machado.
Olinto Fonseca.
Lair Tostes.

São Paulo:

Novel1 Júnior.
Antônio Fellciallo.
Costa 'Neto.
Silvio de Campos.
José Armando.
Horácio Later.
Lopes Ferraz.
Alves Palma.
Machado Coelho.

Goiás:

Pedro Ludov1co.
Dario Cardoso.
Diógenes Magalhães.
João d'Abreu.
Caiado Godói .

. Galena Paranhos.
Guilherme Xavier.

Mato Grosso:

Pcnce de Arruda.
Argemiro Fialho.
Martiniano Araújo.
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Paraná:
Flávio Guimarães.
Fernando Flores.
Munhoz de Melo.
Lauro Lo~s.

João Aguiar.
Aramla Atalde.
Gomi Júnior.

Santa Catarina:
Nereu Ramos.
Ivo d'Aquino.
Aderbal 5ilva .
Otac1lio Costa.
Orlando Brasil.
RO'berta GrossembacheT.
Rogério Vieira.
Hans Jordan.

Rio Grande do Sul:
Ernesto Dorneles.
Gaston Englert.
Adroaldo Costa.
Brochado da Rocha.
El6i Rocha.
Teodomiro Fonseca.
Da:liel Faraco.
Antero Leívas.
Manuel Duarte.
Sousa Costa.
Bittencourt Azambuja.
Nicolau Vergueiro.
Mércio Teixeira.
Pedro Vergara.
Baiard Lima.

União Democrática NacfemaZ

Amazonas:
Severiano Nunes.

Pará:
Agostinho Monteiro.
Epílogo Campos.

Maranhão:
.o\larico Pacheco.
Antenor Bogêa.

Piaui:

Matias Olímpio.
José Cândido.
Antônio Correia.
Adelmar Rocha.

Ceará:
plínio Pompeu.

. Paulo Sarasate.
Gentil Barreira.
Egberto Rodrigues.
Fernandes Teles.
José de Borba.
Leão Sampaio.



Alencar Ararípe.
Edgar de Arruda.

Rio Grande do Norte:
Ferreira de Sousa.
José Augusto.
Aluisio Alves.

Paraíba:
Vergniaud W"anderley.
João úrsulo.
Plinio Lemos.
ErIl.ani Sátiro.
Ferbando Nóbrega.
Osmar Aquino.

Pernambuco:
Alde Sampaio.
Gilberto Freire.

Alagoas:
Freitas Cavalcanti.
Mário Gomes.
Rui Palmeira.

Sergipe:
Valter Franco.
Leandro Maciel.
Her~baldo Vieira.

Bahia:
Aloísio de Carvalho.
Juraci Magalhães.
otávio Mangabeira.
Manuel Novais.
Clem.ente "Mariani.
Dantas Júnior.
R,$;Lfael Cínct'!.rá.
N.estor Duarte.
Aliomar :saleeiro.
J oáo Mende!; .
Alberico Fraga.
Rui Santos.

Espírito Santo:
Luís Cláudio.

Distrito Federal:
Hamilton Nogueira.
Euclides Figueiredo.
Jurandir Pires.

Rio de Janeiro:
Prac.io Kel1y.
Romão Júnior.
José Leomil.
Soares Filho.

Minas Gerais:
Monteiro de Castro.
José Bonifácio.
Gabriel Campos.
Licurgo Leite.
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Sáo Paulo:
Mário Masagão.
Paulo N.ogueira.
Toledo Piza.
Aureliano Leite.

Goiás:
Jales Machado.

Mato Gros~o:

Vespaslano Martlns.
João Vilasboas.
Dolor de Andrade.

Paraná:
Erasto Gaertner.

Santa Catarina:
Tavares d'Amaral.
Tomás Fontes.

Rio Grande do Sul:
Flores da Cunha.
Osório Tuiuti.

Partido Trabalhista Brasileiro

Bahia:
Luís Lago.

Distrito Federal:
Rui Almeida.
Benjamim Farah.
Gurgel do Amaral.
Segadas Viana.
Benício Fontenele.
Baeta Neves.
Antônio Silva.
Barreto Pinto.

Rio de Janeiro:
Abelardo Mata.

Minas Gerais:
Leri Santos.
Ezequiel Mendes.

São Paulo:
Guar~ci Sl!veira
Pedroso Júnior.
1;(.cmeu Fiori.
Derll.: Condé.
Eusébio Rocha.

Paraná:
Melo Braga.

Partido Comunista do Brasil
Pernambuco:

Gregório Be~rra. ~

Agostinho Oliveira.
Alcêdo Coutinho.



Bahia:
Carlos Marighéla.

Distrito Federal:
Carlo~ Prestes.
João Amazonas.
Mauricio Grabóls.
Batista Net.o.

Rio de Janeiro:
ClauclinJ Silva.
Alcides Sabença.

São Paulo:
..José Crispim.
Osva~do Pacheco.
Jorge Amado.
Catres de Brito.

Rio Grande do 5111:

A.~~1io Fernandes.

Partido Republicano

M:uanhão:
I.oir.o Machado.

Pe!'nambuco:
Sousa Leão.

sergipe:

Amando Fontes.
Minas Gerais:

Jaci Figueiredo.
Artur Bernardes.

São Paulo:
Altino Arantes.

Paraná:

Munhoz da Rocha.

Partido Social Progressista
ceará:

Stênio Gomes
João Adeodato.

Rio Grand~ do Norte:
Café Flh1o.

Bahia:

Teódulo Albuquerque.
São Pa.ulo:

Campos Verga!.

Partido Democrata Cristão

Pernambuco:
Arruda Câmara.
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Silo> Paulo:
Manuel Vitor.

Esquerda Democrática

Distrito Federal:
Hermes Lima.

Goiás:
Domingos VeJasccL

O SR. PRESIDENTE -- Achanda
se presentes 262 Senhores Represen
tantes, declaro aberta a sesslÍo.

Passa-se à. leitura da ata da sessão
anterior.

O SR. RUI ALMEIDA (4.° Secre-·
tário servindo como 2.°) procede u. lei
tura. da ata.

O SR. PRESIDENTE - Na forma
do Regimento Interno, dou a •.lta por
aprovada, ressalvada qualquer reti
ficações escrita, que seja apresentada.

Passa-se à leituTa do eXp'e~iente.

O SR. LAURO LOPES (2.) Secre
tário, servindo como 1.0) proced·~ à
leitura do seguinte

EXPEDIENTE

Telegramas :

Dos FerroviárIos Extranumerários
mensalistas da Estrada de Ferro Cen
tral do Brasil, que' esperam medidas
asseguradoras dos direitos de peque
nos servidores. - Inteirada.

Funcionários Públicos, pedindo apolo
para emenda n.o 3.453 de autoria do
Sr. Senador Hamilton Nogueira. 
Inteirada

O SR. PRESIDENTE - Estit. íi~da
a loeitura do expediente.

Antes de prosseguir nas votaçõAs.
comunico aos Srs. Representa.ntes (Iue
deixei de deferir os requerimentcs dE'
destactue para as emendas seguintes:

Requeremos destaque para a êmenda.
número 487, constante da coleção de
emendas ao projeto da. Constituição.

Sala das SessõeE:, 13 de ag[lsta c..te
1946. - Joáo Botelho. - Magalhcic..;
Barata. - Lameira Bittencourt.
Nelson Parijós. - Amaral PeiTot/,). 
Heitor Collet. - Paulo Fernandes. 
Alfredo Neves. - José Jojily. - O
assunto está previsto no artigo 147
e a emenda visa. apenas, autorização
ao Legislativo ordinário, que já diapoa
sôbre essa competência.

Requeremos destaque, na forma. ::-e
gimental, para a Emenda n.O 236. de
autoria do Sr. Senador Pedro Ltldo-
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vico, referente ao artigo 64 do Pro
jeto primitivo e publicada à página
48 do impresso alusivo ao art. 50 e se
guintes.

Sala das Sessões, em 12 de ngõsto
de 1946. - Pedro Ludovico. - Galeno
Paranhos. - Diogenes Magalhães. .
Carlos Prestes. - Guilherme Xavier.
- Gercino de Pontes. - Leite Neto.
_ João d'Abreu. - Vergniaud Wan
derley. - Hamilton Nogueira. - José
Varella. - Plínio Lemos. - Alarico
Pacheco. - João Villas Boas. .- Do
mingos Velasco. - PrejulClicada. Já.
:foi decidida a maJtérla nas emendas
Aureliano Leite e outros.

Requeremos destaque para a emen
da número 480, constante da. coleção
de emendas do projeto da Constitu1
ção.

SaIa das Sessões, 13 de agôsto de
1946. - João Botelho. - Magalhães
Barata. - Lameíra, BittencovTt. .
Nélson Parij6s. - Duarte d'Oliveira.
- José Jofily. - Alvaro Adolfo.
Prejudicado por votação anterior. no
ea.pítuIo I, título IV.

Art. 164. § 18:
Requeremos destaque para a emen

da. número 492, consta.nte da coleção
de emendas 'ao projeto da CCnstltui
ção.

Sala das Sessões, 13 de agõsto de
1946. - João Botelho. - Magalháes
Barata. - Lameira Bittencourt. 
Nelson Parijós. - Duarte d'Oliveira.
- José Jojily. - Alvaro Adolpho.

Requeremos destaque para a emen
da. n.o 3.366:

Redigir assim: ••As terras aprDvel
táveis para exploração agrícola ou
pecuária e não apr<..veitada.s. situadas
nas zonas de matar densidade derno
gráfica, bem como as terras beneti
ciadas por obras públicas serão taxa
das pelo impOsto territorial progressi
vo, podendo, mediante lei especial, ser
de.saprop-rladas para a divisão, re.,en
da. ou aproveitamento, nos têrmos
que as condições dessa exploração
acomelharem" .

(Art. 164 - § 18 do l>rojeto ante
rior - Não tem correspondente no
projeto atual) .

Primeiro signatário: Deputado At
cedo Coutinho.

Sala das Sessões, 21 de agOsto de
1946. - Carlos Prestes. - Indeferido.

Requeremos destaque, na forma re
gimental, para a emenda n.o 795 de
autoria do Sr. Rui Palmeira, r'ete
rente ao Capitulo 3.° do projeta re..

visto e publicada. à página do im-
presso alusivo ao art. e Be-
guintes.

Sala das Sess~s, 2'1 de agôsto de
de 1946. - Rui Palmeira. - Indefe
rido. E' matéria de legislação ordi
nária.

Requeremos destaque, na forma re
gimental, para a emenda n.o 833, de
autoria do Sr. Rui Pa.lmeira e out}'os
ref~rente ao Capitulo .... do projeto
revlSto 'e publicado à página .•. _••.•
"do iI?pl'esso alusivo ao art. . e
segumtes.

Sala das Sessões, em 26 de ag&to
de 1946. - Mario Gomes.

Requeremos destaque, na forma re
gimental, para a emenda D.O 1.117,
de autoria do Sr. Jales Machado, re
ferente ao Capitulo .... do projeto
revisto e publicada à página. ..••..••
do impresso alusivo ao art. . e
seguintes.

Sala das Sessões, em 26 de agOsto
de 1946. - Jalles Machudo. - Inde
ferido. A regra já está no art. 156
n.o 2. '

Requeremos destaque, na forma re..
gimental, para a emenda n.O 1.119,
de autori~ do Sr. J ales Machado, re..
ferente ao Capítulo n do projeto re
visto e publicada à página 203 do im
presso alusivo ao art. 164 e seguintes

Sala das Sessões, em 26 de agôstõ
de 1946. - Jalles' Machado. - Pre
judicada.

Requeremos destaque, na. forma re
gimental, para a emenda n.o 1.149, de
autoria do Sr. Olavo Oliveira, refe
rente ao CapItulo V do projeto re
visto e publicada à página 27 do Im
presso alusivo ao art. 164 e seguintes
do projeto primitivo.

Sala das Sessões, 22 de agõsto de
1946. - Alvaro Oliveira. - Stenio
Gomes. - Theodtüo Albuquerque. 
João Adeodato. - José Borba. 
Café Filho. - Indeferido. O objetivo
está. atencUdo no art. 147, 2.a pa~.

Requeremos à D. Mesa o destaque
da emenda sob o n.o 1. soa, e que se
refere ao Capitulo UI (Da Fiscaliza
ção da Administração Financeira) ar
tigo 143, aditando ao item TIl dos
servidores pÚblicos.

Sala das Sessões, 14 de agOsto de
1946. - Pedroso Juntar. - Benfcio
Fontenelle. - Segadas Vianna. 
Café Filh.D. - Romeu Fiori. - Pre
judicada pela votação anterior, tftu
10 I. sec. 6.a, capItulo 2.°.
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Requeremos, na forma regimental,
destaque para a emenda n.O 1.192 do
primeiro signatário (Diário da Assem
bléia de 18 de junho último, páginas
2.678-79), assim redigida:

"Inclua-se onde conv1er:
"A lei ordinária disporá sôbre as

cautelas e providências que permitam
aos doentes de moléstias infecto-con-

..tagiosas, mesmo quando internados
em estabelecimentos de isolamento e
tratamento, exercer livre e plenamen
te o direito de voto."

Sala das Sessões da Assembléia Na
cIonal Constituinte, 17 de agOsto ce
1946..- Lameira Bittencourt. - Ma
galhães Barata. - Alvaro Adolpho. 
Nelson Parijós. - João Botelho.
Duarte d'Oliveira. - Crepory Franco.
- Castelo Branco. - José Jojily. 
Alfredo Neves. - Heitor Collet. - Or
lando Brasil. - Indeferido. A lei or
diriária eleitoral decidirá.

Ao art. 129 - Titulo IV - Capí-

tulo I.
Requeiro destaque da emenda nú

mero 1.514, que diz:
.. A lei facilitará aos estrangeiros,

com mais de dez anos de residência no
pais, que tenham mulher ou !1lllo bra
sileiro e possua.m bem imóvel no Bra
sil, o fornecimento do titulo de na.c1o
D8Ilidade, desde que o requeiram."

Sala das sessões, 19 de agôsto de
1946. - Brochado da Rocha. - Pre-
judicada pelo art. 129, D.o 4, do Pro
tigo 159). Quanto à 2.a , a lei ordiná
fixar as condições e forma das natura
lizações.

Emenda aditiva n.O 1.537.
RP.queiro destaque, na forma do Re

gimento, para a emenda n.o 1.53'7, de
minha autoria, referente ao art. 152,
Título V do atual Projeto, correspon
dente ao 21't. 164, § 9.0 , do Projeto pri
mitivo e publicada à pág. ao do volu
me referente às emendas aos arts. 159
e seguintes .

A discussão' e votação da emenda
são necessárias, pois envolve matéria
nova de sumo interêsse dos munic!pi·)S
e zonas econômicas do pais.

Sala das Sessões, 24 de agôsto de
1946. - OscaT Carneiro. - Indeferido.
Deve ser matéria da lei ordinária (ar
tigo 5.°, inciso 16, letra M) .

Requeremos destaque, na forma re
gimental, para n. votação da emenda
n.0 1.541 do Projeto primitivo, adi~ivo
ao art. 159 do Projeto revisto.

Sala das Sessões, 22 de agôsto de
1946. - Ruy Santos. - Indeferido.
A primeira 'Parte está no Projeto (ar-

,tlgo 159). Qua.nto à 2.-, a lei ordinA
ria dela tratará, por ser adequada.
Reputo merecedora de aplausos da lei
ordinária.

Requeiro o devido destaque do fi
nal de minha emenda sob o n.o 1.557,
quando diz:

"Acrescentar logo após o parágrafo
33 do artigo 164, mais um, assim re
digido:

"§ 34. As empresas industriais, co
merciais e agricolas, nas condições eB
pecificadas pelo parágrafo anterior,
deverão manter, em perfeitas concU
çóes de higiene, serviço de allmenta
ção para os seus empregados. li

Sala das Sessões, 27 de agOsto de
1946. - Romeu FíOri. - Pedroao
Júnior. - Baeta Neves. - Melo Braga.
- Benicio Fcmtenele.- A1/.télnío 8iZoo.
- Euzébio Rocha~ - 8 egadas Viana.
.- Prejudicada pela aceitação da
emenda a.nterior.

Requeiro de V. Ex.a destaque para
a minha emenda n.o 1.557, em sua
parte final, em que sollc1tava fôase
acrescentado logo após o parágrafo 33
do art. 164 do Projeto primitivo da.
Constituiçã.o, art. '167 do atual, mais
um, assim redigido:

II As emprêsas industriais, comerciais
e agrfeolas, nas cond1ções especlfioa.
das pelo parágrafo anterior, deverão
manter, em perfeita~ concUçóes de hi
giene, serviÇO de alimentação para. os
seus empregados."

P. E. deferimento.
Sala das sessões, 19 de agôsto de

1946 . - Romeu Fiori. - Ezequiel S.
Soares. - Guaracy Silveira. - Mélo
Braga. - Manoel Denicio Fontenelle.
- Euzebio Rocha Filho. - GUTgel do
Aormaral Valente. - Luiz Santos. 
Antonio José da Silva. - Pedroso Ju
nior. - Segadas Viana. - Barreto
P1nto. - Baeta Neves. - Benjamtn.
FaTah. - Indeferido.

Requeremos à D. Me.sa da Assem
bléia ó destaque da. emenda n.o 1.577,
referente ao Ca.pítulo m (Os Di
reitos Sociais).

Sala das Sessões, 14 de agOsto de
1946. - Pedro8o Junior. - DentcW
Fontenelle. -- Cajé Filho. - R.omeu
Fiorl . .~ E' emenda de redação. A
Comissão.

Requeremos destaque, na forma re
gimental, para a emenda n.O 1.579.
de autoria do Sr. Benjamin Farah.
referente ao Capitulo da Ordem Eco
nômica e Socia.l do projeto revisto e
publicado à pág.... do impresso alu
sivo ao art. 154 e seguintes.
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Sala das Sessões, em 8 de agOsto
de 1946. - Ben1amim Farah. - In
deferido. O arrt. 1'56 regula o assunto
de modo oonvinoente também de in
terêsse coleitlvo.

Requeiro destaque para a emenda
sob n.o 1.856, ao art. 164, § 22 do
projeto primitivo; emenda que está
publlCSiCla no Diário da Assembléia de
22 de junho, pãg. 2.869, La coluna.

Sala das Sessões, 16 de agOsto de
1946. - AlUno Arantes. - Prejudi
ea.da pela. emenda do Sr. Gabriel
~.

Requeiro o destaque da emenda
n.o 1.578, de minha a utorla, a,pre
sentada ao Captulo m - Dos Di
reitos Sociais, do primitivo.

Sala das Sessões, 14 de agOsto de
lM6 - Paulo Fernandes. - Prejudi
cada pela votação do Capítulo I, Ti
tulo 1.0, que compreende a dJscrlm1
nação de rendas.

Requeiro a V. Ex.", na forma regi
mental, destaque para a emenda. nú
mero 1.979, colocada abaixo, de mi
nha autoria e do Senador Valdemar
Pedrosa, e referente ao Capitulo I.
Tftulo IV, art. 132, parágrafo único,
do projeto revisto, em corresponden
ela com a Seção n, Capítulo I, Ti
tulo V. art. 150, parágrafo único, do
projeto primitivo.

Trata-se de emenda. substitutiva e,
se me fór permitido. por ser- idêntico
o seu. pensamento, resultando, eon
seqüentmente, simples matéria reda
donal, da alçada da Com:ls.são res
pectIva, solicito que ela fique o.~1m

redíglda: "A lei regulará as condi
ções de alistamento e voto dos m1l1
tares, milicianos e assemelhn.dos, de
modo qu~ não sejam prejudicadas ~

segurança do paIs e a di.sc1plina oê hie-
rarquia militares". '

Se obtiver a honra do deferimento
de V. Ex.a, ainda que prevaleçam
os têrmos primitivos da refertda
emenda n.o 1.979. requeiro me seja
concedida a palavra, para a justifi
cação oral da matéria.

Sala das 8essões, 23 de agOsto <re
1946. - Silvestre Péricles. - Indefe
.rfda. Nem o signs.tárIo poderia alte
rar, de fundo e totalmente, a emenda.
apresen·tada e apr~181da.

Requeremos destaque da emenda
n.o 289, oferecida ao Título V, Capi
tulo I e que versa sObre o direito de
voto aos soldados e militares em ge
ral.

Rio de Janeir"o, 14 de agOSto de
1946. - Segadas ViaM. - Ped.roso

Junior. - Benjamim Farah. - Luiz
Lago. - Gurgel do Amaral.
Bertho Condé. - Melo Braga. 
Ezequiel Mendes. - Romeu FiOTi.
Euzebio Rocha. - Benicio Fontenel
le. - Carlos Prestes. - João Ama
zonas. - Jurge Amado. - Mauricio
Grabois. - Ruy Almeida. - Grego
rio Bezerra. - Osvaldo Pacheco. 
Agostinho Oliveira. - Claudino Sil
va. - Alcides Sabença. - Alcedo
Coutinho. - Abilio Fernandes. 
José Crispim. - Café Filho. - Nes
tor Duarte. - Li7W Machado. - An.
t6nto Silva. - IndefeTldoü.

Requeiro destaque para a emenda
n.o 2.775, de autoria do Sr. Depu
tado Miguel Couto Filho, publicada
no Dtárú> da Assembléta n.o 96.

Sala das Sessões da AssembléiiL Na
cional Constituinte, em 28 de agOsto
de 1946. - Egberto RodrigUeS. 
Indeferldo. O artigú 155, § 1.0 • as
segura o que se pretende. Além disso.
a apropriação é crime. .

RequeIro destaque para a. emenda
D.O 2.886, de núnha &utoria, a fim de
ser incl\Úda, se aprovada, no capi
tulo Da. Ordem Econ6mica e Social.

Rio, em Assembléia Constituinte, 26
de agôsto de 1946. - Dantas Junior.

Em tempo: a emenda está publi
cada às fls. 215 do avulso, contendo
emendas ao art. 84 e seguintes.
Dantas Junior. - Prejudicada. A ma
téria já foi votado no Capo I, art. 31.

Sr. Presidente:
Requeiro destaque para a minha

emenda. n.o 3.020, art. 147, inciso IV
do ante-pt'ojeto. Emenda:

"Os estrangeiros que, achando-se no
Brasil aos 1:> de novembro de 1~5,

não declararem dentro de seis meses,
depois de entrar em vigor ~sta Oons
tituição, o ânimo de conservar a na
cionaUdade de origem."

Ba'la das Sessões, 21 de agÕ8to de
1946. - Campos Vergal. - Indeferi
do. A discussão e votação da emenda.
Aureliano Leite e outros, deixou ma
nd1esto o pensamento da Assembléia
na repulsa da natura11zação tAcita,
compulsória.

Requerem08 destaque, na forma re
gimental, .para a emenda n.o 3.00-1,
de a.utoria. do Sr. Argemiro Fialho, re
ferente ao Capitulo I (Titulo nn do
Projeto revisto e publicada à pá.g1na
n.O 174 do impresso alusivo ao art.. 150
e seguintes.
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SaJa das Sessões, em 15 de agôsto
de l~. - Argemiro Fialho. - Inde
ferido. Já. o foi a outra emenda, por
que a exigência é um incentivo à al
fabetizaçáo, além de outros motivos.

Emenda aditiva ao art. 164 do an
tigo projeto.

Requeremos destaque, na forma re
gimental, para a emenda n.O 3.164,
de autoria do Sr. Senador Olavo Oli
veira, referente ao Titulo V do Pro
jeto reVisto e publicada à pá.gina n ú
mero 39 do impresso alusiV<l ao 8il'
tigo 164 e seguintes (Antigo proj,eto.)

Saila das Sessões, em 27 de agõsto
de 19oW. - Benicio Fontenelle. - Gur
gel do Amaral. - Antonio Siloo.. 
Prejudicada. As isenções já foram
votadas anteriormente.

Requeremos destaque, na forma re
gimental, para a emenda n.o 164 (adi
tiva) ao Titulo IV, Capitulo II do Pro
jeto reVisto e publicada à págin-a. 39 do
impresso alusIvo ao art.. 1-64 do pro,·
jcto primitivo.

Bala das Sessões, 23 de agõsto de
1946. - Olavo Oliveira. - Stenio Go
mes. - João Adeodato. - Prejudica
da. As isenções já foram votadas no
Capo anterior.

Requeremos de;Sotaque para a emenda
n.o 3.174-A:

Redigir assim: "A lei facilitará a fi
xação do homem no campo, tomando
as medidas neeessárias para o frac
cionamento dos latifúndios, para o
desenvolvimento da pequena proprie
dade, p~a a criação de novos centros
de população agrfcola com as terras e
as áS'uas que lhes sejam ind1spensá.
vf'!is para o fomento da agricultura e
para evitar a destruição dos elemen
t06 naturais e os danos que a proprie
dade possa sofrer em prejuízo da so
ciedade."

(AlI't. 155 - Titulo V - do Projeto
atual, Q'ue corresponde ao art. 164, pa
ràgrafo 17 do Projeto anterior.)

Primeiro signatário: Deputado Agoo
Unho de Oliveira.

Sala das Sessões, 2'1 de agósto de
1946. - Carlos Prestes. - Prejudicada.
O art. 155 permite pela lei ordiná
ria o que se propõe e é amplo.

Requeremos destaque para a emen
da n.O 3.188:

Acrescentar um parágrafo onde con_
vier: liA ElIPlicaçãoda legislação tra
balhista será fiscallzada pelos poderes
públicos e pelas entidades de classe."

(Emenda aditiva ao Título V - do
Projeto atual, correspo.!'ldendo ao Bir
tigo 164 do Projeto anterior.)

1.0 signatário: DeputBJdo João _>\ma
zonas.

Sala das Sessões, 2fl de agõsto de
1946. - Carlos Prestes. - Indeferido.
Quem fiscaliza a execução das leis é o
poder público, ao qual o sindica"to ou
qualquer cidadão pode se dirigir ou
representar contra o descumprimento
dats mesmas.

Requeremos destaque para a emenda.
n.O 3.193:

Redigir assim: "Trabalho diário não
excedente a oit.<> horas."

(Art. 156 - IV - do Projeto atual
- Titulo V - Que corespon.de ao ar
tigo 164, § 24 - IV - do Projeto an
terior.)

Primeko signatário: - Deputado
João Amazon.a:s.

Sala das sessões, 27 de agõsto de
1946. - Carlos Prestes. - Prejudica
da por votação anterior no mesmo
sentido.

Reque:emos destaque. para ser vota
da da redação do projeto anterior.
constante do art. 164, § 24, n.o IV,
com a seguinte redação: - "Trabalho
diá~'io não excedente a oito horas, re
duzíveis, mas s6 prorrogáveis -nos caS06
previstos em lei".

Sala das Sessões, 26 de agôsto de
1946. - Antonio Silva. Segad48
Viana. - Prejudicada por votação
anterior .

Requeiro destaque da emenda nú
mero 3.217, referente ao art. 164,
§ 28 do Projeto, ou art. 159 do Subs
titutivo.

Sala da.s Sessões, 26 de a~õsto de
1946. - Raul PiZla. - Indeferido.
Tenho como melhor e mais adequada
à tradição brasileira. data venia do
ilustre professor autor do requerimen
to, a orientação do projeto. Assim
neguei destaque à emenda n.o 3.827,
do Sr. Ju:randir Pires.

Requeremos destaque da emenda.
n.o 3.2"33, apresentada pelo deputado
Crepor! Franco, ao art. 164, § 24, in
ciso VIII do projeto v<>tado em pri- .
meiro turno e cujo teor é o seguinte:

"Acrescente-se ao art. 164, inciso
VIII, as palavras "aviso prévio".

Sala das sessões, 26 de agõsto de
1946. - Gurgel do Amaral. - Baeta
Neves. - Antonio Silva. - Indefe
rido. O 'projeto (art. 156, n.o 8) dispõe
com mais· amplitude, deixando OS casos
ao legislador ordin&rio.
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Requeremos destaque para a emenda

n.o 3.257

Incluir entre os § § 21 e 22 do ar
tigo 64 do Projeto ~nte.rior o seguin
te: "É assegurada Just,lça gratuita ~

processo sumário ao trabalhador em
tôdas as causas e ações decorrentes de
arrendamento, meiação, parceria, em
preitada ou outros quaisquer contratos
da vida rural".

(Emenda aditiva ao art. 164, entre
os ~* 21 e 22 do Projeto anterior).

Primeiro signatário: Senador carlos
Prestes.

Sala das Sessões, 27 de agõs-to de
1946. - Carlos Prestes. - Indeferido.
Há engano na referência ao art. 64,
que não tem os ~g 21 e 22. O pro
jeto, no art, 141, g 34, é mais amplo
e não invade a esfera de ação do
processo, que estabelece as fo.rmas.

Requeremos destaque para a emenda

n.o 3.262

Redigir assim: "O direito de pro
'priedade e o seu US() serao condicio
nados ao bem est.:'l! social, de modo
que permita a ju~'ta distrtbuição dela,
com iguais oportunidades para todos".

(Art. 147 - Título V - do Projeto
atual, que correspon~e ao art. 164,
§ 4.° do ProJeto anterIor) .

Primeiro signatário: Senador Carlos .
Prestes.
. Sala das Sessõt:s, 27 de agõsto ce
1946. - Carlos Prestes. - Indeferido.
O projeto consigna a emenda em sua
substância. A l.a parte está prejudi
cada pela votação da emenda do autor
e de outros, em relação ao art. 141
do atual projeto.

Requeremos destaque para. a emenda

n.o 2.352

Redigir assim: U Aceitar de pessoa
jurídica de direito público, L'lclusive
entidade autárquica. de sociedade de
economia mista ou de emprêsa con
cessionária de serviços públicos e de
cmprês9.s nacionais e estrangeiras 11
gadas ao trustes e monopólios, comis
sões ou emprêgo remunerado ou exer
cê-los" .

(Art. 48 - I - Capítulo fi - Tí
tulo I - do Projeto atual, que cor
responde ao art. 18 -' I - b - d~
Projeto anterior).

Primeiro signatário: Deputado Mau
ricio Grabois.

Sala das Sessões, 13 de agósto de
1946. - Carlos Prestes. - Prejudicada
pela votação do art. 148 não ~mumt:

rad'o ond'e se proibiu a existência <.las
entidades, mencionadas.

TíTULO V

Ordem Econômica

Destaque requerido - Emenda nú
mero 3.201, pág. 43 do avulso de
emendas ao a1"-t. 159, incluindo-se no
texto constitucional o seguinte dispo
sHivo:

'4,As entidades autárquicas, de eco
nomia. mista e paraestatais destina
rão' no mínimo, em seus orçamentos
anuais, dez por cento das suas rendas
para as obras de assistência social."

Sala das Sessões, 27 de agôsto de
1946. - Barreto Pinto. - Indeferido.
Uma das finalidades dessas enttdades
é assistência. Assim, a emenda res
tringe.

Requeremos destaque para a emenda

n.o 3.261

Redigir assim: 41 A lei regulará a. na
cionalização progressiva dos bancos,
das emprês.as de seguro e da capita
lização € de outras de fins análogos,
em tôdas as suas modalidades". .

<Art. 149 - Titulo V - do Projeto
atual, que corresponde ao art. 164,
§ 6.° do Projeto anterior).

Primeiro signatário: Senador Luís
Carlos Prestes.

Sala das Sessões, 27 de agõsto de
1946. - Carlos Prestes. - Indeferid0,
A lei disporá sÔbre o assW1to (arti
go 149).

Requeremos destaque, na forma re
gim€ntal, para &. Emenda n.o 3.284, de
autoria do Sr. Benjamin Farah refe
rente ao Capítulo da Ordem EconÔmica
e Social do Projeto revisto e publicado
à págir.a... do impresso alusivo ao
art. 164, e seguintes.
Sala das Sessões, em 27 de agôsto de

1946. - Benjamin Farall..
frejudicada porque a lei ordinária

poderá prover, na confonnidaae do ar
tigo 5.°, já aprovado.

(Título V)

Requeremos, na forma regimental
destaque para a seguinte emenda, dJ
primeiro signatário. de n.O 3.278, ao ar
tigo 164. ~ 24, do projeto primitivo, as-
sim l'edigido: .
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"Inclua-se, onde couber o seguinte
inciso:

.. Estabilidade no emprêgo depois de
10 anos de serviço efetivo no mesmo
estabeleclmen!o". (pág. 156 do volume
- Emendas ao art. 159, § 31 <continua
ção).

Sala das sessões da Assembléia Na
cional Constituinte, 20 de agõsto de
1946. - Lameira Bittencourt. - Ma
galhães Barata. - Alvaro Adolfo. 
João Botelho. - Nelson Pariiós. 
Duarte d'Oliveira. - Café Filho. -

Indeferido. O art. 156, n.o 8 permite
ao legislador ordinário estabelecer o que
pretende a emenda.

Art. 156 - Alin.ea VII:

P...equeremos destaque, na forma regi
mental, para a emenda n.O 3.283, de
autoria do Sr. Benjanún Farah, refe
rente ao Capítulo Da Ordem Econômica
e Social do projeto revisto e publicado
á pág .. , do impresso alusivo ao artigo
164 e seguintes.

Sala das sessões, agôsto de 1946. 
Ben1amin Farah.

Indeferido. A remuneração está es
tabelecida no art. 156, n.o 7. e a lei
()rdinária regulará a forma do paga
mento, se acumulado ou não. O princf-

. pio está assegurado na Constituição.
Requeiro destaque, na forma regi

mental, para a emenda supressiva nú
mero 3.291 de minha autoria, referent~

ao Capitulo V do projeto revisto e
publicado á pág. 249 do impresso alu
sivo ao art. 184, § S4 do projeto.

Sala das Sessões, 27 de agOsto de
1946. - Ferreira de Sousa.

Prejudicada pela emenda Israel Pi
nheiro.

Requeremos destaque, na forma regi
mental, para a Emenda n.O 3.322, ãe
autona do Sr. Daniel Faraco referente
ao artigo 164, 14.0 do projeto revisto e
publicado á pág. 102, do impresso alu
sivo ao a:t. 164, 14.0 e seguintes.

Sala das Sessões, 27 de agOsto de
taque para exame nas disposiç6es
corpo da ConstituiçAo; mas dou o des
1946. - Daniel Faraco.

Indeferido, por nAo dever ficar no
transltórtas.

Requeiro a V. Ex.a :.:cestaque e prefe
rência para a emenda n,o 389 referente
ao art. 154 do projeto revisto.

Sala das sessões, 26 de ag68to de
1946. - JtUTo,fw:IIT Pires,

Indeferido.

Sr. Presidente:
Requeiro destaque para a minha

emenda 0.° 3.584 ao ante-projeto, as
sim redigida: (Acrescente-se onde con
vier) :

Art. .... "A Unié.o organizará anu
almente. em suas terras devolutas, nas
dos Estados e Territórios e nas do Dis
trito Federal, ou ainda nas áreas de
latifúndios desapropriados. pelo menos
duzentas pequenas propriedades agrí
colas destinadas a famfllas não adap
tadas nas capitaIs, promovendo s1mul
tâneamente a instalação das mesmas
nas referidas propr1edades, e as con
dições indispensáveis para manterem
vida digna e saudável".

Sala das Sessões, 21 de agôsto de
1946. - Campos Vergal.

Prejudicado pelo art. 147, 2.a parte,
do projeto revisto.

Requeremos destaque, na forma re
gimental. para as emendas ns. 3.368
- esta até às palavras "particularm.en_
te quanto à saúde" - e 3.382, de nos
sa autoria, referente ao Título V 
a.rt. 156, inciso IX - do Projeto re
visto e publica<i'as a páginas 194 e 158
do impresso alusivo ao art. 159 e se-
guintes do prLn1tivo Projeto: ,

N.o 3.368 - Substitua-se, no artigo
164, o inciso IX § 24, por êste: IX 
Assistência ao trabalhador e sua fa·
milla. particulannente quanto à saúde,
alimentação, habitação e educação".

N.o 3.382 - "Av art. 164, § 24,
acrescente-se êste inciso: Direito da
empregada gestante ou mãe a descan
so antes e de?ois do parto, sem pre
juízo do cmprégo e do salário".

Requeremos, também, destaque. no
inciso IX do art. 156, das palavras
u assisrencla médica preventlva" (que,
segundo parece, tiveram origem na
emenda n.O 3.381, de autoria do Sr.
Orlando Brasil) J publicada a. páginas
158 do impresSo correspondente ao ar
tigo 159 e seguintes do pri.m1tiV'O Pro
jeto) a fim de que, de modo expres
so, se declare incluida essa assistêncl&
na referente à saúde.

Sala das Sessões. em 23 de 9Jgôsto de
H146. - Eloy Rocha.

QU8iIlto à ~ n.o 3.368 - Indeferi
do. A matéria estA distribufda em vá
rios artigos. Quanto iA. de n.o 3.382. pre
j,mHcada, está att:ndida no m. 156,
n.o 9. .

Sr. Presidente da. Assemblél'& Na
cional 00.nst1tuinte.

Requeremos 8 V. Ex.a, preterêncl&
e destaque para cUscussào e votação em.
sepando do conjtmto das duas se~
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guintes emendas ns. 3.804 (a.o art. 159
§ 12) que trata da assistência reli
giosa..

Sala das Sessões, .:m 12 de agôsto
de 1946. - Jurandyr Pires. - Preju
dicada.

Requeiro a V. Ex. ~ destaque e pre
ferência para a emenda n. o 3.813 re
ferente ao art. 147 do proje'to re
visto.

Sala das Sessões. em 26 de agôsto
de 19,46. - Jurandyr Pires - Inde
ferldo. O obJetivo da emenda foi aten
dido no projeto (art. 141 § 16) I na m
denização em dtnheiro.

Requeiro preferência e destaque para
a emenda 3.814 - ao art. 164 pará
grafo 7. o - art. 150 do projeto re
visto.

Sala das Sessões. em 12 de agôsto
de 1946. - Jurandyr Pires. - Inde
ferido, porque consideTO indispensável
a. fiscalização !. revisão das t~as dos
.serviços públicos, art. 150, 2. B parte
(projeto revisto).

Requeiro destaque, na forma. do Re
gJmento, do § 38. 0 do art. 159, do .P!"o
jeto aprovado em primeiro turno, e da
emenda modificativa de np 3.984, de
autoria do Sr. Paulo Sarasate e ou
tres.

Dispositivo cujo dastaqut; se re
quer:

Art. 159,
§ 33.0 - Nenhum tributo poderá

Sí!r criado. nem multa alguma im
posta, de ,modo que- a SUa cobrança
impossib1l1te o uso rEgular da pro
priedade ou. a prática de qualquer
atividade licita..

Sala das Sessões, em 23 de agôSto
de 1946. - Eduudo Du:vivier. - In
deferido. A lei ordinária regulará..

Requeiro destaque para a emenda
n. o 3.871, que diz:

A lei regu.Jará a prioridBde nas vias
marlt1mas, terrestres, flu'Viais e aéreas,
dm1iro do teITit6r1o nacional, quanto
ao tráfego das mereadorlas maU; ne..
cessárias ao conaumo popular, pres
crevendo pena contra os infratores.

Sa.la das Se6B6f'S, em 2" de ~to
de 1946. - Ba.fTeto PI:n.to. - Indef~
rido. E' mat.é.r1a de lei ord1ná.r1a.
Requ~remos destaque, na forma re

gimental, para a Emenda n.O 4.073,
de autoria do Sr. Gaston Englert e
outros, referente ao titulo V do Projeto
revisto e pubUcado l pá.g1na 49 do 1m·
preuo alusivo 0.0 art. 1ef, , 2.°, e
aeg.ulntea.

Sala das Sessões, em 26 de agôsto
de 1946. - Gaston Englert - Pre
judicado, 1á loi atendida.

Requeremos destaaue, na form.a re
gimental, para a Emenda. n.o 4.082,
de autoria do Sr. Gaston Englert e
outros, refer~mte a.o Titulo V do Pro
jeto revisto e publicada à página 118
do impresso alusivo ao art. 164, §
16.0 e seguintes, art. 161, do substI
tutivo.

Sala das Sessões, em 26 de agôsto
de 1946. - Gaston Englert - Indefe
rido. O disposittvo do projeto (art. 161,
revisto) , é genérico e permite à let or
dinária dispcw com máxtma liberda~

de, sem localizar a questão de raças
na Constituição.

Há número para a votação.
Vamos proceder à votação da emen

da n.o 1.551, cujos destaques foram
requeridos pelos Srs. Israel Pinheiro
e José Alkmim.

Estão assim redigidos:

Titulo V - Art. 152, - § 1.0:

"As autorizações ou co~essõcs serão
conferidas exclusivamente a pessoas
fisicas ou jurídicas brasileiras garan
tidas ao proprietário do 5010 indeni
zação pelo dano ou pela ocupação de
suas terras."

Requeiro destaque na emenda nú
mero 1.551, das palavras "dom1cUia
das no Brasil" para serem incluídas
;no texto do Proj-eto em seguida às
palaVTas "pessoas físicas."

Sala das Sessões, de agõsto de 1946
- Israel Pinheiro.

Requeremos destaque, na forma re
~ental para a emenda 0.° 1.551, de
autoria do Sr. Benedito V'aladares. re
ferente ao Capitulo do Projeto revis
ia e publicada à página do impresso
alusivo ao 81rt. 164, §§ 8.° e 9. 3 . para
QU-3 seja votada preferencialmente o
parágra.!o da emenda que estabelece:
" § - os direitos de preferência ~.O

proprietário do solo, serA.o regulados
de acôrdo com a natureza das minas
e jazidas."

:a:sse parâgrafo é aditivo ao referido
artigo.

Sala das sessões, em 30 de agôsto
de 1946. - José Alkmfm.

Para serem colocadas .no texto do
projeto as seguintes palavras:

"domicWadas no Brasil"

Ficará então:
"·pessoas tis1ca.s dom1clUadas no

Brasil"
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Os Senhores que a.provam, queiram
levantar-se. Não podendo detea'm1nar
o resultado, vou proceder à verificação
da votaçã.o, bancada por bancada.

Os Srs., que aprovam a inclusão
destas palavras, conforme determina.
e. emenda D.O 1. 551, queiram levantar
se (Pausa.)

Está rejeitada a emenda por 114
votos contra 71.

Está prejudicado o destaque SE::
guinte do Senhor Jo.sé Alkmim, à
mesma emenda n.C> 1.551.

Requeremos destaque da emenda nú
me!' 1.551, à página 79. do VoI. de
emendas ao artigo 159 (Continuação)
e também o destaque. niU!,uela emen
da, da palavra "preferência".

Sala das sessões, em 13 de Q€ôsto
de 1946. - José Alkmim. - Horacío
Lafer. - Atalíba Nogueira.

A. emenJda diz:

N.O 1.551

§§ 8.° e 9.° e seus números do artigo
164.

Substituam-se pelos seguintes:

§ - .A13 minas e demais rquezas do
subsolo constituem propriedade distin
ta da do solo para efeito de explora
ção ou aproveltam.ento lndustrla.l.

§ - O aproveitamento industrial
das minas e das jazidas mine:ra.1a, ain
da que de propriedade prlvada, depen
de de a.utorização federal.

§ A lei regulaTá a auior12ação
tendo em vista o interesse nacional
da ~xploração das minas e jazidas .

§ -- Os d.1reiltos de preferência ou
indenização do proprietário do solo,
serão regulados de acÔroo com a na.
tureea. das minas e jazidas.

§ - O aproveitamento das quedas
dágU&. depende de conou;sáo federal
na forma da lei.

§ - As autorizações ou concessões
serão oonferidas a pessoas naturais
dom1cWadas no BrasU ou a pessoas ju
rldicas brasileiras.

§ - O aproveitamento pelo proprie
t&r1o do solo, de energia h1dráu11:=a de
potência reduzida, lndepende de au
torização do poder público.

I - Sat1s:eit8.ti as condições da. l'frl,
relativamente aos necessários serviços
t6cn1cos e administrativos, os Estados
pas&a.:ráo a eX~-cer, den·tro dos res
pectWos tenitórlos as atrl·bu1ç6es
constMlte5 dêste artigo.

f - A Un1Ao n06 caao.s indicados na
lei, e teDd.o em mira o int.eresse ge
ral, awdl1aré. 08 Estados nos estudos

referentes às suas águas minero-me
dic1na.is, ou termo-medic:Lna1.&, a.ssim
como no aparelhamento das estàn
cias destinadas ao uso delas.

saIa das Sessões, em 19 de junho
de 1946. -- Bened.icto Valladare8. 
Joaé Maria Alkmim. - Levtndo Coe
Uw. -Israel Pinheiro. - Btas For
tes. - Alfredo Sá. - OZínto Fonse
ca. - Duque Mesquita.

Há ainda um destaque a êste res
peito, do Sr. Altomar Baleeiro; as
sim con'Cluido:

EMENDA

Ao art. 164, § 9.°, incUio I:

Substituam-se as palavras
"ou a emprêsas organizadas no pais"
pelas seguintes:
"ou empresas, de que brasileiros te

nham a. direção e a maiorta. das ações
com voto".

Justificação

I - Ora, se o esp1r1to do d1spositlvo
é,.bem ou Dl.8Il, conceder a brasileiros o
prIvilégio das autor:1za.ções ou conces
sões, para.: aproveitamento das mi
nas e quedas d'ágl.'l'fl., & cláusula "em
prêsas organizada.s no pa.fs", inserta
no projete, não exclUi a poesibilidade
áe aqui se orgaclzarem com a maio
ria e até a totalidade das aç6es oU
cotas soda.1s em nome e poder de
estrangeiros.

II - A emenda determina que Só a.
brasileiros, ou emprêsas com:.roladOS'
por brnstle1!'08, sejam dadas S(iuelas
concessões, pois do contrá.r1o os e&
tnwgeiI'05 poderia.m obtê-las através
de sociedades a.n6nim&s aqui organ1Z&
d:a8, ou mesmo de outras modallldades
de sociedades. .

m - Dil'-se-á que a emenda afu
genta.ró. capitais estrangeiros. Mas
êstes devem ser compensados apeIlBoS
pelos juroo e dividendos. Devem ser
vir-nos e não se servirem de nós. Ju
1'06 e diV'idenuos a'COll1lOà8m-se per
feitamente a formulas jur1d1cas em
qlJ:e as emprêsas sejam controladas por
br8B1lelr06, como tttula.res da ma10ria
das ações comuns, 1Btq é com voto.
Da capitais estra.ngeiros que se tnver
tam em debentures, aç6es preferências
e outros tltulos sem voto, nem contr61e
das emprêeu. Técn1cos estr&nie1roa
de&3aB emprê8as exerer,rfio tuzu;6es ex
elua1?811lente técnicas com. a remune
raçI.o ~usta por meio de sa.lir106, co
mi8a6es e até partes benef1c16.r1a&. Mas
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que se reserve a. brasileiros o contrOle
das emprêsas.

Pa:láclo Tiradentes, em 12 de Junho
de 1946. - Aliomar Baleelro.

O SR. ALIOMAR BALEEIRO (*)
(Pela ordem) - Sr. Presidente, a.ntes
de V. Ex. 1Io pôr em votação a emenda,
eu me permitiria consultar se seria
possível requerer destaque p~ que
a medida proposta abranja apenas as
em.prêsas de cJCPloração de minério,
sem aJeançar as concessões para ex
ploração de energia elétrica..

Como V. Ex. a sabe. minha emenda.
tem por Um reservar a pessoas físi
cas brasileiras, ou jurídicas das quais
brasileiros tenham a maioria de ações
com voto, o privilégio de tal faculdade.

Como se objeta que a medida p0
deria criar embaraços à exploração da
energia elétrica, oujos capitais, em sua
ma.ioria, se acham em mãos de em
prêsas estrangeiras, pediria a V. Ex. ia

destaque paTa que o principio que de
tendo na emenda abranj a apenas as
emprêsas de minérios.

O SR. PRESIDENTE - V. Ex.a
não poderá alterar sua emenda.

O SR. ALIOMAR BALEEIRO - O
destaque será na. ca.beça do dispositivo,
Isto é. no art. 152, se não me falha
a memória, onde se fala em emprêsB.s
de minerais e emprêsas de energia
hidri.ul1ca. Peço destaque para a ex
pressão "energia hidráulica" porque,
se passar minha emenda, o prin
cipio se refirirá apenas às emprêsas
de mineração.

E' o caso, Sr. Presidente, de se fa
zer duas votações; primeiro,' quanto
às emprêsas de mineração, depois
quanto às de energia elétrica..

O SR. PRESIDENTE - O destt.
que que 'V. Ex. a pediu é para. o inciso
número 1.

O SR. ALIOl\-IAR BALEEIRO - O
parágrR.fo 1. o está, indiscutivelmente.
'rinculado à cabeça do dispositivo que
estabelece autorização para concessões
a em·prêsas de exploração de minerais
e de energia elét~. Não se pode vo
tar uma coisa sem. pertinência lme
diata com a. outra..

Por isso, pediria a V. Ex. a a vota
çio em duas partes.
·anb OStIad - UN:ilCIIs:!l'Hd 'gS O
salvo consulta à oasa, eu não poderia
deferir o pedido de V. Ex.·, porque
o destaque é expresso e l"est.r1to ao PB.
n\gra.fo 1.°.

t·) Não foi revisto pelo orador.

COmpreendi perfeitamente o pensa
mento de V. Ex.l\, que é o de res
tringir a concessã0 a.penas a um ca
so: ao de exploração de recursos mi
nerais.

Se, porém, V. Ex.a faz um reque
rimento formal, consultarei ao plená
rio sObre se consente na votat;9i) em
duas partes.

O SR. ALIOMAR BALEEmO 
Aceito a sugestão de V. Ex.", reque
rendo que faça a consulta a Assem
bléia e invoco até o precedente, que
trá confirmar o que já se tem dado.
Apelo para a orientação reconheci
damente liberal de V. Ex."

Quis apenas atender a alguns co
legas que acharam salutar o prLncipio
quanto à.s emprêsas de mineração, o
mesmo não acontecendo quanto às
emprêsa.s de energia elétrica, cuja
maioria é de capitais estra.ngeiros, ex
cedendo tais capitais às nossas pos
sib111dades. (Muito bem.)

O SR. PRESIDENTE - O nobre
deputado limita seu destaque a em
prêsas de mineração. Vou, pois, con
sultar à Casa.

O SR. PRADO KELLY (PeZa
ordem) - Sr. Presldente, não me
oponho ao requerimento do Sr. Allo
mar Baleeiro porque não se tratg, de
mocl1ficação alguma., e muito mE'I10S
de altera.ção do texto a ser votado.
Em qua.lquer caso de modificação ou
de aditamento ao texto eu negaria
meu voto.

Verifica-se, entretanto, que o desta
que é para supressão e como n\sso não
há nenbl.lü1Ja inovação qUe surpreenda
a Assembléia, não tenho dúvidas em
aceitar o requerimento. (Muito bem;
muito bem).

O SR. PRESIDENTE - S. Ex..a.
nada pede de novo; ao contrário, abre
mão e solicita destaque para as duas
espécies. A êsse respeito vou consultar
a Casa..

O SR. ALTAMIRANDO REQUIAO
(Pela ordem) - Sr. Presidente, para
poupar t~mpo e trabalho, pediria a
V. Ex.- que a emenda número 613 de
m1nha autoria., e para a qual requeri
destaque sob os têrmos aba1xo, tOsse
votada conjuntamente com a emenda
do deputado Aliomar Baleeiro, porque
~o coinclden~es.

Requerimento

Requeiro destaque para a emenda
de minha autoria n.O 619, Ifiopresentada
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ao primitivo projeto da Comissão, e.m
seu artigo. § 9.°.

Em Assembléia Constituinte. 26 de
agõsto de 1946. - Altamirando Re
C[ldão.

A emenda diz;

N.O 619

-seu artigo 164, § 9.°.

Onde se lê; " As autorizações ou
concessões serão confendas ~xé1u

sivamente a brasileiros ou a em
prêsas organizadas no país r aS5
gurada, etc."

Leia-se: " As autorizações 011
concessões seráo conferidas exclu
sivamente a brasileiros ou a em
prêsas organizadas no pais, nas
Quais a direção pertença a brasi
leiros, detendores, pelo menos de
dois têrços de capital, assegura
das, etc."

O SR. PRADO KELLY - Não sei
se V. Ex.a observou o requerimento
feito pelo deputado Aliomar Balaei'rO.
Uma vez que o artigo compreendia
empresas de mineração e de energia
elétrica por aproveitamento de quedas
dá~a, S. Ex.lI. pediu destaque da parte
referent~ a quedas dé.gua.

Sou contrário à emenda por mo
tivos diferentes e por isso declaro que
o pensamento da comissão é no sen
tido de não vêr inconver.Jente no re
querimento.

O SR. ALTAMIRANDO REQUIAO
- Declaro ao nobre colega que obser
vei, perfeitamente, o requerimento, e
aceito o mesmo, no que diz respeito à
minha emenda. Sr. Presidente. corno,
portanto, V. Ex.a deferiu o roquert
mento do Sr. Aliomar Baleeiro...

O SR. PRESIDENTE - Não deferi.
E tenho escnípulo em fazê-lo POI"
mLn. Primeiro vou consultar à Casa.

O SR. ALTAMIRANDO REQUI...~O
- Neste caso, Sr. Presidente, se a
casa consentir em atender ao reque...
rltnento do Sr. Aliomar Baleeiro, pe
diria, desde Jé., que minha emenda
fÔSSe votada conjuntamente com. a
de S. Ex.· por ser coincidente, como
declarei. Requeiro o destaque, apenas,
das palavras nnais d~ minha emenda
"pelo menos de dois têrços do capi
tal". E' um destaque 5upressivo, acei
tando minha emenda. a parte final da
do deputado Baleeiro, quando fala. em
maioria de ações, com voto. FJearia
minha emenda, portanto. com a SE:
guinte redaçAo:

"nas quais a direção pertença. a
brasileiros, detentores de maioria
de ações, com voto".

o SR. ALICMAR BALEEIRO
Pennita-me um aparte para esclare
cer.

Tendo a Constituição assegurado ~

brasileiros, pessoas ffsicas, o contrõIa
de emprêsas de mineração, o pensa
mento de minha emenda é, no sentido
de fechar a. porta à fraude, .5oor.etudo
aos homens de palha. Que são em regra
os sócios dessas emprêsas. 11a. reali
dade pertencentes a estrangeiros, nas
quais brasileiros flguram 56 para fi
gurar. Procurando dar apoio, alC9.nce
efetivo a. essa medida em favor do ca
pital brasUeiro, a minha emenda re
serva a concessão à maioria das ações,
com voto, pertencentes a brasi·leiros.
Em cOllsell.üência, o capital estl angel
ro nAo fica impedido de entrar no
pais, c()m direito a privilégio na re
partição, porque entra pelas ações pre
ferenciais.

O SR. ALTAMIRANDO REQUIAO
- Agradeço o esclarecimento de Vossa
Ex.a e encerro minhas consia.eraçôes
(Muito bem; muito bem).

O SR. ALIOMAR BALEEIRO ("')
(Para encaminhar a votação) -Se
nhor Presi'dente, não abusarei da 00
llevolênda de V. Ex.lI. e acredito que
po~ explicar o alcance da emenda
em três minutos, cujo destaque diz:

Requeremos destaque da emenda
1.145 para que se altere o § 1.0 0.0
art. 152 do projeto revisto.

Palácio Tiradentes, 13 de agõsto de
1946. - Aliomar Baleeiro.

No art. 152 do projeto revisto es
tatui-se que ú anroveltamento dos re
cursos minerais ~e da energia l'üdráu
llca depende da auto~ção ou con
cessão federal na forma da lei. E o
§ 1.0, ao qual se reporta a emenda
que assinei, diz: .

to As autorizações ou concessões
serão conferidas exclusivamente
- aqui o ponto capital - a pes
soas fisicas ou jurídicas brasilei
ras, garantidas, etc....

Temos, então, pelo sistema do pro
jeto, que o estrangeiro pessoa. física.
nio pode ter autorização, ao passo
que o brasileiro, pessoa ffBica pode.
Mas a f1nna. brasileira, mesmo quan
do constituída por estrangeiros, no
toào ou em parte, poderá obter

(-) Não loi revisto pelo orador.
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aqueles privilégio:; que negamos à
pessoa fisiea do estrfLngeiro.

Se há motivos de ordem moral. er-o
nômica. social e até patriótica, pelos
quais devemos reservar a. brasileiros
o privilégio da autorização de ex
plorar minérios, não devemos deixar
a porta aberta para que êsses estran
ge1xos ludIbriem um texto oonstitu
danaI e façam então, suas socieda
des aqui no Brasil. .Porque a pessoa
jurídica braslleirf', pode, dentro de
nosso direito, ser constituída por es
trangeiros .

Ora, dir-se-á que Isso impedirá a
vinda do capital estrangeiro. Mas, a
propósito, eu me permitiria lembrar
à Assembléia que desde a IJldepen
dência, há mais de um século, por
tanto, até hoje, o capital estrangeiro
tem vindo torrencialmente para o
BrasU, para o ".2stado, para a União.
para a Coroa imperial, para as fir
mas brasileiras dignas de crédito. De
poucos dias após a Independência
para cá, vultosos empréstimos da
praça de Londres vieram para o Bra
s11. E dai em diante, sempre que I o
Govêmo se via em aperturas. de
cinco em clnco anos, re<:ebeu semplI'e
abundantemente capita.is estrangeiros.

Nesta altura da vida, quando o
Brasll multiplicou sua população, seu
comércio, sua riqueza, vivemos, nesta
Casa. apavorados com medo de que
o. capital estrangeiro fuja do Brasil.
No entanto, aqui já se tem dito, e
com razão, que o dinheiro não tem
pátria. Seu coração é o dinheiro; seu
interesse é s. esperança de jur08 e s.
segurança jurídica de seu pagamento.
Se os capitais estrangeiros vieram
no passado, quando éramos. a.inda
uma pais inseguro na própria pere
nidade, com m ui to maior razão virá
hoJe. O capital cone para o local
onde o juro é malor e há segurança
jurídica. . Se pegamos juros maIores
do que pagam as praças capitalistas,
e se mediante uma Constituição, que
seja realmente cumprida, dermos ga
rantias a êsse capital estrange1);o, êle
virá necessàriamente. porque o capital
vive sempre no sentido do plano In
clinado para o ponto que lhe da.
maior remuneração.

Nesse caso, virão para as socieda
des anÔnimas e serão as aÇÕeS prefe
renc1ats, aÇÕes que Dão têm voto mas
preferência pata recebimento dos di
videndos, para restitu1çAo do capital,
no caso de dissolução da emprêsa .
Poderão vir como debêntures, que te
nham garantia real. de natureza se
melhante à hfpotecár1a. Mas a parte
do capital que controla, a parte do

capital que tem voto, isto é. as ações
comuns, esta deve, em maioria, per
tencer a cidadão.,:; brasileiros. Só &5
stm o projeto terá 16gic.a e s6 assim
defet1remos a brasileiros o privilégio
que tem por si as matores razões de
ordem moral. (Muito bem.)

O SR. PRESIDENTE - Os Se
nhores, que concordam na limitaçã.o
que o Sr. DeputadO' Aliomar Ba
l-eeiro, faz ao seu destaque. queiram
levantar-se. (Pausa.)

Está concedido.
Assim, vou submeter a emenda de

S. Ex.a. com destaque exclusivamen
te para a parte que d1-z "dos recursos
minerais. "

O SR. HERMES LIMA (Para ~n

camin.'J.ar a votação) - 5r. Presí
dente, a COmiss§..o é contrário à apro
vação da emenda do Deputado Allo
mar Baleeiro. Mantem o texto do
projeto, que é liberal, e o faz em Vir
tude das razões já aqUi longamento·
expla.nadas em d1scussôes que visa
ram ao mesmo assunto.

O argumento do nobre deputado, de
que o Capital estrangeiro sempre en
trou no paí~. é verdade!l·o. Deve-se
assinalar, porém, que as restrições que
apareoe:am são recentes ne. .,!da cons
titucional e legal do pais. O capital
estrangeiro sempre veio para o Bra
sU, .exatamente porque não existiam
essas restrições. O arg--lmento de S.
Ex.a é, pois, contrário ao ponto de
vista que sustenta.

O Sr. Aliomar Ba.leeiro - V. Ex.a.
me permIte um s>parte?

O SR. HERMFr8 LIMA Pois
,. Inao.
O Sr. Aliomar Baleetro - Parece

me, com a devida vênia, que há um
engano no considerar V. Ex.a recen
tes nossos recalques contra o ca.pital
e pessoas estrangeiras. Pelo contrá
;rio, e:x:1ste maior atenuação. V. Ex.:'
sabe que, no Bra.sll, várias leis ga
rantiram a brasileiros certos privilé
gios, -e mesmo o 11vre trânsito, entre
nÓSo. era dificultado de tal maneira
ao estrangeiro, que temos até o ve
lho exemplo do que se passou com
Humbolt, que, quando esteve no nosso
pais, foi vigiado em t6da. parte.

Hoje é que se nota. uma atenuação
nessas restrições.

A verdade é que o capital quer
juro alto e garanUa jur1dica de que
encontrado meios de execução l!" de
fesa. ncoS tribunais. se, por acaso, nA.o
fÔr solvente o devedor.
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Ainda mais: pensar que o capital
vem através o explorador, o aventu
reiro estrangeiro. é uma ilusão. Qual
quer brasileiro que fÔl a uma grande
praça, como Nova York ou Londres,
se a,.presentar garantias e idoneida~

de técnica, trará dinheiro como qual
quer estrangeiro que vem para o Bra~

sil em terceira cla.sse. com as mãos
limpas.

O SR. HERMES LIMA - Tudo isso
que o nobre Deputado está dizendo
representa uma, verdade, mas é ou
tra história. O fato é que as restri
ções, acêrca da exigência de brasileiros
para acionistas de companhias que
explorassem jazidas minerais. ou a
exigência de brasileiros para a dire
ção deSsas ('~panhills, essas é que
sio recentes e datam, se não me en
gano, da Constituição de 1934, e é a
e13~c; que me refiro. Nunca existiram
e..n,tes, e: por isso, o capital sempre
pôde vir para o pais, sem afrontar
essas exigêneias, exigências - notem
bem os Srs. Constituintes - que obri
gavam, muitas vézes, êsse capital a
mascarar-se para não supor.taT um
ÕIlUS inútil.

Aquilo que se chamava nacionali~

zação não erp., verdadeiramente, se
ná<> uma amolação para o capital.

O problema teria de ser resolvido
de outra maneira, nunca exigjndo
acionistas brasile1r~ para essas em
pr&as ou obrigando essas emprêsas a
terem d1=etores brasileiros, os quais.
na maioria das vêzes, não são senão
"testas de ferro."

Todos compreendemos, perfe1ta-
ment".!e, o Pensamento de V. Ex"~

Aquêle que não o soubesse, ao ou
vir B. claríssima e~pl&nação que V.
Ex.a fez, teria ficado intelramoote a
par de seu pensamento, pois o no
bre colega é sempre perleito em suas
exposições .

Todos compreendemos o que V. Ex.a
quer na. sua emenda, e exatamente
porque compreendemos é que achamob
que ela não deve ser aprovada, uma
vez que constitui uma restrição prà
t1camente inútil ao texto e s6 ~a.rre
tarã ao capital estrangeiro ônus e
amolaç6es, como disse há pouco.

A outra emenda, de autoria do no
bre colega Sr. Altamlrando Requ!ão
diz o Begulnte:

., As .autorizações ou concessões
serAo conteridas exclus1vamente a
brasileiros ou emprêsas organiza
das no pais as qua.is a direção

pertença a hrasileiro detentores
pelo menos de um têrço de ca~

pitals assegurados, etc.
O Sr. Altamiranào Requiáo

Aceitando, Coamo conseqüéncla, a par
te final da emenda do eminente cole
ga Sr. Aliomar Baleeiro, estou de
acôrdo com a maioria de ações com
voto.

O SR. HERMES LIMA - AJ3 razões
que levaram a Comissão a se mani
festar pela rejeição da emenda do
ilustre Sr. Deputado. são fundamen
talmente as mesmas pelas quais já.
opln'Ou pela rejeição da emenda \10
Sr. Allomar Baleeiro, porque, como
acaba de dizer o nobre colega apar
teante, trata-s.e da mesma questão.

Não desejo pois, toma..r por mais
.tempo a atenção da. Casa; digo mais
uma vez, que a opinião da Comissão
é pela rejeição de ambas as emendas.
(Muito bem; muito bem.)

O SR. PRESIDENTE - Vamos pas
sar à votação.

Os Senhores, que aprovam o desta
que requerido pelo Sr. Al10mar Ba
leeiro, queiram levantar-se. (PaU8Q..)

Está rejeitado.
A emenda do ilustre Representante

Sr. AltanUrando Requião n.O 619 fica
prejudicada, uma vez que só se distin
gue da anterior relativamente aos 2/3
e seu em1nente autor acaba. de decla
rar que aceita tl. maioria.

Vamos passar à emenda n.o 988 de
autoria. do nobre Representante Senhor
Pedro Lud<>vico. cujo d.estaqu-e está
assin]. redigido:

Requeremos destaque, na forma regi
mental, para a Emenda n.O 986, de au
toria do 8r. Senador Pedro Ludovico,
referente ao art. 164 do Projeto pri
mitivo e publicada á. pág. 48 do im
presso alusivo ao art. 50 e seguintes.

Sala das Sessões, 12 de agõsto de
1946. - Pedro Ludovico.

A emenda reza:
"'Introduza-se no art. 164 um pa

rágrafo a mais com a seguinte re
dação: não será permitido contra
to de arrendamento ou pa.rcEl1a
agrícola em que se convencione pa
gamento superior a 25 % da pro
dução ao proprletário das terras
exploradas" .

Tem a. palavra o nobre signatário
da emenda.
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o SR. PEDRO LUDOVICO - Se
~~or Pres1dente, resolvi escrever algu
mas linhas sôbre a emenda que apre
sentei ao Projeto de Constituição, por
que desejava que meu pensamento fi
casse exatamente explanado nos anais
desta Casa.

A emenda é a seguinte:
"Introduza-se no art. 164 um

parágrafo a mais com a seguinte
,redação: não será permItido con
trato de arrendamento ou parceria
agrlcola em que se convencione pa
gamento superior a 25 % da pro
dução ao proprietário das terras
exploradas" .

Quem se propõe de'fender a causa
dos trabalhadores rura1s tem que ver
o problema por duas faces: o lado
~conõmico e o lado sanitá.rio. 1!::les se
ligam intimamente. Apresentam uma
profunda interdependência. Nosso cam
ponês, que vive do trabalho braçal,
ainda é um pária na malorla àos
Estados do Brl:l.sil. Leva uma vida
pr1m1tiva, miserável, sofredora. Os
seus salários, embora majorados ulti
mamente, não correspondem às suas
necessidades materiais. Mal dão para
mata't" a fome. Quando agrega.do& dos
proprietários de terras, são obrigados
a dar a estes trinta, quarenta e até
cinqüenta por cento de sua colheita.

O proprietário s6 lhes dá o terreno
em que se pratica a lavoura. Rara
mente os financia. Quando o faz, ainda
é pior, pois, em regra geral, prxede
com usura, expiorando-o desÍ1u:nana
mente naquilo que lhes fornece. Tanto
êles como sua. famma andam maltra
pllho..c:;, sub-alimentados, deQencoraja
dos com essa existência dolorosa. O';
patrões pouco se incomodam com
essa via.-c1"ucis. Olham-nos como ani-

mals, necessários aos serviços da fa
zenda. Supersticiosos, como P. malorJa.
dos homens que têm urna religiã'Q.
não para a vida e sim para a morte.
são incapazes de um gesto humanitá
rio a faVOr dos 1nfeli~s que, de ma
nhã à noite, morrem no trabalho. ír.:s
ses patrões, êsses fazendeiros, êsses
proprietários são capazes de dar ge
nerosas oferendas para detenninados
fins, mas deixam morrer não raro,
lentamente, de fome ou de doença,
um 5t:U empregado e, às vêzes, tóda
a família.

É o mal dos tempos em que ainda.
vivemos. Não é fruto somente da igno
rância. Isso se observa tanto nos de
educação rudimentar como entre O~

que se dizem c1v1'1lzados.
Nem Cristo consegulu alçar o ho

mem aos sentimentos da JWitiçe. e
da Razão. As suas prédic&s. os
seus ensinamentos tiveram uma influ
ência benéfic.a na sociedade, mas os
seus princípios foram e são. freqüen
temente, adulterados ao sabor dos ca
prichos, das paixões e das conveniên
cias pessoais e de grupos.

A humanidade, em vez de se en- .
tregar a um cristianismo de sentido
humano, se entrega a um cristianis
mo de sentido slIr.bóUco, sectário, dog
mático, que se distancIa da sua pureza
inIcial.

E' muito mais sublime concorrer
para a minoração dos mal€s sofridos
nesta vida, preganc.o e praticando uma
religião de finalidades sociais, do que
of.erecer aos crentes as de~ícias de um
paraíso post-mortem. E' mister, é m
disp-ensável que as religiões evoluam
em um sentido soclal, contribuindo
para uma melhor e mais racional edu
cação das massas, nem todos podem
possuir a sensibilidade de um La
martine:

··Pllis mon cQeur, insensible à ses propres misêres
S'ESt elargi plus tard aux douleurs de me~ freres
To'.Ãs leurs mnux ont c<>u!é dans le lac de mes p!eurs
Et eomme un grand llnceul que la pitié déroule
L'âme d'un seul, ouverte aux plaintes de la' foule

A gémt toutes les douleurs."

Nem todas, porém, pensam como Alfredo de Vigny:

"Vivez, froide nature et revivez sans cesse,
Plus que tout votre regne et que V()S splendeurs vaines
J'aime la majesté des soufrances humaines!'

Mas, dia virá em que OS povos, ins
truidos e educados sob uma nov~
mentalidade, em que mais predomine

a razão, hã.o de se exonerar dos fana
tismos que, tanto tempo, os acorren
taram neste planeta.. Até hoje, a
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ciência não conseguiu tirar a venda
de tão nefasta ignorância. Os filosó
los material1stas, ccnquanto muita.
luz tenham derramado nas trevas de
nossa compreensão, pouco têm conse
guido. As crendices, os sentimentalis
mos exagerados ,as superstições. as di
retrizes errôneas ou adulteradas se
mantêm, como vemos, há milênios.
Mas uma reforma, profunda n<)s seus
fundamentos, justa no seu programa,
convincente nos seus resultados, po
derá se tomar realidade em menos
de um século.

Como vinha dizendo, as condições
econômicas de nosso obreiro rural são
precárias. A legislação trabalhl.sta
ainda não o beneficiou. Se existe, ain
da não foi aplicada. Seria interessan
te que, ao atual Govêrno, coubesse
a honra de sanar essa lacuna. E'
problema de solução dificil, porque
muito dispendiosa. Complexo, porque
são vários os fatores que concorrem
para o pauperismo das zona.s rurais.
O nosso habitante do campl) é, fatal
mente, vítima de um ou mais males
endêmicos. Há dois que, muito fre
qüentemente, o acometem: o impalu
dismo e a verminose. Combatê-los,
diminUir-lhes a intensidade é razoável
e necessário, sendo um imperativo de
ordem econômica, sanitária e, portan
ta, social. Extingui-los, entre nós, é
quase impossível, tal a sua amplitude.
A assistência técnicf", e terapêutica
pouco conseguirão, dado do vultosís
5imo dispêndio que êsses recursos exi
giriam.

O saneamento das regiões infesta
das seria uma utopia, a menos que se
estabelecessem planos, não quJnque
nais, I11.aS seculares. A meu ver, as
escolas rurais, dirigllJas por professo
res pri..mários, ql'.e tivessem conheci
mento de profilaxia rural, dissemina
das em grande número pelo Brasil,
seriaIIl o melhor aux1llo para. oomba
ter êsses fatores mórbidos que tanto
nos comb&.lem, e que diminuem a ca
pacidade de trabalho do homem do
campo.

A educação, mais uma vez, seria a
·solução. O saneamento e a terapêuti
ca seriam substituídos por êsse gran
de remédio, que se basearia em ensi
nar aos 19norantes os meios de evitar
a contaminação.

Isso é viável, é possível, estaria den
tro das nossas rendas orçamentárias.

A parte essas questões básicas, que
dizem de perto com a condiçã,o afliti
va do nosso sertanejo, devemos en
carar essa situação sob um ponto de
vista mais amplo.

Há medidas complementares que
precisam ser ventiladas e resolvidas.

Entre elas, a de uma assistência
efetiva, continuada, para maior faci
lidade de seu labar.

Cabe ao govêrno fornecer-lhes, por
UM' prêço equltativo, ou gratuitamen
te, os materiais de que necessitam
para a lavoura. Como é sabido. êssses
utensílios lhes são vendidos, ultima
mente, por preços exorbitantes.

As foices, os machados, as tnxadas
custam, presentemente, cinco vêzes
mais do que antes da guerra. Os te
cidos grossos, por êles u3ados na !5ua
fâ1na diária, valem hoje, no comércio
a varejo, cinco, seis vêzes mais do
que outrora.

Aliás, todos os nossos produtos in
dustriais encareceram de uma forma
absurda. Achamos oportuno ler al
guns trechos de uma carta recebida
de São Paulo:

"Habituados a obter lucros fa
bulosos durante a guerra, quase
nenhum comerciante ou industrial,
grande ou pequeno, se conforma
em voltar novamente aos lucros
normais. de modo que se apode
rou de todos uma ãnsia inccnti
da de lucros cada vez maiores,
uma verdadeira psicose coletiva.
de resultados imprevisíveis, se não
fôr contida.; basta dizer que o
próprio presidente áa Associação
Comercial de São Paulo já decla
rou sentir-se impotente para Itse_
gurar o seu pessoal ... "

"Nenhum ramo escapa à psicose
dom1nRnte da sêde de lucros; pre
parados farmacêuticos de custo de
dois ou três cruzeiros, inclusive
embalagem, são tabelados para o
público a VÍnte e cinco e trinta;
camisas que ficam em t.rinta cru
'zeiros são vendidas a cento e vin
te; um guarda-chuva de custo de
setenta e cinco cnlZei:ros vende-se
por 225 e 250; fazendas de 28 e
30 cruzeiros o metro são expostas
a 130 e 150; os bares cobrann por
uma laranjada Cr$ 1,50 e 2,00,
quando isso não lhes fica. por mais
de vinte cent&vos; meio litro de
água mineral, colhida nas proxi
midades da capital, é vendido por
3,50 e 4 cruzeiros, sem o "casco";
uvas que o produtor em Jund1ai
vende a 1 cuzeiro, o quilo, são
expostas em São Paulo a 8 e 10;
e assim por diante.

Jamais, em tempo algum, o co..
mércio e a indl1stria trabalharam
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com tão grande, tão absurda mar...
gem de lUcros. Certamente nin...
guem de bom senso poderá deixar
de concordar que um paradeiro
deve ser pOsto, sem demora, a
êsse estado de coisas. de verdadei...
ra loucura, o que justifica medi
das drásticas de salvação pública."

Os argumentos e opln!óes que ve
nho expondo neste discurso sao pro
fundamente ligA.dos ao seu principal
tema, que se refere a um elos 5e~ores

da economia brasileira e a um dos
seus nlaís sérios problemas soc\ais.
Fiz questão de ventilá-lo por várias
de suas faces, porque estas se pren..
dem uma') às üutras. ~te fnslgnifl ..
cante trabalho, que apresento hoje à
atenção dos Senhores Constituintes, é
destinado à defesa do destaque que
pedi para a emenda 0.0 986, que diz
o seguinte: "Introduza-se no art. 164
um parágrafo a mais, com a seguinte
redação: "Não será permitido o con
tra.to de arrendamento ou parcerta
agrícola em que se convencione paga
mento superior a. 20 % dE.. produção
ao proprietário das terras exploradas."

Penso q".1e nada mais preciso aduzir
em favor da. aprovação desta emenda
que consubstancia dispositivo justo,
humanitário e que vem amparar uma
grande classe de brasileiros que. cum
o suor de seu rosto, produzem 05 ali
mentos indispensáveis à nutrição do
DOSSO povo e concorrem para o enri
quecimento do Brasil! (Muito bem;
muito bem.)

O SR. HF~ LIMA (") - Se
nhor Pesidente, a Comissão é contra
a aprovação da emenda do e~lente

senhor P..epresentante, que de modo
tão brilhan.te acaba de defendê-la. Da
rei as razões: primeiro. por se tra.tar
de uma modalidade de usura. e o pro
jeto já consagrar no art. 153 que a
usura, em tôdas as suas modalidades,
será punida na forma da lei; SegUIL~

do. porque. aceitando-se a emenda. do
eminente Re.presentante, ela terá rigi
dez incompa tiveI com a complexidade
do problema, que só ao lei ordinâ.Tia. po_
derá reoolver, tomando em consldera
çã.o as diferenciações e a.tendendo às
múltiplas facêtas que a questão apre
sente ao legislador t; à prática legis
lativa. <Muito bem.)

O SR. :RRESIDENTE - Vai-se pro_
ceder à votação da emenda ae S. Ex.

(") Não foi revisto pelo orador,

o Sr. Senador Pedro Ludovico, e que
diz o seguinte:

"Não será. permitido contrato ou
arrendamento de pa.rceria. agríco
la em que se convencione paga
mento superior a 20 % da pro
dução ao propri~á.r:lo das terl"aB
exploradas. ,.

Os Srs. Representauoos. que a.pro
vam essa emenda. sob n.o 986~ queiram
levantar-se. (Pausa.)

Está rejeitada.
Segue-se a. emenda número 3.200,

do Sr. Barreto Pinto. referente ao ar
tigo 164. § 10 do projeto primitivo, e
outra. do Sr. Barbosa Lima Sobrinho.
cujos destaques estão ass1m redigidos:

Requeiro destaque para a emenda
n.o 3.209. mandando acrescentar o se
g·uinte parágrafo ao art. 164 do pri
mitivo projeto: H Em caso algum a lei
permitirá, em qualquer parte do ter
ritório nacional. a concessão de e:&
plorflÇoo de 16go de azar!'

sala da.s Sessões, 2'7 de agôsto de
1946. - Barreto Pinto.

Destaque requerido: - Emenda. nú
mero 3.209, pág. 46 do avulso "Emen
das ao art. 159". reduzindo-se para
1i vinte anos" o prazo de trinta anos,
fixado no § 10 do ano 164 do projeto
primitivo que deverá. ser restabelecido.
com o seguinte teor: - "Nenhwn ra
mo da produção nacional poderá re...
ceber proteção alfandegária por mais
de vinte anos". - Barreto Pinto.

A emenda diz:

N.o 3.209

Reduza-se para "20 anos" (al"t. 164,
§ 1.0) c prazo mãximo para. a proteção
alfa."1degária.

Sala das Sessões, 22 de junho de
1946. - Barreto Pinto.

Da Ordem Econômica e Social em
seguuta ao art. 152:

Requeiro destaque para a parte fj
nal da emenda n.O 3.189, apresentada
ao an. 164, ~ 10 do projeto anterior
e que. caso aprovada. deveria cons
tituir um novo artigo do Titulo V 
Da Ordem Econômica. e Social - do
atual pl'ojeto. depois do artigo 152. A
emenda está assim red1g1da:

"Nenhum ramo da produção nacio
nal poderá receber proteção altande
gá.ria por mais de 30 anos, a contar
da adoção da proteção. nem. se poderé.
criar, ou aumentar tarifa 81lfanuegi-
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ria prot~ionista, sem uma investiga
ção no custo de pro<41ção ,da. indústria,
que se deseja proteger."

Requeiro destaque para a parte fi
na'l da emenda, que ficaria assim re
digida: - "Nenhuma tatrifa aItande
gária. protecionista poderá ser criada,
ou aumentada, sem uma. investigação
no custo de produção da indústria be
neficiada....

A emenda é de minha autoria, em
bora apareça no volume respectivo
(E!neIKla ao artigo 159, pé.g. 94), sem
assinatura. Restaum inciso, que havia
sIdo apresentado pela Sub-Comissão,
no projet<l inicial, para debate da.
Ck'ande CQmissão.

sala. das sessões. 26 de agOsto de
1946. - Ba.rbosa Lima.

As emendas são aditivas.
A do Sr. Barreto Pinto é no sentido

de se restabelecer o projeto primitivo,
isto é, em vez de:

"Nenhum ramo da produção na
cional poderá receber proteção a.l·
fandegária por mais de trinta
anos" .

Dizer-se: "de vinte anos".
O Sr. Barbosa Lima. Sobrinho su

gere outra redação, com o destaque
da última parte, propondo o seguinte:

"Nenhuma tarifa alfanãegâ4'ia
protecionista poderá ser criada ou
aumentada sem uma ín'Vestigação
do ~usto de produção da indústria
beneficiada. "

DisUngue-se pelo prazo e pela
forma.

Tem a palavra o Sr. Barreto Pinto.
O SR. BARRETO PINTO - Senhor

Presidente e Egrégia Assembléia: o
que sugiro é reduzir-se para vinte anos
o prazo de trinta, fixado no § 10 do
alto 164 d·:) projeto primitivo. o qual
deve!'á. ser restabelecido, com o se
guinte teor;

"Nenhum ramo da produção na
cional poderá receber proteção al
fandegária PaI' mais de vinte
anos. "

O referido prazo, m'eBmo de vinte
anos, aInda é exagera.do...

O Sr. Wellington Brandão - Ab
surdo.

O SR., BARRETO PINTO - ...
chega a ser até absurd() , pois sabemos
que a. proteção altandegá.ria tem ser-

vido para a prática dos maiores
abusos.

Não quero rememorar fatos ocorridos
anteriormente, porque nos devemos
preocupar mais com a grandeza de
um Brasil melhor, procurando corrigir
os males porventura verifioados. Daí
a razão elo meu destaque, para que,
restabelecendo-se dispositivo que já
estava aceit.o, aprovado, deteI'minado,
fixad-o pela Comissão Constitucional
no seu projeto primitivo, fique fixado,
determinado, o prazo máximo de vinte
anos para a proteção alfandegária.

O Sr. Osc4r Carneiro - A questão
de pro'c.ecionismo não depende de
prazo, mas das circunstâncias que o
impõem ou não. A Inglaterra foi Uvre
cambista; agora é protecionista. É
condição que varia com o tempo, com
os meios. com as circunstâncias de
cada país e de cada época.

O SR. BARRETO PINTO - A me
dida devia ser ma,is radical ainda;
entretanto eu me quis valer do próprio
estudo a que <:hegou a Comissão Cons
titucional.

O plenário é soberano e decidirá
eontorme melhor entender. A preva
lecer qualquer dispositivo, seria pre
ferível restabelecer o que já constava
do proj-eto primitivo, reduzindo-se o
a.ludido prazo a vinte ancs. (Muito
bem; muito bem).

O SR. BARBOSA LIMA (.) 
Sr. Presidente, aceitei os argumentos
apresentados em várias emendas re
lativamente à. questão do prazo para
a' vigência das tarifas. e o fiz pela.
convicção dp. que não era possível, efe
tivamente, em face do comércio inteT
nacianal e da concorrencia comercial
entre os diversos países, fixar prazos
rígidos para a aplicação de determi
nadas tarifas.

De modo geral, poderíamos afirmar
que as tarifas deveriam ser temporá
rias e dt:erescentes, à medida que vi
gorassem, a indústria aprimorar-se-ia
de ta.l sorte qUe se pudesse aOs pan
cas redUZir ou dispensar a pToteçã.J
alfandegária.

Acontece, entretanto, que a realida
de do comércio inte~'nacional é da
competição entre os diversos paises, e
não há como reduzir as tarifas quan
do se tem de enfrentar o dumping, os
prêmios de exportação e os diversos

( .) Não foi revisto pelo orador.
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meios de que se valem as nações es
trangeiras para proteção e defesa de
seus interêsses. Numa realidade deS
sas, fixar prazos para a vigência das
taxilas seria, certamente imposslvel,
porque seria como que !.lOS arrogar
mos a pretensão de prever o que os
países estrang~ro~s iriam fa~er no
sentido da proteçao de suas diversas
mercadorias.

O Sr. Amando Fontes - Permita
me um- aparte: em emenda que apre
sentei ao texto do projeto primitivo, eu
fazia alegações exatamente no sen
tido das de V. Ex.a Não é possível,
absolutamente, determinar prazo,
pois pode ocorrer que, ao fim dêsse
prazo, seja justamente ai que se pre
cise de proteção, em virtude de dum
ping ou de outras medidas que o es
tran~eiro tome para beneficiar seus
produtos.

O SR. BARBOSA LIMA - Minha
emenda repetia êsse trecho do pro
jeto anterior, mas, à vista das argu
mentações apresentadas em diversas
emendas supressivas, entendi conve
niente abrir mão de parte dessa
emenda e pleitear perante a Assem
bléia Constituinte a aprovação da se·
'gunda parte, que diz o seguinte:

"Nenhuma tarifa alfandegária
protecionista. poderá ser criada ou
aumentada sem uma investigação
do custo de produção da indús
tria beneficiada."

Pergunto, para justificativa da
emenda em questão, qUCl,l a ba~

atual do estabelecimento de uma ta
rUa alfandegãrta? Encontramos ape
nas o empirismo,.,.

O Sr. Amando Fontes - O inte
rêsse do produtor.

O S~. BARBOSA LIMA - ... a
habl1!dade, maior ou menor, do ad.
vogado. que pleiteia perante o govêr
no uma determinada proteção alfan
degária.

O Sr. Amando Fontes - O argu
mento de V. Ex.a é perfeitamente
justo.

O SR. BARBOSA LIMA - Para
re&g1r c'ontra êsse arbltrlo, contra
êsse capricho ou - vamos dizer com
lea.ldade - às vêzes, até, contra a
advocacia adm1n1strativa. que tem
medrado à sombra das proteções aI.
fandegárias, é que pleiteio base le
gitima, bElse segUra para o estabele
cbnento das tarifas; e essa base s6
pode ser a investigação do custo de

llrodução d.os artigos das indústrias
beneficiadas.

Pode-se dizel', &.penas, que é difícU
tal verificação, e não ignoro os per
calços da apuração do custo de pro
dução numa indústria se quisermos
chegar ao custo médio em diversas
indústrias estabelecidas em pontos
diferentes. Mas, do que não resta
dúvida é de que, em todos os países
do mundo, em especial nos Estados
Unidos, os estudos de custo de pro
dução, as pesquisas no domfn1o da
contabilidade têm chegado a tal aper
feiçoamento que não há meio, hoje,
de se poder negar a verdade, a exa
tidáo, a segurança dos exames feitos
nos custos de produção.

O Sr. Amando Fontes - Posso di
zer a V. Ex.a que todo industrial bra
sileiro conhece, hoje, o custo de sua
proãução. Não é tão difícil assim.

O SR. BARBOSA LIMA - Há dez
anos realizava-se, na República Ar
gentina, uma conferência para o es
tudo dêste problema, e extendia-se
o objetivo dessa conferência até a
verificação do custo da produção
agrícola.

Ainda. m~ recordo de que, na ses
são inaugural dessa Conferência. o
Sr. Tomás Amadeu, Presidente do
Museu Social Argentino, dizia, pe
rante a Assembléia, em que estavam
presentes representantes das faculda.
des de Economia, de associações de
classe de interêsse econômico daquele
pais, que há um esfôrço para cerca:
de mistério êste assunto, dando a im
pressão da impassibilidade dessa ve
rificação, mas êsse e&!Orço é, na ver
dade, llusórJo, porque nenhuma pes
SOa que estude o problema a fundo, a
sério. poderá negar a poss1.bllidad.e d.e
apuração do custo efetivo da. produ
çáo.

OSr. Amando Fontes - Perfeita
m-eni.e.

O 8R. BARBOSA LIMA - E a.
prova disso temos em que, nos Esta
das Unidas, são as associações de clas
se industriais Que pleiteiam, hoje, o
principio da verificação ...ias custos
como base de tarifa. Foi também nes
sa base que os norte-americanos fixa
ram suas tarifas, quando, depois da
crise de 1930, a.umentaram de manei
ra considenível a proteção al!andegé.
ria, E. quando se verificou o ~umento,
os diversos núcleos econômicos exis
tentes dentro dêsse vasto ~ ,npério do
dolar - Havai, pôrto R:..:o, Cuba e
outros - protestaram C0l1tra o exa.-
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-gêro das tarifas, que lhes negavam
'possibilidades de vida.

Para venficar até onde era exata a
.reclamação, recorreram os Estados
Unidos a que processo? A verificação
do custo da produção, graças à qual
.ajustaram as tarifas, para que os ca-
pitais americanos existentes nas di
versas regiões pudessem. já não digo
prosperar, mas. pelo menos. resistir às
novas 1l1edidas de proteão.

O Sr. GCícino Pontes Quero
Tegistrar que o custo de produção é
elemento essencial, não s6 para apre
ciação do preceito a ser votado. como
também para que o tabelamento dos
gêneros pudesse ser feito com justiça
e precisão.

O SR. BARBOSA LIMA - Agra
~eço o aparte de V. Ex.e. e, à vista
de estar esgotado meu tempo, desejo
apenas recordar aos S1's. Constituin
tes que o principio da verificação dos
custos já está. incorporado à legisla
ção brasileira, através do Decreto·lei
n,o 9. 125, de 4 de abril de 1946, que
determinou que a Comissão Central de
Preços deve tabelar as mercadorias,
tomando por base a ~/erjficação d<>s
custos.

E' o que pleiteio, COIno base da po
lítica econômica do Brasil, na questão
das tarifas alfande~ártas. (Muito bem;
muito bem.)

O SR. HERMES LIMA - Sr. Pre
sidente, Srs. Constituintes, quanto à
emenda a respeito de um prazo má
ximo de 20 anos para a proteção al
fandegária, as razões expendida,~ pelo
orador que me antecedeu são bastante
tClaras no sentido de convencer a As
sembléia de que deve ser recusada.

Realmente, não é possível fixar pL'a
.20 rígido para que a tarifa protecio
nista ~e circunscreva a determinado
!leriodc. Essa rigidez lnataria tôda. a
u~ilidade da politi~a protecionista por
'q~le o mal não está em haver prote
CIOnismo, mas em existir protecionis
mo contrário aos interêsses nacionais.

A tal propósito, entretanto, só se
pode fazer distinção certa !la prática,
não prêviamente, fixando determina
do prazo para que a tarifa dure, ces

.sando imediatamente após, quando
poderá haver necessidade de que COú
tinui, embora modificada.

.O Sr. Aliomar Baleeiro Além
disso, se suprimissemos a tarifa - e
V. Ex.a sabe que sou insuspeito na
matéria - acho que quebraríamos to
talmente o pais, em face da politica.

comercial internacional. Seria a con
seqüência imediata; ficaríamos entre
gues a tôdas as medidas de represália.
a tôdas as formas de invasão do nosso
mercado pelos produtos estrangeiros.
De realmente se justificasse alguns
itens da tarifa nacional, há, por ou
tro lado, necessidade de incrementar
determinadas indústrias, já do ponto
de vista estratégico, já do ponto de
vista da necessidade de desenvolver
as que aproveitam matérias primas
nacionais. A medida seria completa
mente errônea.

O SR. HERMES LIMA . - O ap1\rte
vem, oportunamente. reforçar as ra
zões que esto"..! apresentando para re
cusa da emenda do nobre Deputado
Sr. Barreto Pinto.

Quanto à emenda do eminente Re
presentante Sr. Barbosa Lima, parece
à Comissão que se tra ta de mecUda a.
ser adotada pela legislação ordinária..
Pràticamente, tôda vêz que houver
necessidade de legislar sôbre tarifa
protecionista, para êste ou aquêle pro
duto, se fará a investigação do custo
de produção, a fim de que o legisla
dor se esclareça, de modo a ficar ha
bilitado a legislar em beneficio do
consumidor nacional. 1!:ste é o proble
ma fundamental.
cert~ a investigação do custo de

produçao é a Illaneira mais segura de
estabelecer uma tarifa justa, e equi
librada. A mim. me parece que o emi
nente Representante, ao advogar se
inclua na Constituição texto pelo qual
o aumento da tarifa alfandegária fi
que subordina.do à investigação do
custo da produção, teve o pensamen
to de, consagrando o dispositivo, obri
gar o legislador a proceder a essa apu
ração, de modo que a elevação de ta
rifas não seja feita emplricamente ou
ao sabor ue interêsses favoráveis ao
aumento. ~sse, se não me engano, é
o sentido mais profundo da emenda
de Sua Excelência.

O Sr. Barbol,:a Lima - Entendo que,
sendo a tarifa alfandegáIia uma con
tribuição por parte do povo, deve ter
a justa medida das necessidades de
sobrevivência da indústria. protegida,
o que s6 se apura através da verifi
tCação do custo de produção.

O SR. HERMES LIMA - Não há
dúvida sIguma de que o ilustre Repre
sentante tem tôda a razão nos argu
mentos que aqui expendeu a favor
da ne<,essidade de se investigar o
custo de produção como base para a.
tarifa alfandegária.
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A Comissão, entretanto, Sr. Presi
dente, opina pela manutenção do tex
to. por lhe parecer que o problema
deve ser resolvido pela legislação or
dinárta, em face dos casos concretos,
embora o pensament.o do nobre Re
pres.entante seja o de aEsegurar, na
Constituiçáo, uma base POL' assim di
zer compulsória, sempre que se haja
de aumentar a tarlfa aLfandegária.

O Sr. Barbosa Lima - V. Ex.&. sabe
oue é sempre agradável ouvir sua pa
Jávra. Já tentei certa vêz, na legis
lação ordinária, esta mesma nornu,
e encontre! tais dificuldades que me
pareceu razoável recorrer para a
Constituinte, no momento em que se
vão decidir os rumos da política finan
ceira do país. Evidentemente, há um
objetivo mais alto e um princípio de
maior importância do que o da fixa
ção de um critério, em referência à
política financeira - o da proteção
alfandegária.

O SR. HERMES LIMA - V. Ex.a
não deixa de ter razão. Entretanto,
êsse critério tão importante pode ser
fixado, oportunamente, pelo legisla
dor ordinário. E' o parecer da Comis
são, que rejeita ambas as emendas.
(Muito bem; muito bem.)

O SR. PRESIDENTE Vamos
proceder à, votação das emendas ci
tadas.

Os senhores, que aprovam a emen
da do Sr. Barreto Pinto sob n.O 3.209,
no sentido de que o prazo máximo da
proteção alfandegá.r1a seja de 20 anos,
queiram levantar-se. (Pausa.)'

~ rejeitada.
Passemos à do SI. Deputa.do Bar

bosa Lima, sob n.o 3.189, com a se
guinte redação:

uNenhuma tarifa alfandegária
protecionista poderá ser criada ou
aumentada sem investigação do
custo de produção da indústria
beneficiária."

Os Senhores, que a aprovam, quei
ram levantar· se. (Pausa.)

Está rejeitada.
Quanto à de n.O 3.209, do Sr. Bar..

reto Pinto não concedi deferimento
~ seu requerimento de destaque.

Há ainda a emenda 1.121, do Se
nhor Galeno Paranhos, e outros, cujo
destaque diz:

" ... pecuária nacional".

Requeremos destaque. na forma re
gimental, para a emenda n.O 1.121, de
autoria do Deputado Galeno Paranhos
e relativa a iIl5tituição de estabeLeci
mentos de crédito especializado de
amparo à lavoura e pecuária.

sala das sessões, 14 c:..e agôsto de
1946. - Galeno Paranhos. - Pedro
Ludovico. - Caiado Godoi. - Dario
Cardoso. - Janduhy Carneiro. - Pes
sõa Guerra. - Samuel Duarte. - Ger
cino Pontees. - Altamirando Re
quiãc. - José Jojjily. - Fer1l4niLes
Tavora. - Fernandes Teles. - João
d'Abreu. - Carlos Pinto. - Campos
Vergal. - Osmar de Aquino. - José
Neiva. - Luiz Carvalho. - João
Aguiar. - Ponce de Arruda. 
Wellington Brandão. - Odilon Soares.

A emenda diz:

N.O 1.121

Ao Capítulo dos Direitos Sociais,.
acr.escente-se, onde convier:

Art. - O poder público provi
denciará a instituição de estabe
lec.imentos de crédito espectaliza
do de amparo à lavoura e pecuária
nacionais. - Galeno Paranhos.

O SR. GALENO PARANHOS 
Sr. Presidente, Srs. Constituintes, a
emenda n.O 1.121, de nossa autoria~

está assim redigida:

t~ O poder público providencia
rá sôbre a instituição de estabele
cimentos de crédito especializado
de amparo à lavoura e à. pecuária
nacionais" .

A sub-comissão da Ordem Econômi
ca e Social deu-lhe o seguinte pare
cer:

"Rejeitada. E' matéria de lei or
dinária."

Data venia, SX'). Constituintes, não
estamos de acôrdo com o parecer da
douta SUb-COlIÚssão.

O Sr. Costa Neto - Informo V.
Ex.a. de que estamos de acÔrdo com a
emenda.

O SR. GALENO PARANHOS
Nas Constituições rígidas, como a
'nossa, não há matéria constitucional
e matéria não constitucional. Não se
pode assim fazer a distinção sustenta
da por alguns escritores americanos 
quanto aos preceitos àe uma Consti
tuição - em mandatórios e diretórios,
eis que, em uma Constituição, todos
os preceitos são constitucionais, por-
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tanto, imperativos. Fra-ncisco Campos
estuda muit.o bem o assunto. Numa
Constituição. há dispositivos proces
suais, regimentais, etc., mas todos são
igualmente constitucionais. Isto quer
dizer que o legislador ordinário não
pode mais modificá-los. E' o motivo
por que a nossa emenda encerra ma
téria puramente constitucional. Está
de acôrdo com o sistema do projeto:
é uma diretriz econômica.

O Sr. Agamemnon Magalhães - A
Comissão aceita a emenda de V. Ex.a ;
não percamos mais tempo.

O SR. GALENO PARANHOS
Muito agradecido pelo aparte do ilus
tre Deputado Agamemnon Magalhães,
no sentido de que a Comissão está de
acôrdo com a nossa emenda.

Entretanto, Srs. Constituintes, dese
jo terminar minb~.S considerações.

Abandonarei a preliminar em que
ficou a sub-comissão da Ordem Eco
nômica e Social. para entrar .ao mé
rHo de minha emenda.

Srs. Constituintes, quando a ofere
cemos, tivemos em vista a situação àa
lavoura e da pecuária.

Os nossos governos vêm entregando
a sua proteção ao Banco do Bra.sll
pela sua carteira de créclito Agrícola
e Industrial. ~te Banco não pode,
absolutamente, presta-lhe o devido
apoio financeiro. E' um Banco de na
tureza comercial. Seus enCRlxes são
conseguidos por depósitos a orazo fixo
ou de livre retirada. Por isso. não os
pode inverter em emJ,lréstimos a prazo
longo e a juros módicos. E só compre
endemos o amparo à pecuária e i la
voura com empréstimos dêsse tipo. co
mo os tem a Argentina, no ~eu Banco
de Crédito Hipotecário, onde o prazo
para empréstimos de garantia hipote
cária é de 66 anos e 84 dias. E' que "sse
Banco não tem acionistas, J1ãr1 tem
depositantes. e seus empréstimos são
efet·uados por meio de cédulas ou le
tras hipotecárias.

Dai a necessidade àe se institllir em
nosso país banco de credito especia
lizado como propõe a nossa emenda.

Com esta medida acabaremos COM
as "filas" de carne. de pão e de açúcar
produzindo o suficiente para a nossa
subsistência e também para a expor
tação.

O Sr. Campo:r;.Vergal - E' tão justo
e ooortuno o que V. Ex.o. está C1izer~do,

que, se os governos anteriores se hou-

vessem devotado. com o necessário
cuidado e carinho, à pecuária e à la
voura, a economia nacional estaria
hoje bem organizada e não presencia..
ríamos os acontecimentos dolorosos
paulista, em cidades do Estado de São
que se estão desenrolmào na. capital
Paulo e. agora. na Capital Federal.
Subscrevo, in totum, as palavras de
V. Ex.a ,

O SR. GALENO PARANHOS
Bem sabemos que outros problemas
há que necessitam, também, ser re
solvidos, tais como os que interes
sam à assistência aos ruralistas. aos
transpo.rtes e inúmeros outros. mas
precisamos partir da. estaca zero e
esta tem de ser a do crédito aos ho
·mens do campo; sem isto nãp pode
rão produzir e subsistir, porque são
realmente, pobres e lutam com difi
culdades. Ao mÚ1imo tufão, à minima
<'Xis'e, vêm ao Banco do Brasil pedir
"ocorro, pedir numerário, e essas pro...
vidências, geralmente, nada resolvem;
Não estirpam o mal pela raiz; .são
-paliativos que trazem um estado d-~

eu!oria, mas deixam o pr<>blema sem
solução, fazendo que os agricultores
voltem ao Banco mais tarde. em si
tuação mais grave.

Peço a atelllÇão da Casa .para nOssa
emenda. que visa dar novas diretri
zes à polltica. .eronômica de nosso
pais.

Assim, Senhores, solicito veredictl~7)1,
favorável à nossa emenda. (Mwto
bem; muito bem. Palmas.)

O SR. AGAMEMNON MAGA..
LHAES (Pela ordem) - Sr. Presi
dente, a sub-comissão aceita a emen
da. com a. restrição de ser' colocada
no capítulo competente. (Muito bem;
muito bem.)

O SR. PRESIDENTE - Srs. Re
presentantes, a subcomissão aceít·,u a
emenda, com a restrição apena~ de
ser colocada no lugar mais conve
niente.

Os S~nhores, que aprovam a eme'J.
da n.a 1.121 cem essa restrição, q~i

ram levantar-se. (Pausa.)

Está aprovada.
Vamos votar a emenda núm.ero

3.234, do Sr. Deputado Elói Rocha.
referente ao artigo 155, parágrafo 3.°
do projeto revisto e ao artigo 164. pa
rágrafo 2.° do pl'ojeto primitivo, cujo
destaque está assim redigido:
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Requeremos destaque, na forma re
gimental, para a segunda parte áa
emenda n.o 3,234, de nossa autoria, re
ferente ao Título V - art. 155, § 3. 0

- do Proj€:to revisto (art. 164, § 21,
do primitivo) e publicada a página
143 do impresso alusivo ao art. 159,
e seguintes do primitivo Projeto, a
fim de que soe acrescente, com a re
dação conveniente, que à aquisição da
propriedade ali regulada "se aplica
rão as causas que obstam, suspendem
ou interrompem a prescrição".

Sala das Sessões, 22 de agôsto ce
1946. - Eloy Rocha..

O SR. ELO! ROCHA (Para enca
minhar a 'Votação) - Sr. Presidente,
Reproduzindo, com pequena altera
ção de forma, dispositivo das Consti
tuições de 1934 e de 1937, o Proj.eto
revisto, no artigo 155, parágrafo 3. 0 , ~e

gula modo particular de aquisição da
propriedade, quando pessoa não pro
prietãria rural, nem urbana, ocupar
por dez anos ininterruptos, sem opo
sição nem reconhecimento de domfnio
alheio trecho de t€rra até vinte e
cinco 'hectares, COOl trabalho produ
tivo e morada.

Cuida-se, aqui, de nOV:l figura de
usocapião. Não digo que seja, a ri
gor, espécie de usocapiã.J. pois que
o instituto elevado à categoria da cons
titucional deixa vêr, já na. evolução
histórica, a sua natureza singular.

Ora, Sr. Presidente, ,r;abe \"'. Ex..lIo

que o nosso Código Civil. ao cuidar do
u~Lcaplão e ao dar-lhe ~onceituação

de todo distinta da pre~crição p:ôpria
mente dita, entend"'u necessário de
clarar, expressúmente. que a êle se
devem aplicar as caU5a.:S que obstam,
suspendem ou interrom?el'.1 a prescri
ção, pois que, de outra manei~a, não
se verificaria a aplicaçã::>.

Penso que vale para o institutu cons
titucional a mesma cautela e vale não
s6 porque o prazo de 10 anos, da
ocupação. não é praz.) ã{ p,'escriçâo,
se não ainda porcfue a ~quisição da
propriedade prevista no Projeto nao
se apresenta como espécie do usx~ptão

d() direito civil. E' claro que, se uso
i:aplão fôsse, o instituto estaria, Já
por fôrça do direito .civil, sujeito àque
las causas que obstam, suspendem on
illterrompem a prescrição.

Estou supondo, é evidente, qUE: não
.se ponha em dúvida a necessidade c.e
extender ao usocapião os princípios,
~elativos à suspensão ou interrupção

da prescrição, particularmentl'. o das
causas SUbpensivas, QOlltra os me
nores de dezeseis anos. contra os lou
cos, contra os surdos-mudos, contra os
ausentes, isto é, contra todos os ab
solutamente incapazes, nã.o deverá cor
rer o tempo de dez anos, que é um
dos pressupostos €Gpeciais de aquisição
da propriedade,

Poderia - e eu recohheço - ser
discutida a a.plicação a ê~:.sc USOC':l,
pião, das causas que interrompem a
prescrição, salvo aquela ,iâ contida no
pr6prio texto, quando declara que a
o<:upação deve exercer-S€ sem leco
nhecimento de domínio alheio. Por
certo, o reconhecimento de dommu
alheio, seria, s6 por si, uma causa in
terruptiva da prescrição, si dt pres
crição fosse o caso.

Pcr isso, Sr. Presidente, pa.ra que
a Assembléia possa apreciar a q~2:;tão

nos seus dois aspectos. peço q 'lt~ lUl
nha emenda seja votada ::m duas p.:J..r
teso Na primeira, quanto à aplicação
a êsse instituto, das causas qu~ obs
ta.m, suspendem a prescrição. Quan
to a estas causas, não tenho dú
vida. Poderia tê-la, apenas, quanto
à segunda parte, quanto às ca usas que
interrompem a prescrição, come a ci
taçáo pessoa'i do ocupante para inter
rupção do prazo de ocupação.

Talvez num ou noutro momento eu
tenha falado com alguma imprecisão.
esquecido, por instante, de que náo
se trata aqui de posse. esque.cido de
que o texto constitucional não exi~~.

com.o pressuposto especial de aquisição
da propriedade, a posse, como c t:lz
o Código Civil, C0m referência ac uso
capião. O que exige ° texto é a ocupa
ção, com o trab3.1ho produtivo e com
a. morada do ocupante.

Esta, Sr. Presidente, a emenda que
requeiro seja submetida à votação da
Assembléia, convencido, como esta'.!.
de que, omitida essa cautela no texto
constitucional, o prazo de ocupação por
dez anos irá correr contra aqueles que
não tem defesa, isto é, os absoluta-.
mente incapazes, os menores de c:e
zeseis anos, os loucos, os surdo-mundos,
os ausentes declarados tais pelo juiz,

Não vejo possibilidade de extensão
a êsse instituto das causas que obstam,
suspendem ou interrompem a prescri
ção, sem referência expressa no texto
constitucional. (Muito bem..)

O SR. HERMES LIMA - Sr. Pre
sidente, a Comissão ê pela manute.n-
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ção do texto, porque o esclarecimento
trazido pelo nobre Deputado não al
tera o que está previsto na legislação
comum.

Nestas condições, opina pela rejeição
da emenda, visto que não traz nenhum
aperfeiçoamento substancial à mesma.

O Sr. El6í Rocha - Peço llcença
ao nobre orador para ponderar que,
não havendo confusão, em o nosso di
reito, entre os dois institutos - o uso
capião e a prescriçiio propriamente
dita - as causas que se referem à
6uspe-nsão ou interrupção da prescri
ção não se aplicam àquele instituto.

Clóvis Bevilaqua, em com~ntário aos
arts. 550 e 551 do Código Civil, ob
servou que essa aplicação era ponto
comum entre Os dois institutos e, por
isso, era declarada pelo art. 553. Ora,
pelo mesmo por que o código Civil,
regulando o usocapião, entendeu ne
cessária a cautela, se o texto consti
tucional, el'evanrlo à categoria consti
tucional um instituto novo, nã-o o de
clarar expressamente, as causas que
se referem à prescrição não se vão
aplicar àquele instituto. Dizem res
peito. apenas. à prescrição e não se
poderão estender a' outro instituto,
como o do usocapião especial criado
pelo texto constitucional.

o SR. HERMES LIMA - Qual a
conveniência?

O Sr. E16i Rocha - Se ao uso
capião. quando a posse é de 30 anos.
sem título algum, sem boa fé, ou de
10 ou 20 anos, com título e boa fé,
ainda s~ deve aplicar o princípio, com
maIor razão quando o prazo é de,
apenas, 10 anos. Considero medida
social não contar a ocupação contra
pessoas indefesas. como são. nQ caso,
os menores de 16 anos, os loucos, os
surdo-mudos e os ausentes.

O SR.. HERMES LiMA - V. Ex.a
opina que se devem apliear essas
causas que obstam, suspendem ou in
terrompem a prescrição à aquisição
dêssf: direito e nesse sentido opina por
que acha que isso defende o interêsse
de proprietário da terra em que re
side.

O Sr. -.E16i Rocha - Trata-se de
defesa do proprietário, quando menor
de 16 anos, louco, ausente ou surdo·
mudo.

O SR. HERMES LIMA - Essa ho
p6tese foge muito à realidade, paÍS,
pelo texto do § 3.° do art. 155, parecem

estar excluídos os menores, loucos.
etc.

O Sr. E16i. Rocha - A terra ocupa
da pede ser de menores. O proprie
tário, que vai perder o seu direito,
pode ser menor de 16 anos, que, pes
soalmente, não se defende.

O Sr. Castelo Branco - E a pres
crição correria sempre.

O SR. HERMES LIMA - Pelo fato
de ser menor, isso não quer dizer que
o direito não seja defendido, quer pelo
pai, quer pelo tutor.

Peço ao ilustre colega Sr. Costa.
Neto que se manifeste a respeito.
(Muito bem).

O SR. COSTA NETO (.) - Sr.
Presidente, o texto do Projeto estabe
lece preceito que deve prevalecer sôbre
todos os dispositivos da lei civil. O
preceito se desdobra em diversas dis
posições que são cautelosas e Jamais
prejudicarão o direito de quem qu€r
que seja.

O ilustre colega que com tanto bri
lhantismo falou, aventa a hipótese de
ser o menor prejudicado, quando, pela
lei civil, tal não pOde acontecer.

O texto porém é bastante claro
quando estabelece: sem reconhecimen
to do domínio alheio. O texto se refere
à terra de domínio público como às
terras devolutas sôbre as quais não
existe titulo de domínIo conhecido.
~ o caso de grandes glebas de terra
que temos em nosso interior.

O texto parece-me portanto, melhor.
Diz êle:

"Todo aquêle que não sendo
proprietário rural ou urbano."

Porl·an to, beneficia não só o proprie
grio urbano como também o rural,
que

"ocupar por 10 anos ininterru
ptos"

Realmente, o texto beneficia os pos
seiros, precisamente. aquêles que já
no tempo da monarquia foram, em
1850. por meio .de uma lei e, em 1851,
por meio de um regulamento, bene..
ficiados com o conhecido registro pa
roquial.

O que a Constituição fêz foi tornar
preceito o estilo já preconizado nos
meados do século passado, mas aban
donado pela monarquia que consoli-

(
( .) Não foi revisto pelo orador.
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dou aquêle.s que não tinham título,
mas apenas posse.

Continua o texto:

"sem oposição nem reconheci-
mento de domínio alheio",

quer dizer, sem dominio, sem qualquer
ato por parte de terceiro que venha
vulnerar esta posse continua de 10 anos
e também sem direito de propriedade.
i!:ste consta do registro de imóveis.
Estâ claro que se essa ocupação se
der contra uma propriedade manifes
tada no registro de imóveis, o posseiro
não serâ beneficia.do.

O Sr. Castelo Branco - Porque a
prescrição não correrá.

O SR. COSTA NETO - Contint'an
do a leitara do texto:

"Trecho de terra até 25 hecta
res, tornando-o produtivo por seu
trabalho e tend.IJ nêle sua morada,
adquirir-lhe-á a propriedade, me-

• diante sentença declaratória devi
damente transcrita."

Tal sentença declaratória. será pro
ferida num processo onde todos os ter
ceiros interessados poderão defen
der-se.

Por êsse moti'vo, julgo inteiramente
inutil a cláusula, opinando pela ma
nutenção do texto como estâ no Pro
jeto. (Muito bem).

. O SR. PRESIDENTE - Em vota
ção.

Os senhores, que aprovam o destaque
da emenda requerida pelo Sr. Eloi Ro
cha, sob n.o 3.234, queiram levantar-~e.
(Pausa.)

Está rejeitada.

Vamos passar ao destaque da emen
da n.O 1.552, relativo ao art. 156 do
atual Projeto, de autoria do Sr. Pe
droso Júnior.

Projeto atual: Titulo V, pág. 39 (Da
ordem econômica e social). Primitivo
projeto: Titulo V, Capitulo III, pág.
47 (Dos direitos Sociais).

Requ<:remos da digna Mesa destaque
da emenda n.o 1. 552 (também de nú

·mero 1.577), proponho seja modificada
s. redação do n.o X do art. 164, § 24:,
do primitivo projeto, que é esta:

"Previdência, mediante contribuição
igual da União, do empregador e do
empregado, em favor da marernidade
e contra as conseqüências dos aciden-

tes de trabalho, da velhice, da invali
dez, da doença e da morte". para:

§ 14 A legislação de previdência social
observará os seguintes preceitos, além
de outros de fins idênticos e mediante
contribuição do Estado, do empregador
e do empregado:

I - Assistência médica hospitalar.
sanitária e farmacêutica ao trabaLl1d.
dor e sua família, ine1usive nos casos
de acidente no trabalho e de enfermi
dade profissional.

II - Seguros doença e morte para
todos os trabalhadores.

lU - Habitação cômoda e higiênica,
facilitando ao trabalhador a aquisição
do lar próprio.

IV - Assistência aos desempregados.
V - Aposentadoria compulsória, por

invalidez e fàcultatlva, conforme a lei
determinar.

Entre os §§ 33 e 34:

§ Os trabalhadores nas emprêsas
agrícolas ou fabris terão facilldades na
aquisição do que as mesmas produzirem
de alimentação e vestuãrio.

Sala das sessões, 21 de agôsto de
1946. - Pedroso JUnior. - Arthw'
Ficher. - Euzebio Rocha. - Melo
Braga. - Benicio Fontenelle. - Ber
tho Con.de. - G1Lrgel AmaTaI.
I3aeta Neves.

Tem a palavra o nobre Sr. Represen
tante Sr. Pedt'oso Junior signatário
da mesma.

O SR. PEDROSO JUNtaR ~P~/ra
erwaminJtar a votação) - Senhor
Presidente, o Projeto antigo estabe
lece como competência privativa d~

União. sob o número 11, legislar só.
bre trabalho, produção, consumo.

Emenda de n.ossa bancada foi apre
sentada no sentido de que seria da
competência da União legislar sôbre
normas gerais de direito financeiro,
previdência e seguro social.

Ainda no art. 164, do primitivo prc
jeto subordinavam-se à leglslação do
trabalho princípios de preVidência so
cial, como por exemplo assistência
médica, 1rudenIzaç00, assistência à ges
tante e outros mais.

A emenda que apresentamos sob nú
mer,c 1.552, publicada a página 153,
do respectivo volume, é relativa ao
,art. 164, § 24, e faz cUstinção entre
legislação de trabalho e de previdên-
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ela, dando a esta última o destaque
preciso com a redação seguinte;

.. A legislação de previdência
ob.servará os seguintes preceitos,
além de outros, de fins idênticos
e mediante contribuição do Es
tado, empregador e empregado."

Na primitiva redação mandava o
~ojeto que a assistência se fizesse
em contribuição i'gual de empregado!",
eInlPreg'3.do e da União, igualdade
essa retirada em muito boa hora do
Projeto em debate.

Ainda, como ('.onseqUência da nossa
emenda, esta.belecemos a dLs.tinção não
feita no Projeto primitivo, que é a
de prever, como finalidade da previ
dência, habitação cômoda e nigiêni
~a, facilitando ao trabalhador a aqu1
flição do lar próprio. E mais: apo
.sentadoria compulsória por invalidez
e facultativa, conforme a lei determi
nar.

No Projeto em debate, êsse direito
deixará de existir, pois, o que se pre
"tende é dar apenas o seguro contra.
as conseqüências da velhice, invalidez,
doença e morte, os quais náo se en
.quadram precisamente a aposentado
ria facultativa.

E', aliás, uma aspiração bastante
justa, porque já a Constituição dá
~ aposentadoria facultativa. Ela.
já era concedida até 1929, sem qual
-quer limite de idade. Foi re:form.ada,
;posteriormente, dando-se~lhe limite
de 50 anos Hoje, está suspensa sua
..concessão, mas o que se pede é que
a Constituição não feche 9., porta a.
êsses ber.efíc1os, que tanto podem ser
concedidos aos 50 anos ou 60; mas
será. sempre uma aposentadoria fa
'iCultativa de que se podem e se de
vem valer aquêles que se sentem de
';pauper&dos pelos anos de trabalho.

Encerrando minhas considerações,
peço o apoio da. Casa à emenda que
ora defendo. <Muito bem.)

O SR. COSTA NETO (Para en
,caminhar a votação) - Sr. Presi
dente. a Comissão da Constituição opi
iJla pela manutenção do texto, tal
,-como se encontra redigido. Os pre
-ceitos que são pleiteados pelo nobre
Representante podem ser atendidos
ll1&. Legislação ordinária. Assim, en
tendemos dever ser rejeitada a
emenda.

O SR. PRESIDENTE - Os Senho
res, que aprovam a emenda n.o 1.552,

em discussão, queiram levantar-se.
(Pausa.)

Está rejeitada .
Essa rejeição prejudica as emendas

n.o a.372 e 3.380-A, do Sr. E1ól Ro
cha, que tratam de assunto idêntico.
relacionado com a previdência, ve
lhice, invalidez, morte, etc., cujos des
taques dizem:

Requeremos destaque, na forma re
gimental, para as emendas ns. 3.372
e 3.380-A, de nossa autoria, referen
tes ao Titulo V - art. 156, inciso X
- do projeto revisto e publicadas à
páginas 200 e 158 do impresso alusivo
ao art. 159 e seguintes do primitivo
projeto:

"Ao art. 164, § 24, inciso X. Subs
titua-se o inciso X, por êste: X - Pre
vidência contra os riscos da ve1h1ce•
invalidez, doença e morte, respeitado
o princípio de que, nos dois primeiros
casos, nenhuma aposentadoria sem
inferior ao salário mínimo local."

JJ Ao art. 164, § 24, acrescente-se
êste inciso: Responsabilidade das em
prêsas pelos acidentes do trabalho, nos
têrmos que a lei estabelecer."

Sala das Sessóes, 22 de agôsto de
1946. - ElO1l Rocha.

Outra emenda, de n.o 3.350, não es
tá prejudicada, de autoria também do
Sr. Eloí R:ocha:

Requeremos destaque, na forma re..
gimental, para a emenda n.o 3.350, de
nossa autoria, referente ao Título V
- art. 156 - do projeto revisto e pu
blicada à página 37 do impresso alu
sivo ao art. 159 e ::;eguintes do primi
tivo projeto:

Art. 164 - Acrescente-se onde
convier: Os fundos das instituições de
seguro social não poderão ser empre
gados em atos estranhos à sua fina
lidade" .

Sala das Sessões, 22 de agôsto de
1946. - Eloy Rocha.

Tem a palavra o nobre signatário
da. mesma.

O SR. ELOI ROCHA (Para enca
minhar a votação) - Sr. Presidente.
eu não esconderia, nem, que o pudes
se, o constrangimento com que volto
a esta tribuna para encaminhar vo-

.tação de emenda de minha autoria..
Só a sugestão forte do dever, que me
inspira a colaboração, dentro não digo
de minhas fôrças, senão de minhas
fraquezas, poderia arrastar-me a ven-
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cer êsse constragimento. De outra
parte, sinto nesta hora, como a
Assembléia tõda sente. a emoçáo que
nos empolga os espíritos, quanto lá
fora, nas ruas, acontecimentos de suma
gravidade abalam a Capital Federal
e abalam não s6 a Capital da Repú
blica, maS, ainda, através dela, o país
inteiro, como expressão local e parti
cular de uoon fato de extensão e sen
tido nacionais. S6 esta emoção basta
ria para que deixassem de lado, nesta
altura, preocupações de ordem secun
dária e, abreviando os trabalhos de
elaboração constitucional, uníssemos
as nossas vontades, num esforço co
mum, a fim de apressar a Constitui
ção, que o Brasil espera com ansie
dade.

Vamos pôr de lado minúcias que, a
nosso juízo, visem aperfeiçoar o texto
constitucional e apressemos os traba
lhos. para que tenhamos, quanto an
tes, a lei fundamental e, com ela, a
consciência de nossos direitos e deve
res políticos, em sua plenitude. De
mos, logo, à Nação a sua ordem ju
rfdico-politica, para que nossa atenção
possa dirigir-se a outras tarefa.s; para
que, realizando esforços pessoais e
conjugados, ponhamos a serviço da
Nação tudo quanto pudermos. Não
façamos mais, agora, nenhuma reser
va; acudamos RO chamado, porque se
nenhum de nós ouve, em particular,
a v6z lJ.ue o concluama, nestes aconte
cimentos que se desenrolam nas ruas,
a todos fala a nação, fala a v6z da
Pátria. Façamos tudo quanto puder
mos, sem grandes' pretensões, os pe
quenos - como eu - e os grande que
grandes coisas possam dar.

Espero, Sr. Presidente, que a As
sembléia me releve estas palavras.
que brotaram espontâneas, incontidas,
1nsopitáveis; a mim, que sofro neste
Instante o domínio da emoção; que
me revele tuão isso, a mim conceden
do o crédito da boa vontade e do
profundo de::>ejo de servir.

Vou passar à emenda, já agora, para
mim, sem maior interêsse, apreciada
dêste ângulo pelo qual observo, no
momento, nossas atividades nesta
Casa.

Propus que se lncrevesse, no texto
da Constituição, principio fundamen
tal em matéria de seguro social: que
os fundos das lnstituições de seguro
social não possam ter outra aplicação
senão aque1:a recomendada pela finali
dade das instituições.

Pode parecer estranho que, no textO'
constitucional, se inclua dispositivo
dessa natureza. Entretanto, quero as
sinalar que, em Constituições recentes
de repúblicas americanas, já aparece
semelhantt: dispositivo, para atender
ao fato universal, de desvio de recursos
arrecadados para assistência e previ
dência social.

Não quero negar, de modo algum,
que nas Instituições, as reservas pos
sam ter aplicação ec.onômica. O que
sustento é que essa aplicação, embora.
econômica, não pode ser nunca en
dereçada a nenhum ato estranho à fi
nalidade das instituições. S6 com en
dereço àqueles atos, é que poderão ser
aplicadas as contribuições recolhidas.

Minha emenda é do seguinte teor:

"Os fundos das instituições de
seguro social não poderão ser em
preglados em atos estranhos à sua
finali-cLade.' ,

Era o que tinha a dizer. (MuUo
bem. Palmas.)

O SR. HERMES LIMA (Para en
caminhar a votação) - Sr. Presi
dente, a Comissão pronunciou-se con
tràriamente à aprovação da emenda,
do nobre Deputado Sr. El6i Rocha,
porque os fundos das instituições de
seguro social não podem realmente
ser empregados em atos extranhos a.
sua finalidade. Esta regra é comum
a todos os fundos que tenham distri
buição especial.

Desse modo, se aplicássemos êsse'
disoositivo relativamente aos fundos
das instiLuições de seguro social, te
riamos de dizer o mesmo com refe
rência aos outros fundos de distri
buição especial· que existem na Cons
tituição.

Além disso, a Comissão r. contrária
à aprovação da emenda, porque a
idéia nela contida decorre da pró
pria natureza do fundo a que se re
fere.

O SR. PRESIDENTE - Vou sub
meter a emenda n.o 3.350, à votação
da Casa. Os Srs., que a aprovam.
queiram levantar-se. (Pausa. )

EstA rejeitada e prejudicadas as de'
ns. 3.372 e 3.380-A do mesmo autor.

Sôbre o assunto há uma emenda
aditiva, de D.o 1.356, cujo destaque'
diz:
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Requeiro destaque da emenda adi
tiva, sob n.o 1.356, atinente ao Ti-.
tulo V, CapItulo ITr - "Dos Direitos
Sociais", por mim subscrita.

sala das Sessões, 22 de agOsto de
1946. - Herophílo Azambuia.

A emenda diz:

N.o 1.356

Ao Titulo V, Capitulo lI! - "Dos
Direitos Sociais" - acrescente-se:

§ 40 - Tôda pessoa jurídica de di
reito público, mediante contribuição
igual, deverá institUir o seguro so
cial, €?brigatório e em organização RU
tãrqwca, em beneficio de seus servi
dores.

Justijicati1,a

Não é justo que o Projeto prescreva.
normas para o seguro compulsório
dos trabalhadol'es do comércio da.
indústria e de outras atiVidades' cor..
relatas, deixando' de seguir idênti
ca procedimento com referência à
classe .do funcionalismo público que.
na maIoria dos Estados. vive no mais
abso~uto ~esamparo das medidas de
preVIdêncIa social.

Dada a reconhecida tendência para
a ~versa}.i.zação do seguro compul..
sóno. imp?e-se e~tender aos Estados
e. MunicípIOS, com relação a seus ser..
ndores. a mesma norma imperativa.
consagrada no art. 164. § 24, inciso
X. do Projeto.

E é c que visa a presente emenda.
Sala das Sessões, 18 de junho de

1946. - Herophilo Azambuja.

Os senhores. que a aprovam, quei
ram levantar-8e. (Pau.c.-z,).

Está rejeitada.
Há um destaque da emenda aditi

'Va. D. o 3.372, du Sr. GUt'gel do ama
ral, cujo destaque reza:

P~queremos destaque para a. emen
da aditiva n.O 3.672, assinada pelo re
presentante Gurgel do Amaral Valente
e outros, cujo teôr é o seguinte:

"Para. os empregados que trabalham
em indústrias ou ambientes considera...
dos insalubres, nos diversos graus esta
belecidos pelas autoridades sanitárta.s
eompetentes, a lei fixará. cotas corres
pondentes, calculadas peroentualmente
sôbre os salários efetivamente recebi
dos e aos mesmos acréscid<>s. fa.cultan
co-se aos empregadores a diminuição

do encargo com o uso dos meios que a.
té<lnica permitir para baixar o índice
de insalubri'Clade".

Sala das Sessões, em 22 de agõsto
de 1946. - Gurgel do Amaral. 
Baeta Neves. - Euzebio Rocha. - Be
nicio FontenelZe. - Melo Braga. 
Bertho Condé. - Café :'ilho. - Luiz
Lago. - Ruy Almeida. - Segadas
Viána.

O SR. GURGEL DO AMARAL (.)
- Sr. Pres.idente. desejava fazer ex
planação mais longa sõbre a matérIa.
Todavia, a situaçáo que se'nos depara.
com os movimentos populares que tan
to nos entristecem, Leva-me a reduzir
ao m1n.i.mo as minhas considerações.

Destaquei, na minha emenda, o que
me pareceu substancial, de forma. a.
propôr a seguinte redação:

"Nas indústrias ou ambientes in
salubres, a lei fixará. a quota devi
da ao empregado, calculada sôbre
sens salários efetivos e aos mes
lUos acrescida, fa'G,ultancLo-se ao
em.pregador a. diminuição ou eli
minação do encargo pelo uso de
meios técnicos oJ •

A respeito, cabe-me dizer apenas que
se trata de problema muito importan
te do direito trabalhIsta.

A falta de princípio constitudonal
norteador, tôda a legislação do tra,ba
lho. e. particularmente, a hermenêuti
ca que se vem fazendo dos disposIti
vos com relação ao assunto, são swna·
mente vacilantes. Ora, as interpreta
ções são a favor do empregado, ora
contra êle. ~sse principio é de natu
reza um tanto complexa, mas se me
alfigura da melhor equidade, deroe que
o trabalhador esteja .sujeito a um la..
bor insalubre. que uma quota corres·
pondente a seu salãrio efetivo lhe deva
ser paga ~elo empregador, ao qual
fica, todavia. facultado o n~o de meios
técnicos para diminuir o grau de insa
lubridade e, assim, reduzir seu encargo
e J até, eliminá-lo.

A nonna é d~ natureza estritamen..
te constitucional, muito embora pa
reça, ou tenha parecido, aos Hustres
membros da Grande Comissão o con
trário. E' avultadissimo o número de
tra.balhadores, que em todo o Brasil,
tem como a.=piraçáo de grande impor
tância.. nêste momento, o estabeleci..
mento. na Constituição que estamos
elaborando, dessa. norma. O assunto

,(.) Não foi revisto pelo orador'.
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tem sido obje-to de diversos congres
sos de trabalhadores, e e'\... poderia in
formar à. Casa que tenho recebido de
todo o pais elevaAo número de tele
gramas felicitando-me p~la minha
emenda, porque representa um anseio
de todos os trabalhadores. (Muito
bem; muito bem.)

O SR. COSTA NETO ("') - senhor
Presidente, é nece,ssário considerar que
não estamos elaborando, nêste momen
to, a legislação do trabalho. Pelo con
trário. Q que a Constituiçào diz é o
seguinte:

I< A legislação do trabalho obede
cerá aos seguintes preceitos, a~p.m

de outros que visem a melhoria da
condição dos trabalhadores".

Quer dizer, Sr. Presidente, que a
Constituição indica diversos preceitos
a que a legislação deve obdecer, e essa
legislação adotará ainda outros dispo
sItivos que possam 'favorecer aos tra ..
balhadores.

O preceito defendido pelo nobre
Deputado é, sem dúvida alguma, mui
to justo, e deve ser considerado Como
incluído entre os outros aconselhados
pela leI.

Por êsse motivo, Sr. Presidente, en
tendo que a emenda deve ser rejeitada,
sem prejuízo do aproveitamento de sua
sugestão na lei ordinária. (Muito bem;
muito bem.)

O SR. PRESIDENTE - Vou SUb
meter a emenda n.o 3.672, à apreciação
dos Srs. Representantes.

Os Senhores, que a aprovam, quei
ram levantar-se. (Pausa>.

Está rejeitada.

Há ainda uma emenda do Senhor
Senador Olavo de Oliveira, de número
1.148, cujo destaque diz:

Requeremos destaque, na forma re
gimental, para a emenda n.o 1.148, de
autoria do Sr. Olavo Oliveira, ref~
rente ao Título V do Projeto revisto e
publicada à página 27 do impresso
alusivo ao art. 164 e seguintes do
Projeto primitivo.

Sala das Sessões, 22 de agõsto de
1946. - Olavo Oliveira. - Stenio Go
1'I'te8 • - Theodulo Albuquerque ,
João Adeodato. - José de Borba. 
Café Filho.

('" ) Não foi revisto pelo orador.

A emenda diz:

N.O 1.148

Ao art. 1M - Acrescente-se comD
§ e com a devida numeração - Será
impenhorável a casa residencial única
e de valor módico, bem como a pe..
quena propriedade rural indispensável
à manutenção do proprietário e sua
prole.

O SR. PRESIDENTE - Os senhores
que a aprovam queiram levantar-se.
(Pa.usa. )

Está rejeitada.
Tenho outra emenda do Sr. Manuel

Duarte, de n.o 1.159, cujo destaque
reza:

Peço destaque para a minha emenda.
oferecida ao art. 164, § 17, a.tual arti
go 155 do projeto revisto, Para ser
aprovado.

Sala das sessões, 22 de agõsto de
1946. - Manuel Duarte.

A emenda diz:

N.O 1.159

Art. 164:

§ 17 - Imediata legislação regulará
expressamente o problema de fixação
do homem ào campo, e estabelecerá.
em coopera.ção ~om os Estados, os
pIanos de colonização e aproveita
mento das terras públicas. Para êsse
fim. terão preferência. os nacionais, os
habitantes das zonas empobrecidas e
os sem traba.lho.

Os dizeres constantes do projeto
Vieram da Constituição de 16 de julho
de 1934, corno se sabe. Lei alguma.
v~io regular a matéria, na vigência.
daquela Constituição. De modo que
foi dispositivo se~ nenhuma aplicação
prática, e, por 1sso, o problema de fi
xação do homem do campo jamais
teve coordenação ou. facilitação legis
lativa. Reiterado semelhante dispositi
vo, nos têrmos do Projeto, outro fim
não terá. que a utopia no seu idealismo
inicial. A alteração redatorlal propos
ta visa, precisamente, o imperativo de
legislar-se, de imediato, a respeito da
máxima questãú nacionallsta contem
porânea: evitar que fique no dom1n1o
enganoso de mera promessa sedutora
a preVidência de se :fixar o nacional
sem solo.

Sala das sessões, 12 de junho de
1946. - Manuel Duarte.
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o SR. MANOEL DUARTE (*) 
Sr. Presidente, no desejo ardente de
colaborar, nesta Constituinte, pa~a

melhoria e estabilidade de nosso he
róioo l1dador ruralista, entendi de
conveniência procurar restaurar os
preceitos, úteis e necessári'os, cons
substanciados na Carta de 1934, e que
foram decapitados quer no projeto
primitivo, quer no atual.

De feito, dizia ·0 art. 121, § 5.°, da
,quela Constituição:

"A União promoverá, em coo
peração com os Estados, a orga
nização de colôniasa.gricolas, para
onde serão encaminhados cs ha
bitantes de zonas empobrecidas
que desejarem e os sem traba
lho. "

O atual art. 155 reproduz o di!)pos
to no art. 164, § 17, nos seguintes têr
mos:

"A lei facilitará a fixação do ho
meIIl no campo, estabelecendo pla
nos de colonização e de aproveita
mento das terras devolutas. Para
êsse fim, serão preferidos os na
cionai-s, os habitantes das zonas
empobrecidas e os desemprega
dos. "

Sr. Presidente, é clara a deficiên
da do dispcsto no artigo que se dis
cute. A "J'nião não dispõe de terras
devoluta.s. O primeiro dispositivo 'que
disto tratou foi o constante do artigo
121 da Constituiç§..o de 1934. Ali, esti
pu1ava~...e que a. União. em colaboração
com os Estados, procuraria resolver
(' premente problema da estabilidade
do homem no campo, operário ou agri
cultor sem Eolo próprio.

O atual projeto elimina esta cláu
sula subStancial, da colaboração da
União com GS Estados, com o fim pre
cípuo de alojam~nto. de estabilidade
do tnbalha.dor nos campcs E' velho
\) problema, e ainda. mais velha a pe
leja do poder público, diante do aban
dono em que viv€m os homens da
zona rural.

Já em 1845, a voz potente de Alva
rez Machado clamava contra o aban
dono eIll que viviam os nadonais,
sem solo, errantes por destino, nôma
des por maus fados, enquanto o go
vêrno de então, como, daí em diante,
o govêrno da República e, até, bem
recentemente, o govêrno que temes,

(*) Não fo\ revisto pelo orador.

quer dos Estados, quer da União. tra
tam com carinho, distinção e afeu> o
colóno rural ou o estrangeiro, que,
no mais das vêzes, é atraído pelo nosso
solo. Dão-se-Ih~ terras, habitações,
alimento, sementes, e o nosso povo
ruralista é entregue ao abandono;
jamais teve a menor regalia, o menor
sentimento de apêgo ao solo, o menor
sinal de estimulo à produtividade. Re
signado, Pom e heróioo, ° nosso tra
balhador rural jamais manifestou, na
desprêZo em que tem vivido pelo desti
no e incúria dos govêrnos , um gesto de.
revclta: jamais perdeu aquele seu
profundo sentlmento de brasilidade:
êle tem sído até o cerne forte e ví
vido da raça, eternamente esq~ecido;

êle representa uma energia, um ele
mento vigoroso da defesa da nacio
nalidade, e que cumpre aos govêrnos
de fato estabilizar, amparando-lhe ~

subsistência, aloj.ando-o em tenas
prÓ'!lrias, com as regalias que of.erece
ao imigrante estrangeiro.

Assim, teremos, Sr. Presidente, em
ca da operário do campo, em cada
nacional deslembrado do poder pú
blico, um herói capaz de enormes sa
crifícios, a viver por si, sem esco
las, sem fôrças, sem incent.ivo para
uma existência tranquila, se não fôr
estimulado, embora tardiamente, pela
ação benéfica dos nossos govêrnos.

Foi, é bem sabido. o genial Alberto
Tórres quem primeiro despertou a
consciência letárgica do legislador na
cional, conclamando-a a olhar pars.
o nosso estóico lutador ruralista.
Pleiade brilhante de pensadores viria.
daí em dlante, protestar contra a ne
gligência., a desídia por parte dos Po
deres públicos, em relação ao cerne
forte da raça, <!omo se fôsse material
desp:oesível cu dêles ignorado.

O problema é s'ério' e para êle pe-.
diria a meditação dos nobres Consti
,tuintes, em cujos corações e~tua l)

mesmo sangue quente de brasilidade.

Jã Luís Amaral, na sua paciente e
ãouta pesquisa, escreveu em seu li
vro clássico - Awectos fundamentais
da vida. rural - que a sorte do bra
sileiro é tão mesqu!nha, tã,o desigual
no interior e a.penas 10% das famí
lias brasileiras ruraliStas são, de fato,
proprietárias do solo em que habitam.
E Alberto Tôrres, pregando em defesa
deslSa classe desvalida, d-eu, em livro
que é o eterno guia do pensamento
I!l,acional, uma página de fôgo, para.
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Sôbre ()
seguinte
Prestes,

cuja leitura solicito a atenção do in
signe auditório.

O Sr. Arruda Câmara - Estau de
acôrdo com V. Ex.a quanto à criação
de medidas de proteção ao trabalhador
do campo. Vim dos campos. filho de
camponêses. Conheço a necessidade
da nossa gente, dos ncrssos irmãos que
trabalham e vivem vida obscura, tan
to concorrendo paifa o progresso do
Pais. Tudo quanto se fizer por êsses
elementos, só poderá enaltecer a
Consti tuínte.

O SR. MANUEL DUARTE - Muito
obrigado à colaboraçáo de V. Ex.3.,
Também sou fllho de ruralista: meus
pais eram criad(}res, fazendeiros. A
fatalidade das revoluções gaúchas tor
nou-me pobre, mas conheço a fundo a
vida do nosso interior. :M:esmo no Rio
Grande do Sul, onde a sub-divisão do
s610 é progressiva, pode-se ca.Jcular
que em cêrca de 15 % de fammas sem
~10 vivem lutadores anônimos. espc
cunens abnegados do nosso tino \::stra
deando, capinando em terraS alheias,
andando de plantação em plantação
ganhando apenas a diãria durante a.
época do plantio: homens que buscamt

através de economias e sacrifi,Cios,
fugir sempre para zona do trabalho.
acompanhando as famflias, cujo afeto
é infinito nesta gente grande e sim
ples do nosso hinterland.

O genial Alberto Tõrres - dizia eu
- lançou êste estig:na terrível à cons
ciência tardia de nosso homem pú
blico: (lê)

"Não encontra o brasileiro, em
nosso meio, desde os primeiros
dias de infância, a escola de viri
lidade, de autonomia e de inicia
tiva que o d-everia preparar para
o trabalho; :lão recebe li. Jlção de
laborios1dade e de resl"t..ênc1a:
não adquire a consciência de que
é um produtor, um agente dinâ
mico da vida socia!."

Srs. Constituintes, como cl)labora
ção ao Projeto. o aditivo que propo
nho às palavras finais do artigo 155
é no sentido de que, secundar..do a
União, ~egls1emos de imediato com esta.
finalidade suprema, da próprin de
fesa de 70 % da popu!ação do Brasil.
Demos, como dizia o grande pensador.
demos o trato da terra ao homem;
demos a instrução, o auxfi10 técnico,
os animais necessários. enfim, aquilo
que há de constituir, para consôlo e
estímulo de uma existência eslluec1da.

.e árdua, a Arca Santa dos 1:~llS da
personalidade na viagem da vida I

A aprovação do preceito proposto.
Srs. Constituintes, é, precisamente.
para obrigar a União, não só a le
gislar imediatamente no. problema.
tremendo da reconstrução da nacio
nalidade, como. ao mesmo tempo, a
apressar a solução dêsse tema ter
rível e tornar-se a colaboraçã.J ent.re
o Estado e a União obrigatólia, efi
ciente e inadiável. (Muito bem; muito
bem) •

O SR. PRESIDENTE 
mesmo assunto tenho a

emenda do fir. Luiz Carlos
cujo d-esta<1.le é o seguinte:

Redigir assim: 14As~ terras aprovei
táveis para exploração agrícola ou pe
cuãría não utilizadas nas zonas de'
maior densidade demográfica e à
margem das estradas de ferro e de ro
dagem, bem CC~lO as terras beneficia
das por obras públicas e as grandes
propriedades mal utilizadas ou aban
donadas, passarão ao Estadot medi
ante lei especial, para que da mesma.
sorte que as terras devolutas. sejam
distribuídas gTatuitamente aos cam
poneses sem terra."

(Art. 164 - § 18 do Projeto anterior
- Não tem cOTTespondente no projeto
atual.>

Primeiro signatá.rio: senador Carlos
Prestes.

Sa.la das Sessões, 2'7 de agõsto de
1946. - Carlos Prestes.

Com esta ficam encerradas definit
vamente as emendas e destaques só
bre o capítulo do projeto.

O SR. ALTINO ARANTES (Pela
ordem) - Sr. Pres.idenrte, V. Ex.a
acaba de anunciar que estão votad'8.s
tôdas as emendas e destaques apre
sentados a êste capitulo.
Parece~me, entretanto, que há en

gano da parte de V. Ex.a, visto que
eu nlesmo apresentei emenda que to
mou o n.o 1.857, para a qual requ-eri
destaq,ue e não foi posta em votação.

O SR. CARLOS PF..ESTES - Se
nhor Pr-esidente, a emenda n.o 3.25&
ao § 18 do art. 164 do projeto anterior.
dispositivo que foi eliminado do novo
projeto, era um substitutivo para.
aquele parágra.fo.

Insistimos na sua defesa. No entan
to não quero tomar o tempo da. Ca
sa. já. a esta bora avançada de nossos
trabalhos, porque o assunto foi sufi-
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cientemente debatido pela nossa ban
cada.

Já desta tribuna tive ocasião de de
fender a necessidade de uma reforma
agrária em nossa Pátria e o artigo que
propomos ao Titulo em discussão abre
a perspectiva para que um govêrno
progre.ssista inicie realmente, a re
forma agrária no Brasil.

E' evidente. Senhores, que o grande
mal da economía nacional está na si
tuação de miséria e de atraso de nos_
sos campos. E, como tive oportunidade
de observar daqui, o primeiro passo
para a industrialização do pais está
no aumento de seu mercado interno,
através da elevação do nivel dI: vida
das grandes massas do campo que
constituem, sem dúvida, a maioria de
nossa população. Como fazer isso?
Utilizando as terra~ aproveitáveis nas
proximidades dos cer.tros de consumo
e das vias de comunicação já exis
tentes.

Todos os governos, inclusive o últi
mo, que teve em mãos todos OS pode
res durante 15 anos, nada fizeram de
útil nem de patriótico para melhorar
a situação da grande massa campo
nesa.

Muitas reformas, projetos de coloni
zação f oram iniciados; nenhum dêles
produziu resultados práticos eficientes.
Deram-se lotes de terras a algumas
dezenas ou centenas àe famílias; mas
a solução do problema relativo à am
pliação do mercado interno está, por
certo, na entrega de terras a milhões
de camponeses, a dez milhões de tra
balhadores do campo. O número de
proprietários, inclusive os grandes
proprietaá:'ios, não passa .?:m nossa
Pátria, segundo o recel~sefl,mento de
1940, de 1. 380,000. Trata-se de milhões
de camponeses que precLsam trall.::i.ior
mar-se em proprietárics. Nem se diga
que a medida é de caráter comunista
ou socialista; ao cont.rário, é tipicamen
te de caráter ca,pltalista, porque a pró
pria revolução agrária constitue uma
etapa, parte integrante da evolução
'democrático-burguesa - passo inicial
para o desenvolvimento da economia
nacional. O camponês 56 terá o seu
nivel de vida elevado no dia em que
possuir sua economia independente.
Eis a orientação que prJpomos à re
IormR. agrária.

Seria düícll, com a composição mes
mo desta Casa, que a refomla agrária.
ficasse detalhada na Constituição.
Abrimos com o dispositivo proposto,
possibilidade para que um Parlamento

progressista, dentro da Constituição.
possa legislar a respeito. Os têrmos de
nossa emenda são os seguintes:

"As terras aproveitáveis para a.
exploração agricola ou pecuária
não utiliz~das nas zonas de maior
densidade demográfica e à mar
gem das estradas de ferro ou de
rodagem" ...

Pretendíamos com isso entregar aos
campones~s terras próximo aos cen
tros de consumo. O homem que vai
para o interior visa trabalhar apenas
para comer, porque não tem mercado
paro colocar a sua produção; de ma
neira que dizemos:

u ••• à margem das estradas de
ferro ou de rodagem, bem como
as terras beneficiadas por obras
públicas e as órandes proprieda
des mal utilizadas ou abandona
das passarão ao poder do Estado,
mediante lei especial para que.
da mesma sorte que as terras de
volutas, sejam distribuidas aos
camponeses sem terras".

Senhores, as terras não utilizadas
ou que o são pelos processos mais
atrasados, nas quais os donos não
empregam capital, mas exercem ex
clusivamente o direito de proprieda
de, êsse monop6lio da terra permite
que os camponeses atrasados traba
lhem como meeiros, pagando arrenda
mento, na verdade, em contribuições,
em produtos ou em trabalho. E os
fazendeiros vivam disso, sem empre
gar tostão de capital nas terras.

As terras assim mal utilizadas que
passem ao dominio do Estado, para.
q~e aos camponeses sejam entregues
em pequenos lotes, a fim de que êstes
criem sua economia própria, sua in
dependência.

Não insIsto por mais tempo na de
fesa do assunto, por acreditar que,
desta tribuna, ja demonstrei todos os
males do latifúndio em nossa pátria
e o quanto se torna nec~ssária ao
próprio progresso industrial a criação
da pequena propriedade, não para al
gumas centenas ou milhares, mas
para milhões de camponeses, porque,
na verdade, precisamos entregar a
milhões a propriedade, elevando o
nível de vida dessa massa, para que
o mercado Interno possa ser amplia
do ~ a nossa indústria possa pro
gredIr.

Como sabem VV. Exs. e já tive
ocasião de acentuar, nossa indústria
de tecidos, que é atrasada e está
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mtf:crAvc), podemos dizer. já em 1939
se achnva em super-produção e vive'
hoje da exportação para o estran
geiro. cumpre ampliar o mercado,
para que n indústria nacional possa
progredIr. E o primeiro passo está
na elevaçáo de uível de vida das
massas trabalhadoras, cuja maioria
_ repito - não possui a terra para
trahalhar. por isso, julgamos que
e~tá na entrega da terra a essas mas
sas ti primeiro passo para o desen
volvimento da economia nacional.
(Muito bem; muito bem. Palmas.)

O SR. COSTA NETO (Para enca
minlw7' a votaq{io) - Sr. Presidente,
a. cümlssà.o é contra as duas emen
d1l3. A Ca~n acha-se devidamente
esclarecida a respeito, de modo que
não tenho mais necessidade de de
senvolver q uaiquer argumento. (Muito
bem; multo bem.)

O SR. PR.ESIDENTE - Srs. Re
preS(!nt:lnte3, vou ~ubIneter à votação
11 emcndu n.o 1.159, do Sr. Manuel
Duartc, cujo destaque já foi lido.

Ol' 8enharc.!l que a aprovam, queír~m
levl1ntnr"s6. (Pausa).

Está. reJtltllda.
Em liegundo lugar, temos a emenda.

do ar. Scnac10r Carlos Prestes, sob nú
mero 33.258.

05 SenhorEs que a aprovam queiram
levantar-se. (Pausa.)

Está reje1taãa.
Devo uma explicação ao Sr. Depu

tadD AlUno Arantes. Eu havia julgado
prcjut11cndn a. sua emenda, que man
dava reduzir de 50% os impostos só
bre lJ. pt'uprl~dade rural. pela votação
de urnn emenda do S1'. Gabriel Passos,
que já Unha rlxado em 20 hectares a
1nlienç..Q.o do lmpôsto. A emenda do Sr.
Alt1nG Ar[lntes chocava-se, assim, com
a do 81'. Onbrlt!} Passos. Submeto, en
tretunto, no alto critério de S. Ex.a a
nprocJuçAo do caso.

O BR. ALTINO ARANTES - SL".
Prt.'aldcutc. a minha emenda é a 1.e
n,o 1. 857 \ referente ao artigo 164, § 20,
qua oarrcaponde ao artigo 155, § 2.°,
do proj~lo rev1sto.

O BR. PRESIDENTE - Na pasta
l'ell\llvn à.s emendas dêste Capitulo.
que CXAm~;"H~l, não encontro o pedido
de de8t.uqu~ a que alude o nobre Re
pN'!:lentantc. Tem S. Ex.a certeza de
qu~ o requereu?

o SR. ALTINO ARANTES - Per
feitamente, Sr. Presiàente.

O SR. PRESIDENTE -- Neste caso,
a fim de qUe náo seja. prejudica.do,
dou a V. Ex.a. a palavra, para enca
minhar a votação.

O SE. ALTINO ARANTES (Para.
encaminha.r a votação) - Sr. Pre
sidente, a emenda que tive a honra de
apr~sentar versa urna questão de prin
cípio.

Por isso mesmo, deve I1lerec~r a
atençáo do plenário, especialmente de
todos qus.ntos propugnam o sistema.
;fed~rativo. felizInentc vigente ent'~e

nós.
Com efeito. o art. 164, § 3.0 reprodu

zld~ ad literam no art. 15'5. t 2.0, ao
projeto revisto, estabelec~:

"Nenhuma ali-enação oU conees
sáo de terras públicas, de área
superior a dez mil hetares, será
feita sem prévia autorização ào
Senado Federal".

A disposição assim concebida náo S 2
coaduHa com a autonomia dos Esta
dos. Ela el1Volve uma restrição injusta
~ injustificável ao direito, que têm os
Estados, de legislar sôbrc as terras de
sua propriedade.

Baseado nestas considerações foi que
apr~sentei a referida emenda, na. qual
pedia votasse a ConstitUinte a se
guinte disposição:

uNsnhuma alienação ou conces
são de terras públicas, de é-rea. su
perior a dez mil hectares, se fará.
sem prévia autc,rização das Asseo)...
bléias Legislativas".

Nem se diga, Sr. Presidente, que en
tregar às Assembléias Legislativlls atrl
buição de tal monta venha importar,
em determinadas circunstâncias, pe
rigo para a segurança 11aclonal ou
para a defesa de nosso país, visto como
a minha emenda em nada. absoluta..
mente, afetará a disposição salutar
consagrada no art. 178, do projeto re
visto, no qual se d.e<:lara:

UNas zonas indispensáveis a de
fésa de país não se permitirá.. sem
prévio assentimento do Conselho
de Segurança Nacional,. qualquer
ato rejerente à concessão de ter
ras, à abertura de vias de comu
nicação e à instalação de I11eios de
transmissão" .
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Não há, portanto, no meu humilde
modo de entender, consideração de or
dem. mais relevante que im;x-.;a a As
sembléia Constitutuinte de consagrar,
mais uma vez, o legitimo ,..l.lrei~o, que
cabe aos Estados, de legislar ~ób~e as
terras de sua exclusiva !)ropriedarl~

(Miuto bem; muita bem. Palmas.)

O SR. AGAMElvrnON MAGA
LRAES (Para encaminhar a votação)
- Sr. Presidente, a emenda dopre
claro, representante do Estado de São
Paulo, Sr. AlUno Arantes, seria mais
pertinente no Capitulo do Poder Le
gislativ{), porque ali se trata da com
petência do Senado. Em todo caso,
venho emitir parecer em nom~ da 00
missã{). 1::sse dispositivo vem da Oons
titlÚc;ão de 1934, e atendeu a um ver
dadeiro clamor nacional.

Eis a razão por que a Constituin.te
de 1934 cometeu ao Senado, órgão fe
derativo, de igual representação dos
Estados, o contrôle na distribllição des
sas terras.

Como fui constituinte em 1934, e
assisti aos debates da época, ainda ~ob

a impressão que me causaram, sou de
parecer. assim como a Comissão, que
Ee se mantenha o dispostivo de 1934,
revigorando agora no projeto.

O Sr. Altino Arantes - V. Ex.a p6r
mite um aparte?

O SR. AGA..'\IEMNON MAGA
LHAES - Com prazer.

O Sr. Altino .4.rante.s - Não me pa
rece justo que a .AssembLéia Constitu
1nte. para coi.iJ1r abusos poss1veis prati
cados por dois Estados, condene 05
demais a não disporem de uma fa
culdade que. constitucionalmente. lhes
compete.

O SR. AGAMEMNON MAGA
LHAES - Acho que Q, AssembléIa age
bem e não tenho receio de submeter
o assunto ao S~nado.

O SR. PRESIDENTE - Os Senho
res, que aprovam a emenda Altino
Arantes, queiram se levantar. (Pausa,)

Está rejeitada.
Vamos passar à votação do Titulo

VI, Capitulo I - Da Família.

O SR. COSTA NETO (Pela ordem)
Sr. Presidente, encaminho a V.

Ex.a o requerimento hahitual. Como
V. Ex. a vai proceder a sua leitura,
pediria que me dispensasse dela.

o SR. PRESIDENTE - S. Ex.1l o
Sr. Relator Geral enviou à Mesa o
seguinte:

REQUERIMENTO

Tendo em vista o disposto no art. 30
do Regimento Interno desta Assem
bléia, venho requerer:

1.°) que sejam apl:'ovadas em globo
as emend~ totalmente aproVieitadas,
no Capitulo I do Titulo VI, ora em
votação, ressalvado o direito de des
taqu-e;

2.°) que sejam aprovadas em globo
as emendas parcialmente aproveitadas,
no referido capitulo, na parte em que
o foram, com idêntica ressalva;

3.°) que sejam consideradas como
prejudicadas tôdas as outras emendas
que tratam do mesmo assunto ou co
lidam com o vencido, sob a mene1ona·
da ressalva;

4. O) que, em conseqüência, o referido
Capítulo denominado Da Familia, seja
aprovado, com ressa~va das emendas
destacadas.

Sala elas Sessões da Assembléia
Constituinte, de agõsto de 1946. 
Costa Neto.

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

Está aprovado.
O SR. OTAVIO MANGABEIRA 

Peço a palavra, Sr. Presidente.

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

O SR. OTAVIO MANGABEIRA ("')
(Movimento geral de atenção) - Se
nhor Presidente, não 'enho. propria
mente discutir o Capitulo a cujo de
bate V. Ex.a acaba de dar inicio, ma;:;,
sõmente prevalecer-me do ensejO
para dirigir à Assembléia algumas pa
lavras que se me afiguram oportunas.

Restam ainda a ser discutidos e vo
tados, do Projeto da Constituição, ..)3

Títulos VI. VII, VIII e IX, respectiva
mente, da Família, da Educação e da
Cultura; das Fôrças Armadas: dos.
Funcionários Públicos e Di::;posiçõ€s
Gerais.

Procedi a um exame da situação,
com o subsídio de minha experiência
parlamentar, e não tenho dúvida al
guma em afirmar ao pais que é possi..

( ... ) Não f oi revisto pelo orador.
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vel nas atuais circunstâncias, discutir
e votar êstes Títulos, de modo a dar
a Constituição ao pais a sete de se
tembro. (Muito bem. Palmas.) A As
sembléia s6 náo o fará se não quiser.
(Pa,lmas.)

Longe de mim, Sr. Presidente, fa
zer qualquer censura a esta AsseJ!l
bléia, que s6 merece louvores (mUlto
õem). Quando se escreverem a,s crI
ticas dos Parlamentos na Republ1ca,
um capítulo brilhante terá de s.er des
tinado ao elogio desta AssembléIa, pela
devoção ao trahalho, pela dignidade,
pelo civismo com que se tem condu
·zido. E' para éste civismo, sobretudo,
que apelo neste momento.

A Nação, bem ou mal, espera que
se lhe dê a Constituição a sete de se
tembro.

Agora mesmo, entretanto, estou len-
-do, neste jornal (exibe), em letras
garrafais, êste título: "Morreu para o
dia sete". Em outro tópico, se diz:
~'A luta pela vice-presidência da.
República impede a Constituição a 7
de setembro".

Não haja dúvida: o povo brasileiro
.sofrerá decepção se, depois de tudo
o que se tem dito, não se lhe re?titu~'!."
a legalidade democrática no dIa em
,que se lhe deu, há mais de um século,
a maior das SUI\S fortunas, que foi a
Independência.

Não há outro aspecto, Sr. Presi
dente, no momento mais importante.
Os fatos ocon·idos nestes últimos dias
nesta Capital e que acabam de tomar,
nas últimas horas, evidentemente, ca
ráter de excepcional gravidade, eXi
gem de todos os ~omens conscientes,
de todos os hDmens respon5'áveis pelas
instituições democráticas, a sua con
tribuição, o seu conct;,rso no sentido
da ordem. (Muito bem.)

A maior contribuição que a Assem
bléia Constituinte pode dar para a
ordem do país é a votação da Consti
,tuíção. (Muito bem. Palmas.)

A primeira condição da ordem é a
ordem jurídica. Só teremos ordem ju
rfdica quando fôr votada a CunstitUi
ção Federal. Não nos iludamos! A
a.USência da ordem jurídica pTopria
mente dita assás contribui para a
atmosfera de desordem que reina no
país.

Por outro lado, é sabido e se tem
tornado notóTio que ° Govêrno da
República, isto é, o Chefe de Estado,
~!pera apenas que se lhe dê a lei fun
-elamental, para que tome providências

de importância, também, fundamentaI
para a direção do pais. A Nação. por
todos os seus setores de opinião, está
farta de reconhecer que vimos sofren
do, no momento, crise de administra
ção pública.

A Nação anseia por modif!caçt)es
proftmdas nos altos quadros admi.n1s
trativos <Muito bem). É verdade f:D.
conteste. Todo mundo, entretanto.
percebe, reconhece, que a feitura da.
Constituição Federal está destinada a
servir de ponto de partida precisa
mente para a nova era em que o pais
vai entrar, com a restauração, DO
Brasil, da legalidade democrática.
(Apoiados) •

Disse e repito: A Assembléia s6 não
dará a Constituição a 7 de setembro
se não quizer. É questão de conjugal"
esforços nesse sentido. Quanto a isso
,não tenho dúvidas, e não estou aqui
porventura a fazer-me melhor que 08
outros, mas, sim, a apresentar-me
como intérprete de um ~nsamento

comum (Muito bem).

cada um de per si o sente; o que é
preciso é conjugar esforços.

Que os diferentes Partidos, com as
sento na Assen:bléia, concordem nesse
rumo, dando à Mesa a autoridade de
que ela necessita para cumprlr. com
rigor, nosso Regimento!

O debate tem sido excessi'Vo e ex
cessivo foi o debate no seio da. C0
missão dos Trinta e Sete. Não há
como contestar que muitas da.s dis
cussões se têm alongado nesta fase de
eI4boraçã<> constitucional, até certo
ponto inutilm~..nte.

Não digo que se suprima e. discussão.
mas ctm que se suprima tudo que fôr
supérfluo.

Posso figurar um exemplo: vamos
entrar no Capítulo referente à famfUa.
Já estou vendo, pelo caminho, ren0
vada a discussão sObre o divórcio.

Ora, Sr. Presidente, nesta altura.
é ,possível que, numa Assemlbléia como
esta, ainda se discuta divórcio? POl"
ventura há alguém, nesta casa. que
não tenha opinião formada a respe:l.to
do assunto? Será preciso subir à tri
buna para dizer porque se deve votar
a favor ou contra o divórcio? Eviden
temente, em pura perda de tempo.
(muito bem,· palmas prolongadas).

Lembrei êste exemplo para dar uma
idéia. sôbre os debates que devem ser
sutprlmidos. em proveito da votaçA.o a.
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sete de sete-.mbro. Com efeito, desde
o principio venho sustentando essa
opinião. Decidi-me hoje a sustentá-la
com maior vigor. à. vista dos ta:too,
naturalmente lamentáveis, de que es
tamos sendo testemunhas.

Em presença de ocorrências, tam
bém acredito - e tenho razões para
aflrmá~lo - é unânim€- o sentimento
da Assembléia. A Assembléia é nela
ordem (muito bem; ap14usos prolon
ga.dos). Ela. é pela ordem e apela.
para o Govêrno no sentido de que
sa.tba. e p<)SBa mantê -la; não lhe ne
gará nenhum apoio, nenhuma coope
ração para êsse fim (novos apla.usos)
mas também reconhece que os fatos
graves que se estão ps.ssando, ao
mesmo tempo que são fatos. também
são sintomss.

Precisamos resolver a crise de 'OCa
sião, que é ema crise de ordem pú
blica e a ordem pÚbUcs. está acima
de tudo. Precisa.mos, porém,. ir adla.nte
e resolver a crise geral do pais, dedi
cando-nos, com todo o empenho e
patrlottsmo, para que a Democracia.
ressurja, com a nova Carta PoUt1ca..
!las uma VEZ que ressurja, tra.temos
todos de dJgn1fJcA-Ja, não só pela fI
delidade à grande Lei que estamos
elaborando, senão também peb solu
ÇA0 dos problemas que interessam
vital e visceralmente ao povo. A nova
DemlJcracla precisa mostrar-se à al
tura para resolver a tempo com li ur
gência que se impõe.

Não quero dar mau exemplo conser
va.ndo-me nesta tribuna. além da hora.
que está a findar. faltando apenas
poucos minutos. Quem sabe se V. Ex....
Br. Presidente, não poderia. ainda en
cerrar hoje a discussão dêste capi
tulo?

Desejo afirmar o seguinte: reduza
mos ao minimo os pedidos de desta
ques (muito bem). Não cUgú que se
suprimam - não vou até êsse ponto
- mas que se reduza ao que fôr es
sencial a sustenta.ção das emendas;
evitem-se discursos (muito bem). Não
é preciso ·iiscurso para justificar
el11enda pois não se fala a wna Cas&.
de Ineptos. Basta lêr a emenda, por
que a Assembléia. compreenderá. o que
ela. visa ou precei tua. Aí está o su
flciente. Os relatores não precisam
vir à tribuna duas ou três vêzes; as
questões de ordem não precisa.m ser,
a todo instante, suscitadas. (Muito
bem.)

Não tenho dúvida alguma de que,
se houver conjugação ce esforços en-

tre os diversos Partidos ou as diver
sas bancadas, na preocupação, como
disse, de reduzir os destaques ao que
fOr essencial - e V. Ex., Sr. Prea1
dente, com a. autoridade que a Casa
lhe dá. fará cumprir com grande ri
gor o Rigemento - não tenho dúvida
alguma, repli.o, de que, DOS dias que
restam. ainda que venhamos a tra
balhar, se fôr preciso, em sessão per
manente, teremos nossa obra con
cltúda a tempo (muito bem; pal11UlS
prolongadas) .

Não proporia, é claro, que se f1zeBae
uma. votação com atropelo, de afoga
d11ho. seria despropOOito, quando se
trata. de uma carta cuja elaboração
vem. se processando há sete meses,
com todos os assuntos objeto de lar..
guíssimos debates na Comissão dos
Trinta e Sete, a qual, se pecou por
alguma coisa, foi por debater demafs.
O que resta. apreciar e votar é conhe..
cido de todos os membros da Casa.

Não pretendo, por conseguinte, a
votação da Carta Oonstitucional sob
pressão ou precipitadamente, o que
lhe t1raria a respeita" ~.l1dade que
merece. Peço, apenas, que se suprima
o supérfluo, que tem havido em pro
fusão.

Se. tomarmos êste rumo, teremos a
Conat1tuiçáo a '1 de setembro.

Permaneçamos até mesmo em sessio
permanente se fOr preciso, porque 
e aqui volto à crise de BLlm1n1straçio
- MO tenho pessimismo algum nem
derrotismo quanto à sttuação do pai.!
- DaÇÕes devasta.das pela guerra estio
resolvendo seus problemas, por que o
Brasil não há de resolver os 8e'WJ?
<Muito bem.)

E' predso tra.ba.lho, trabalho, tra
balho.

Estamos vivendo período em que ~

D1Jster que o Poder Públlco viva de
mãos dadas com o povo. Trabalhe
mos, se possivel, vinte e quatr0 bOrREI
por dia. (grandes aplauao8) até domi
narmos a crise que há. de ser fatal
mente dom1nada.

Para êsse fim. estamos, certos, não
há. divergências na Assembléia. Para
êsse fim, estamos certos, há. boa in
tenção do Chefe do Poder Executivo,
com quem ten:r..o tido ensejo, por vA
l1as vezes, de trocar idéias sõbre o
assunto (muito bem; palmas).

Que falta? Meter mãos à obra. com
coragem, convicção, fé. Saberemos
assim vt:ncer as dificuldad~s atuaJ's,
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levando nossa PãtrJa, com segurança,
ao rumo de seus destinos.

ConatitlÚção a Sete de Setembro!
(Muito bem,' mutto bem. Palmas pro·
longadaa. O orador é Vivamente cum
primentado) .

O SR. NEREU RAMOS (Movimento
geral eLe atenção) - Sr. Prestdente,
não devo invocar minha qualtdade de
lider do Partldo Social Demo.)rátlco,
para basear a autoridade com que de
sejo falar neste momento. Essa. auto
ridade vem do esfôrço que tenho de
senvolvido à frente da Comissão dE.
Constituição. (Apoiaàoo, palmas pro
longadas) .

O Sr. Prado K ellll - A Aasemblél a.
faz justiça ao seu esfôrço.

O Sr. Barreto Pinto - Nlnguém o
nega. (Apoiados).

O SR. NEREU RAMOS - Invoquei
o esfôrço que tenho dlspend.1do à
frente da Com1ssão de Constituição,
para deelarar à Assembléia qu<e tenho
satisfação em ver que tõda a Casa
comunga nos mesmos sent1mentot e
nas mesmas asp1raç6ea.

Quando, ao 1n1ciar nossoa trabalhos.
declare! ao primeiro Jornalista que me
Jnqu1rtu que decretarla.mos a Comtl
tulção da RepúbUca no dia. 7 de Se
tembro, tinha a certeza de que estava
expressando o sentir e as aspirações
mais legitimas dA nossa pitria. <Muito
bem, palm48).

Ao falar, pela vez primeira, nesta
Assembléia, trlzel, com a emoçd.o que
é do meu temperamento e :sobretudo
com o empenho com que procuro
cumprir meu dever. que s. ma.1or as
piração do Bra.aU era reintegrs.r-se ua
posse de si mesmo. através d:l sua
nova Constituição. Dai, a pr&lCupa·
çio com que procurei redobrar minhas
energias par~ o bom cumprimento do
mandato que me conferiram os cole
gas da Comissão dos 37 e tenho mo
tivos para confessaI' que devo orgu..
lhar-me do trabalho daquela Comis
são, 1ntegrada, tOda ela, no pensa..
mento de servir à nossa Pátria, dan
do-lhe uma Constituição democrá.tlca,
dentro do menor prazo possível.

Mas é preciso confessar, também,
que os nossos trabalhos, dentro der,ta
Assembléia, vêm se arrastando por
tempo maior que o esperado peja
Nação. (Muito bem, palmas). Oon
fessemos que todos ~em.os responsabl
llciade nesta demora, porque não qui
semos ouvir bem e claramente o ela-

mor que nos vinha das ruas, que noa
vinha de todos os recantos, E' pre
ciso, por isso, que nesta hora. reco
lhamos com 08 ouvidos aberto.:S às as
pirações populares, os votos que nos
vêm de todos os rincões da Pátrb, le
vantando nosso espírito e dando à
Nação. no dia 7 de Setembro, a sua
Constituição. (Muito bem, palmas).

Não nos pode embaraçar o Regi
mento que nós mesmos fizemos, por
que, quando o elaboramos, pusemos
nas mãos do Presidente da Assembléia,
que !lavia merecido nossa confiança,
08 instrumentos necessá.r1os para que
a Nação fOsse sa.tisfeita dentro do me_
nor prazo possível. O que nos reata,
sobretudo a nós da Maioria. que te_
mos maiores responsabilidades, o que
nos resta é oompenetrarmo-nos de que
a discussão já. vai por demais prolon
gada e restringir ao minimo os pedi
dos de destaque.

O Sr. Barreto Pinto -- Recolherei
tod()6 os meus pedidos.

O SR. NEREU RAMOS - Vamos
restringir as questões de ordem, que
outra colsa não são que mero pretexto
para discutir a"qullo que o Regimento
não nos permite cllscutir. Convençamo
nos de que a Nação nos está olhando
e pede que cessemos eaeas discussões
1ndteis, porque quer uma COIUltitlÚÇA.o,
quanto antes, e deseja que esta Cons
tituinte se tra.nsforme ràpldamente
em Poder Legislativo, para cuidar de
outros asSlIDtos qUê estão solicitando
Insistentemente a nossa atenção.

Redobremos, por isso. nossos estor_
ços, para satisfazer a vontade da Na...
ção .. Que os pedidos de destaque se
Jam redUZ1dos ao mínimo. não ut111
ando (),I:t prazos regimentais para dis
cutir assuntos que são do conhecimen
to de tôda a casa..

Apressemos, os qt;.e tereos ainda tra
balhos ~ realizar, traball10s de red~
çlo, de elaboração da lei constitucio
nal, aceleremos êsse trabalho, para.
que a Nação veja que para aqui vie
mos para satü4azer suas legitimas as
piraç6es.

Poucos dias nos restam, mas nossa
boa vontade e r!osso patrIotismo hão
de suprir o tempo que nos vai escas
seando, para que, assim, possamos, ir
ao encontro da vontade da Nação.

Nesta. hora, posso declarar ao Par
la.mento que instruções e conselhos
diferentes nunca m'os deu o honrado
Chefe da Nação, que diAriamente me
Interpela quanto ao dia em que lhe
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tiraremos a faculdade de expedir de
cretos-leis, de que está usando contra
os seus desejos. S. Ex.a quer, quanto
antes, reintegrar o Poder Legislativo
nas suas funções, para que, numa
conjugação de esforços, possa servir
melhor à Naçâo. Por Isso. em nome
do meu P-artido, não tenho dúvida em
afirmar que todos seus membros aten_
derão ao apêlo que nos faz o país, e
nos awdllarão a. dar-lhe a COnstitui
ção no dIa 7 de setembro. (Mu1.to bem.
Palmas.)

O aR. PRESIDENTE - Meus se
nhores, estando finda' a hora. con
vido-os a reunirem-se. aIIlanhá. dia.
31 às 9 horas da manhã, para conti
nuar-mos os nossos tra.balhos; e desig
no a seguinte

ORDEM DO DIA

Continuação da votação do projeto
da Constituição.

Dei3xu·a:r;f, de comparecer 61
-Senhores Representantes:'

Partido Social Democrático

Amazonas:
Alvaro Mala.
Leopoldo Peres.
Pereira da Silva.

Piauí:
Rena.ult Leite.

-ceará:

Frota GentiL
Sergipe:

Leite Neto.
Bahia:

Aloisio de Cas'tro.
E. Santo:

Alvaro Castelo.

Distrito Fed'eral:
Jonas Correia.
José Romero.

Rlo de Ja:leiro:

Carlos Pinto.
Brigido Tinoco.
Miguel C-outo.

M. Gerais:
Levindo Coelho.
Benedito Valadares.
Juscelino Kubitschek.

Duque de Mesquita.
João Henrique.
Cristlano Machado.
Augusto Viegas.
Milton Prates.
Alfredo Sá.

São Paulo:
Gofredo Teles.
César Costa.
Martins Filho.
Ataliba Noguei-ra.
J·oão Abdala.
Sampaio Vidal. ,
Ronório Monteiro.

Paraná:
Roberto Glasser.

Rio Grande do Sul:
Getúlio Vargas.
Damaso Rocha.
GUcério Alves.
Rerofilo Azambuja.

União Democrática NacionaZ

Amazonas:
Se'Veriano Nunes.

Piau1:

Ooelho Rodrigues.
ceará:

Fernandes Távora.
Beni Carvalho.

iF'e.ra.fba. :

Adalberto Ribeiro.
Argem1ro Figueiredo.
João Agripino.

Pernambuco:
Lima Cava.lcanti.
Joã-o Cle6fas.

Bahia:

Luis Via.na.

M. Gerals:
Magalhães PinVJ.
Lopes Cançado.

São Paulo:
Romeu Lourellção.
Plúrlo Barreto.

Mato Orosso:
Agrícola doe Barros.



Partido Trabalhf.8ta Brasileiro

DIstrito Federal:
Vargas Neto.

São Paulo:·
Marcondes Filho.
Hugo Borghi.

Rio Grande do Sul:
A:rtur Fischer.

Partido Republicano

Sergipe:
Durval Cruz.

M. Gerais:
Daniel Carvalho.
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Bernardes Filho.
Mário Brant.
FeliPe B8I1:bi.

Parttdo Social Progressista

Pará:
Deodoro de Mendonça.

Deará:
Olavo Oliveira.

PaTtf40 Libertador

Rio Grande do Sul:
Raul PUa.

Levanta-se a sessão às 24 horas
e 15 minutos.



154.c. Sessão, em 31 de Agosto de 1946 

(Extraordinária ) 
Presidência dos Senhores Mel-0 Viana, Presidente, Berto Condé, 2. 0 Vice• 

Presidente. 

As 9 horas e 15 minutos compare~ 
eera.m os Senhores: 

Partido Social Democráttco 
Acre: 

Cast.elo Branco. 
Hugo Carneiro. 

Amazonas: 
Alvaro Maia. 
Pereira da Silva. 
Cosme Ferre1ra. 

Pará.: 
Magalhães Barata. 
Alvaro Adolfo. 
Duart.e de Oliveira. 
Lameira B1ttencourt. 
Carlos Nogueira. 
Nelson PadJós. 
João Batel.!lo. 
Rocha Ribas. 

Maranhã-0: 
Crepori Pranco. 
Vitorino Freire. 
Odilon Soares. 
Lufs Ca.nalho. 
JO&é Neiva. 
Afonso Matos. 

Piaul. 
.Areia Leão. 
Sigéfredo Pa.cl:'eoo. 

Ceari: 
Moreira da Rocha. 
J:l'rota Gentil. 
Almeida Monte. 
Osvaldo Studart. 
Raul Ba.rboaa. 

Rio G. do Norte: 
Georlrino Avelino. 
Dloclklo Duarte. 

José Va.rels. 
Val:tredo Gurgel. 
Mota Neto. 

Paraiba: 
Jandui. Carneiro. 
Samuel Duart.e. 
José Jofill. 

Pernambuco: 
Novais Filho. 
Etelvino Lins. 
.Agmemnon Magal.hã.es. 
Jarbas Maranhão. 
Gerclno Pontee. 
Oscar Carneiro. 
Osvaldo Lima. 
Costa Põrto. 
Ulisses Lins. 
Ferre!ra Lima. 
Barbosa Lima. 

Alagoas: 

Teixeira dt: Vasconcelos. 
Góis Monteiro. 
Silvestre Péricles. 
Medeiros Neto. 
Lauro Mont.enegro. 
J<>Sé Maria. 
Antõnio Mafra. 
Monso de Carvalho. 

Sergipe: 
Leite Neto . 
Graco Cardoso. 

Bahia: 
Pinto Aleixo. 
Lauro de P'reitaa. 
AloSsio de OutTo. 
Regia Pacheco. 
Negreiros F&Jclo. 
Vieira de Melo. 
Alt&mirando ReQutlo. 
EunApio de QUelróa. 
ll'l'óls da Mota. 
Ar1stkles Milton. 



Espírito Santo. 
Atllio .rivaqua. 
Henrique de Novais. 
Ar1 Viana. 
Carlos Lindemberg. 
Eurico Sales. 
Vieira de Resende. 
Alvaro Castelo. 
Asdrubal Soares. 

Distrito Federal: 
Jonas Coreia. 
José Romero. 

Rio de J anelro : 

Pereira Pinto. 
Alfredo Neves. 
Amaral Peixoto. 
Eduardo Duvivier. 
Pauto Fernandes. 
Getúlio Moura. 
Heitor Collet. 
Bastos Ta vares. 
Acúrcio Tôrres. 
Brigido I':!noco. 
Miguel Couto. 

Minas Gerais: 
Levindo Coelho. 
Melo Viana. 
Benedito Valadares. 
H.odrlgues Seabra. 
Pedro Dutra. 
Bias Fortes. 
Israel Pinheiro. 
Welllngton Brandão. 
Joaquim Libânio. 
José Alkmim. 
Augusto Viegas. 
Gustavo Capa.nema. 
Rodrigues Pereira. 
Celso Machado. 
Milton Prates. 
Alfredo Sá. 

São Paulo: 
Gofredo Teles. 
Nove li Júnlor. 
Antônio Feliciano. 
Costa Neto. 
Silvio de Campos. 
José Armando. 
Horácio Lafer. 
Ataliba Nogueira. 
Machado Coelho. 

Gaiis: 
Pedro Ludovico. 
Da.rio Cardoso. 
Diógenes Magalhães. 
João d' .A!breu. 
Caiado Godói. 
Galeno Paranhos. 
Guilherme Xavier. 
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Mato Grosso: 

Ponce de Arruda. 
Argem!ro Fialho. 
Mart!nlanc, Araújo. 

Paraná: 
Flávio Guimarães. 
Roberto Glaswr. 
Fernando Flores. 
Munhós dE: Melo. 
Lauro Lopes. 
João Aguiar. 
Aramis At,aide. 
Goro! Júnior. 

Santa Catarina: 

Nereu Ramos. 
Ivo d'Aquino. 
Aderbal Silva. 
Otacllio CJosta. 
Orlando Brasil. 
Roberto Grossembachcr. 
Rogério Vieira. 
H.ans Jordan. 

Rio G. do Sul: 

Ernesto Dorneles. 
Gaston Englert. 
Adroaldo Costa. 
Brochado da Rocha. 
Elói Rocha. 
Teodomiro Fonsec&. 
DailU'.SO Rocha. 
Daniel Faraco. 
Antero Leivas. 
Manuel Duarte. 
SoUEa Costa. 
Bittencourt Azambuja. 
Gllcérto Alves . 
Nicolau Verguelro. 
Mérclo Te!xel:'a. 
Pedro Vergara. 
Baiard Lima. 

União Denwcrática Nacional 

Amazonas: 

Severiano. Nunes. 

Pará: 
Agostinho Monteiro. 
Epilogo Campos. 

Ma.ra.nhão: 

Alarico Pacheco. 
.t..ntenor Bogêa. 

Piauí: 
Matias Olfmpio. 
José CAnclido. 
Antônio Correia. 
Adelmar Rocha. 



Cearã: 
Plinio Pompeu. 
Fernandes Távora. 
Paulo 3arasate. 
Gentil Barreira . 
Egberto Rodrigues. 
Fernando Teles. 
José de Borba. 
Leão Sampaio. 
Alencar Araripe. 
Edgar de Arruda. 

Rio G. do Norte: 

Ferreira de Sousa . 
José Augusto. 
Aluísio Alves. 

Pairaiba: 
Vergniaud Wanderley. 
.Argemiro Figueiredo. 
João Agrl.pino. 
João úrsulo . 
Plinio Lemos. 
Ernani Sàtlro. 
Fernando Nóbrega. 
Osmar AqUlno. 

Pernambuco: 
Lima Ca valca.nti. 
Alde Sampaio. 
Gilberto Freire. 

Alagoas: 
Freitas Cavalcantl. 
Má.rio Gomes. 
Rui Palmeira. 

Sergipe: 

Válter Franco. 
Leandro Maciel. 
Herlbaldo Vieira. 

Bahl&: 
Alof8io de Carvalho. 
Juraei Magalhães. 
otâvto Mangabeiza. 
Manuel Novais. 

· Lufa Viana. 
Clemente Mariani. 
Dantas Júnior. 
Rafael Olncurà. 
Nestor Duarte. 
Allomar Baleeiro. 
Joio Mendes . 
.Alberico Fraga. 
Rui Santos. 

Eapi:rlto Santo: 
Lula Cliudio. 

Di.&trito Federal: 
Hamilton Nogueira. 
Euclldea Ftguefn!do. 
Jurandir Pires. 
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Rio de Janeiro: 
Prado Kelly. 
Romão Júnior. 
José Leomll. 
Soares Filho. 

Minas Gerai&: 
Monteiro de Castro. 
José Bvn1fácio. 
Magalhães Pinto. 
Gabriel Passos. 
Milton Campos. 
Licurgo Leite. 

São Paulo: 

Màrlo Masagão. 
Paulo Nogueira. 
Plln1o Barreto. 
Toledo Piza. 
Aureliano Leite . 

Goiás: 
Jales Machado. 

Mato Grosso: 
Vespasiano Martins. 
João Vllasboas. 
Dolor de Andrade. 
Agrfcola de Barros. 

Santa Catarina: 
Tavares d'Amaral. 
Tomás Fontes. 

Rio G. do Sul: 
Flores da Cunha. 
Osório Tuiutf. 

Partido Trabalhf8ta Bradleíro 

Amazonas: 
Lufs Lago. 

Bahia: 
Rui Almeida. 

Distrito Federaf · 

Benjamin Farah. 
Gurgel do Amaral. 
Segadas Viana. 
Benfcio Fontenele. 
Baeta Neves. 
Antônio Silva. 
Barreto Pinto. 

Rio de Janeiro: 
Abela.rdo Mata. 

MJna.s Gerais: 
E?Jequiel Mendes. 

São Paulo: 
GUB.l'aili Silveira. 
Pedroso Júnior. 



Romeu Flori. 
Berto Con<lé. 
Eusébio Rocha. 

Paraná: 
Melo Braga. 

Rio G. do Sul: 
Artur Fischer. 

Partido Comunista do Bras(l 
Pernambuco: 

Gregório Bezerra. 
Alcêdo Coutinho. 

Bahia: 
Carlos Marighela. 

Distrito Federal: 
Maurício Grabois. 
Ba.tista Neto. 

Rio de Janeiro: 
Claudino Silva. 
Alcides Sabença. 

São Paulo: 
Joeé Orispim. 
Osvaldo Pacheco. 
Jorge Amado. 
Ca.lres de Brito. 

Rio G. do Sul: 
Abillú Fernandes. 

Partido Republicano 
Maranhão: 

Lino Machado. 
Pernambuco: 

Sousa Leãc. 
Sergipe: 

Amando Fontes. 
Minas Gerais: 

Jaci Figueiredo. 
São Paulo: 

Altino Arantes. 
Paraná: 

Munhoz da Rocha. 

Partido Social · Prooresmta 

Pará: 
Deodoro de Mendonça. 

Ceará: 
Olavo Olive1r1t. 
Stênto Gomes. 
Joio Adoodato. 

-308-

Rio G. do Norte: 

Café Filho. 
Bahla: 

Teódulo Albuquerque. 
São Paulo: 

Campos Vergai. 

Parttdo Democrata Cristão 

Pernambuco: 
Arruda Câ.mara. 

São Paulo: 
Manuel Vitor. 

Esquerda Democrática 

Disf,rito Federal: 
H-ermea Lima. 
Goiás: 
Domingos Velasco. 

Parttdo Libertador 

Rlo G. do Sul: 
Raul Pila. 
O SR. PRESIDENTE- Achando-llf'I 

presentes 281 Srs. Representantes, de
claro aberta a sessão. 

Passa-se à leitura da ata da sessão 
anterior. 

O SR. LAURO MONTENEGRO (3.0 

Secretário, servindo como 2.0 > - Pro
cede à leitura da ata. 

O SR. PRESIDENTE - Na forma 
do Regim1mto Interno, dou a ata por 
aprovada, ressaívada qualquer retifi
cação escrita., que seja apresentada. 

Passa-se à leitura do expediente. 

o SR. Rui ALMEIDA (4.0 Secre
tárto, servindo como l.º) - Procede 
à leitura do seguinte 

ZXPEDIENTE 

TELEGRAMAS: 

Da Congregação da Faculdade de 
Engenhar1a da Universidade do Pa
raná: 

Achando-se próximo a uspicioàc dia 
easa egrégia Assembléia promulgará 
Constituição vg traduzindo anceio linA
ntme povo paranaense vg em nome 
Congregação Faculdade Engenharia. 
veraldade Para.ná vg apelo nobrea e 
eJeyados sentimentos ConaUtulntea 
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sentido apoiar ação patriótica emi
nentes representantes êste Estado na 
Justa causa da reintegração Território 
Iguaçu ao Patrimônio paranaense pt 
Concentrando todas as nossas espe
ranças e pensamentos nobres Consti
tuintes apela Universidade Paraná. 
sentido nobre missão de conduzir nos
sa P6.tr1a ao regime da verdadeira lei 
e da. justiça vg restaurando a Federa
ção Brasileira a situação de estabillda
de adminiBtrativa e política magistral
mente previstas nas Constituições de 
1891 e 1934 vg aguardamos &erenos 
que a nobre Assembléia atendendo os 
a.nceios de um Estado que foi cruel 
e arbltràriamente mutilado em a 
quarta parte de seus territórios vg com 
prejuízos econômicos imprevisiveis vg 
reintegre em seu patrimônio histórico 
vg geográfico e econômico a rica faixa 
de terras conquista heróica de nossos 
antepassados para que assim mais 
fortes continue a unidade cívica e es
piritual do Brasil na hora presente em 
que essa Egrégia Assembléia trabalha 
altrufstica e patriàtlcamente para des
fazer gra vfssimos erros de nossa evo
lução politlca e administrativa pt Pela 
Congregação da Faculdade vg respei
tosamente saúda a Assembléia Na
cional. - Plinio Tourinho, Diretor. 

Da Sociedade Mineira de Agricul
tura, apresentando seus aplausos pela 
recente nomeação rla Comissão de 
Amparo e Defesa da Pecuária -- In
. teirada. 

Da Associação de Funclon6.rios Pú
blicos de São Paulo, solicitando que 
seja1n incluídas na rutura Oarta 
Magna um artigo para a sua proteção 
e criação de comissões IJS.ra estudar 
os seus direitos - Intet'!'ada. 

Da Associação de Funcionários Pú
blicos de São Paulo, solicitando que 
seja incluida na futura Carta Magna 
um artigo para. sua proteção - In
teirada. 

Do Corpo Docente do Colégio Rio 
Branco, em Curitiba, mostrando-se so
lidário ao retõmo do Territé-rio do 
Iguaçu ao Estado do Param\. - In
teirada. 

ABAIXO ASSIM ADO : 

Do Comitê Democr6.tico Popular do 
Bairro do Peru, cidade de Salvador, 
referente à zuspensão da "A Tribuna 
Popular". - Inteirada. 

CONVITE: 

·no Diretório Acadêmico da Escola. 
Nacional de QUim1ca, para comparecer 
às solenidades da "Semana da E1-
coia". - Inteirada. 

Avisoii: 
Do Ministro da Agricultura, reme

tendo exemplares dos Códigos de Caça 
e Pesca - A Comissdo requerente. 

Do Ministro da Educação, prestando 
informações pedidas pela Comissão de 
Inquérito de Casos de Interêsse Na
cional - A Comissão requerente. 

Do Sr. Ministro do Trabalho, :·eme
tendo informações ao Requerimento 
n.0 275 de 1946 de autoria do Senh•Jr 
Deputado Café Filho - Ao requerente. 

Do Sr. Ministro da Viação, pres
tando informações solicita.d~ pelo re
querimento n.0 146 de autoria do Se
nhor Dep. Benicio Fontenele. - AO 
requerente. 

Do Sns. Ministro da Viação pl'es
tando informações solicitadas pela In
dicação n.0 197 de 1946 de autoria do 
Dep Alencar Ararlpe. - Ao reque
rente. 

Ofícios: 
Da Associação d<>s Ex-Combaten

tes do Brasil, acompanha.do de cópia. 
de um Memorial remetido ao Presi
dente da República, no qual expõem 
a sitUBA;ão e necessidade dos ex-com
batentes. - Inteirada. 

Do Presidente do Instituto 'Bra5i
leiro de Geografia e Estatística, comu
nicando que o Conselho Nacional de 
Estatfstica, em Assembléia Geral, for
mulou votos pelo êxito dos trabalhos 
da Conatitl.ÚDte. - Inteirado. 

O SR. PRESIDENTE - Es!A finda 
a leitura do expediente. 

O SR FLORES DA CUNHA - Se
nhor Presidente, peço a palavra, pela 
ordem. 

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

O SR. FLORES DA CUNHA (Pela 
ordem) - Sr. Presidente, desejarl 
indagar de V. Ex.ª se. esta sessão é 
considerada ordlnà.ria ou extraordiná
ria. 

O SR. PRESIDENTE - :a: extraor
dinária. O Regimento não prevê a rea
lização de sessões ordinárias aos sá
bados. 

O Sr. FLORES DA CUNHA -
Agradecido a V. Ex.•. 

O SR. PRESIDENTE - VamOll 
prosaeguir na votação da matéria 
c~tante da Ordem do Dia. 

Tem a palavr& o Sr. Guara.ci Sll· 
Teim. 
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O SR. GUARACI SILVEIRA -
Sr. Presidente, Srs. Constituintes, 
atendendo ao solenis.simo apêlo, on
tem formulado, pa.ra que demos, o 
mais depressa possivel, a Oon.stitw
ção ao povo brasileiro, reduzirel a 
um têrço do tempo regimental con
cedido às considerações que tinha a 
fazer. 

Lembro, entretanto, à. Ca.sa que ja
mais compareci a esta tribuna, pe
dindo a palavra pela ordem, para to
car em matéria diferente dos estudos 
constitucionais. Se me permitirem di
rei mais: é um gra.nde sacrifício que 
faz o Representante de abdicar o dt
reito de expõr suas razões perante a 
Assembléia. 

o Sr. Plínio Barreto - E' um sa
cxificio que todos devemos fazer. 

o SR. GUARACI SILVEmA - De 
pleDo acôrdo. Entretanto, de.sde às 
nove horas da manhã. aqui nos en
contramos, à espera de número pa.ra 
inicio da sessão, e é bem menor o ~a
crificio de estar à hora certa no re
cinto do que abril' mão do direito de 
externar as convicções perante o p.i:e
ná.rio, no momento oportuno. (Pal
mas.) 

secundando o a.pêlo dos nobres U
del'es, solicitarei, de minha parte, a.os 
ilustres colegas que cooperemos na 
aprovação, quanto antes, de nossa 
Carta Magna, aqui compareoend.:> à 
hora certa, a fim de não perdemos 
precisoso tempo, como aconteceu na 
presente reunião. 

Em nome do Partido Trabalhista 
:Brasileiro, devo dizer, ràpidamente, 
que na confecção dos dispositivos a 

· respeito da Familia; Educação e 
Cultura, ê1e obedeceu ao inciso de 
um dos itens de seu programa, ".sem 
preconceitos de religião". Mas per 
esta <:xpressão "sem preconceitos de 
religião" não estendemos que a re
ligião não deva ficar à parte da edu
cação do pavo e dos dispositivos con.s
titucionais. 

O Sr. Ataliba NOguetra - Muito 
bem: V. Ex." Eustenta uma tese 
magnifica. 

O SR. GUARACI SILVEIRA -
Neste sentido, a cooperação entre os 
Representa.ntes das diversas confis
sões religiosas na Subcomissão de Fa
milia, foi cordial, visando, anti% de 
tudo, <llS interêÉses naciooais. 

O Sr. Ataltba Nogueira - Podemos 
dar testemunho. 

O SR. GUARACI SILVEIRA -
Agradeço ao nobre colega. As na
c;ões que triunfam em nossos dia~. 

Sr. Presidente, não são aquelas que 
penderam para o materiallsmo ou 
para o agnotlcismo, mas a.s que as
sentaram sua vida nos ensinamencos 
cristãos, observando princípios sólldos 
<ie moral e de ética, sem os quais 
nao se alcança um bom govêrno ~ 

&. harmonia entre governantes e irn_.. 
vernados. 

Procuramos - e posso testemunhar 
a boa vontade de nossos colegas eia 
Igreja Ce.tólica Romana - d&.r aos 
dispositivos religiosos s:mtido dr 
igualdade perfeita para todos os cre
dos, que não prejudiquem a moral e 
os bons costumes. Confesso, entretan
to, ainda não estou satisfeito quanto 
ao casamecto religioso com efeitos 
civis. 

Na Subcomissão de Familia, Edu
cação e Cultura adotamos dois di.s-
positivos. Um dêles visava o casa
mento religioso com efeitos civis, de
pois do pronunciamento da autorid3.
de competente sôbre a não exist.én
cia de impedimer.tos. Exigiamo.s, po
rém, o registro obrigl;l.tório por parte 
dos nubentes, pois sabemos que mui
tos individu<>s procuram o casamento 
religioso para fugir às respoosabill
dades civis. E' verdade, ês.ses casos 
não constituem maioria. mas a mino.'ia 
ou - quem sabe? - exceções. Entr.i
tanto se legislamos para a familia. 
brasileira, não de~mos penniti.r ex
ceções que, amanhã, pc&am redun
dar em quantidade enorme de filh06 
Uegitim<>s e mulheres abandollil.das 
pelos marido.s, sem direitos perante a 
legislação nacional. 

Concordaram os nobre& colegas ca
tó!icos-r-0manos da Subcomissão, em 
que o ::-eglstro deveria ser obrigatózio 
por parte dos noivos. Nutro aind!l a. 
esperança de nos estudas realizado& 
pelo plenário, conseguirmos que o re
gistro não fique à vontade doo nu
·belltes, mormente quando derem ini
cio ao contrato, visando a legalização 
civil do mesmo, depois de efetuado o 
casamente religioso. 

outro dispositivo - e êste de minha 
autor:!a - tem por objetivo permltir, 
em qualquer tempo; 0 reconhecimento 
doo casamentos feitos na Igreja mas 
que ainda não legalizados pelas au
toridades civis competente6. 

Sr. Presidente, a despeito de per
tencer a uma confissão diferente da 
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Igreja católica, reconheço que a no3sa 
legislação não pode Impor preceitos 
à Igreja, nem táo pouco impedir que 
os paiclres celebrem casamentos re!i
giosos sem atender aos impedimentos 
lega.1.s, principalmente nas missões, nas 
qua.1.s ressalta a necessidade d.e efetuar, 
espiritualmente, as uniões que ainda 
r.ão tenham tido a sanção da Igr~ja. 
O resultado, porém, dêstes casamen
tos é, no sentido prático deplorável, 
<visto como as espôsas não têm as ga
rantias legais e os filhos qua.nc!o .ha
·tos é, no sentido prático, deplorável, 
vidos depois rio casamento civil, são 
considerados ilegítimos de vez que, 
11a real.idade. os pais eram CS.S9'clos 
apenas na Igreja. Permitir pois, em 
qualquer tempo, a legallza•;ão dêsse 
ato, sem que os filhos fiquem com 
a pecha de ilegitlmos, quando legitimo, 
dos de matrimônio religioso legittmo, 
teríamos resolvido situação de 11!1-
lhares de brasileiro.;, principalmen~ 

nos lugares onde o casament.o civil é 
diticulto..o o. 

Tenho a esperança de ver ainda 
aprovado êste parágrafo, o qual me
receu o pedido de destaque dos lí
deres da maioria, ainda que a. con
ciência jurídica de algwis dos no
bres colegas oponha certo impeclimen
to. Essa consciência. jurídica dPve 
porém, ceder &. realidade brasileira, 
que está exigindo uma decisão [>re
cisa de noS<:a parte. 

Sr. Presidente, não desejo a.bordar 
a. questl!.o da lndissolubUidade do ma
trimônio. Sr! q•:e el.:1. e,;tá bastante 
discutida e a consciência. dos Srs. Re
presentant.es ji flrmarh a r::spelto. 
Desej.-. apenas fa'&"lr uma exposição 
da situação de um ,~red!> Qlll' Jã p:;5-
sUl ma.is de um milhã(• de almns em 
nossa terra. Falo a.gora não DC'lo meu 
Partido, que cl~i t • i a questão em 
aberto, mas no meu p~ó,?rio nome. 

Pertenço a wna confissão· religiosa 
que tem como principio fundamental 
a obediência rigorosa às lei$ nacio
nais. Para nós é uma qu:i.itão re
ligiooa. o cumprimento das leis ema.
nadas dO& poderes compet~nies. com 
a ind!ssolub!l!dade do ma.trimõn!o, en-

. tretanto, a situação dos evangéllco.s 
se torna bastante dificll. Excluimos 
da.a ll08S86 Igrejas todo aquêle que é 
manchado pelo adultério, ou tem vida 
imoral. Exigimos, rigor068.mente, dos 
membr-08 da IirreJs. procedimento ho
nesto. Por outro lado, pela 111-;~rpre

tação que damos às Sagra.das Escri
turas, permitimos o casam.nto a:> 

cônjuge inocente em caso de a1.u~

térlo. Acontece, porém, que, negan
do a lei êsse previlégio, os cônjuges 
inocentes, perteincentes às confissões 
cristãs, acatólkas, ficarão impedidos 
acõrdo com a sua consciênda e re
de construir novo matrimônio de 
ligião. 

Ficam, por sua. vez, também, prol· 
bidos de constltUirem lares à mar
gem da lei nêss.e caso seriam excluí
dos da comunhao da.s nossa.s tgre. 
jas. 

Esta é a nossa situação de con.s. 
ciência em face da ind!ssolub11ldade 
do matrimônio. Posso, entretanto, de
clarar, Srs. Constituintes, em nome 
da Igreja Evangélica, que acataremos 
a decisão da Assembléia. Constituinte, 
com tOdo o respeito, a.inda quê al
gun.s evangélicos tenham de fazer sa
crifício de direitos de consciência, 
evitando constituir novos lares, quan
do se verifiquem caso.o. dessa. natu
reza . O principio da obediência. às 
leis nacionais pairará acima de qual
quer outra co111slderação, e estaremos 
prontos a. nos prejudicar para que 
a lei do pa!s seja respeitada. Embo
ra a Igreja tenha o direito de reali
zar os casam-entos religiosos dos des
quitados, não 0 faremos. Preferire
mos o sacrifício a deixar de cooperar 
com o país no respeito e obediência 
às suas leis .. Esta.mos certos e!ltreta.n
to, de que se a matéria. fõsse deixa.da 
ao legislador ordinário, teriamas opor
tunidade de re-..olver também esta 
questão. 

o 87'. Plínio Barreto - V. Ex.ª tem 
tôda a razão. Acho perig0<:0 constar 
da nossa Constituição. 

O SF!.. GUARACI SILVEIRA ·
Agradeço a V. Ex.ª. 

Como quer que seja, entrego à 
consciência dos Srs. Representantes 
a soluçào do problema. Desejamos, 
apenas, que haja absoluta. fl.delida.de 
às leis do pais e, e&sim sendo, te
mos o direito de pedir um pouco de 
respeito à nossa consciência. Con
forme acentu~I de 1Iúcio, Srs. Re
presentantes, quero abreviar o tempo 
de que disponho, para que nenhuma 
parcela de re.spon.sab111da.de me caiba 
pela. perturbação dos nossos trabalhos 
e votação das emendas coo.st!tuc!cr 
nais. 

Dou assim, por encerrada. esta ex
planação que, em nom.e do meu par
tido, e nomeu próprio, deveria fazer 
a respeito da matéria. 
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o Sr. Plínio Barreto - As idéias 
de V. Ex.ª Já constam do.s Anais da 
Assembléia . 

O SR. GUARACI SILVEIRA -
Agradeço a V. Ex.ª, Sr. Presidente, 
e dou por concluídas as núnhas consi
derações. (Muito bem; muito bem. 
Palmas.> 

(Durante o discusso do Senha; 
Guaraci Silveira, assume a presi
dência, o senhor Berto Condé, 2.º 
Vtce-Prestàente.) 

O SR. PRESIDENTE - Tem a pa
lavra o Sr. Manuel Vitor. 

VOZES: Votos: Votoo! 
O SR. PRESIDENTE - Atenção! 

Os nobres Representantes devem ou
vir o ora.dor. 

A Mesa não pode negar a palavra 
aos Srs. Representantes inscritos, que 
têm o direito de :falar. 

Tem a palavra. o Sr. Manuel Vitor. 
O SR. MANUEL vtTOR (Lê o se

guinte discurso) : - Sr. Presidente -
sn:. Representantes. Considera o 
Parlido Democrata Cristão o assunto 
em cause. o mais importante, o mais 
sério para'. a.s razões do seu próprio 
programa o ponto vital para a exis
tência e ~ segurança das diretrio;es 
cristãs da Pátria Brasileira. 

E por sabê-lo em quanto vai ser 
combatido nei;ta Assembléia, desejo ser 
daqueles cuja satlsfação é lutar pela 
mesma tl'a.dição religiosa que consid!
ra impoluto como sacramento, e nao 
como contrato, o matrimônio no Bra
sil. 

Não estamos diante de uma questão 
de ordem civil, mas de ordem sobre
natural. Cogitam os iconocl9.Stas na 
ãerrubada dêsse monumento moral, 
simplesmente porque e.legam que êle 
não traz a. paz absoluta. Realmente, 
nem sempre o matrimônio realiza a 
felicidade, e nem mesmo a paz. Mas 
ess&i paz e essa felicidade perdidas 
não são cvnseqüentes do êrro que se 
p06Sa atribuir ao vinculo, mas aos er
ros do nosso próprio egoismo e das 
nosaas próprias ambições. "A paz é a 
tranq1lilida.c:le que reeulta da ordem. 
E a ordem sal.nada a .cada coisa, a. ca
da pe8806 o luga.r que lhe compete, a 
missão que deve exercer". 

Ora, o casamento deixa de ser uma 
fellclda.de qua.ndo os próll?'ios interes
sa.dos; que são os cõnJ~es. quebram 
e&Sa ordem, burlando a d18trlbuiçAo re
gular da autoridade e da obediência, 

invadindo a mulher as atrlbuiçÕf:s do 
mariido ou exorbitando êste da esfera 
da sua autoridade. Donde resulta que 
a paz .sonha.da é apenas urna questão 
de inteligência, dE: acomodação, de sa
crllficio, em resumo, de zelo crtstão na 
compreensão do dever. 

Vários Snrs. Constitut11tes -- Vote! 
voto! voto! 

O Sr. Arruda Câmara -- (Pela or
dem) - Sr. Presidente, d!ante da in· 
sistência da Assembléia peço ao nobre 
colega abreviar seu discurso entragan
do-o à. í.aquigrafia. 

O SR. MANUEL V1TOR - Trata
se do pensam1mto do Partido Demo
crata Cri.~tão que desejo fique regis
tra.do. 

Os divorcistas que não aceitam a 
acomodação e muito menos o sacri1i
cio, não vêem no ideal de familia a 
sublimida.de da união pela grandeza do 
Sacramento; vêem apenas o interêsse 
de uma col.sa que deve estar de acõr
do com os seus desejos e as suas pro~ 
pensões. Encaram-na como contrato, 
esquecem a beleza. que lhes empresta a 
posição dos f!lh06 e a dêles próprios 
como criadores da vlda e, conseqüen
temente, colunas mestras de. familia 
para o edificio da nação. 

A familia moderna, não raro constt
tukia sem Deus porque sem e. instila
ção da sua autoridade divina em cada 
coração é que busca solução das suas 
dores na quebra do vinculo. Aquelll. 
que tiver Deu.s no coração. iortalecido 
:êsse coração pelos preee:1tos da mesma 
doutrina do Sermão da Montanha, não 
precisa soh1ção. Ela está na sat.is:fa
ção de si mesma, com sentir-se toca
da pela mlserioóTdia divina que não é 
só misericórdia por dar o pra~r. mas 
por sublimar a alma na escola da dor. 

Ca.da um deve procurar a felicidade 
no estado em que a colocar a Provi
dêl?cie. divina. 

Busco no testemunho do notAvel so
ciólogo que foi D. Duarte Leopoldo, o 
próprio <'SClarecimento desta mJnha 
asaerção: 

"A f el!d.dade é a paz. Esta é a sua 
feição mais saliente, o seu me.is notâ
vel cara.:terlstico. Não falo dessa pr.z 
que é a ausência, mais ou menos ci;,m
pleta, do sentimento e da vida: porém 
dessa expansão harmoniosa de tõdas 
as fõrças de um ser que vive, sente e 
pensa. 

Vários Srs. ConBtitulntes - Votol 
Voto! Voto! 
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O SR. MANUEL VÍTOR - Peço 
aos meus nobres colegas apenas cinco 
minutos de atenção parque vou ter
minar. 

O SR. PRESIDENTE - Lembro 
aos Ilustres Representantes que todos 
estamos convencidos da necessidade 
de lle realizar a votação com a rapi
dez possível. Não há dúvida que de
vemos dar ao pais sua lei básica mas 
devemos começar por não negar Ó res
,peito e o direito que nos merecem os 
Srs. Representantes que desejem ma
nifestar sua opinião. 

O Sr. Gurgel d-O Amaral -- Sem 
embargo, o orador deve colaborar com 
a Assembléia. 

o SR. MANUEL VíTOR - E nem 
seria possível que o Representante do 
Partido Democrático Cristão não 
pudesse expor seu ponto de vista, 
especialmente quando o assnnto 
fere diretamente finalidades de 
seu programa. Não se trata de 
uma perturbação passageira e fugaz 
que se chama prazer, mas dessa ale
gria íntima e profunda, pôsto que se
irena e tranquila que é o exercício de 
uma atividade sã e o gôzo de um ver
dadeiro bem. Procurar, portanto, a 
,paz na família, é dar-lhe essa felici
dade, que, desde os primeiros dias, foi 
o moral de tôdi:. a sua atividade, o 
ideal sempre sonhado e tao poucas vê
zes realizado. 

E por que poucas vêzes realizado? 
Justamente porque não se mantive
ll'am inta.ngiveis as promessas do con
trato, nem os deveres do sacramento. 
A solução é fá.cll. Ponha o homem 
diante de Deus e. sua cotüJCiência; 
idêntico procedimento tenha a mu
lller e cei:to encontrarão o remédio em 
si mesmos, voltando, pela. renúncia e 
pelo sacrifício, ao ponto de partida, 
o mesmo ponto que um dia os ligou 
pelo ma trimõn1o. 

Mas dLrã.o os divorcistas: para que 
êsse sacrifício? Quem é que está dis
põsto a fazer-se de santo ou de mártir 
só i9&ra manter tradição social e obe
decer doutrimi religiosa? Façamos 
pelos filhos. quando não o seja pelo 
nosso egoísmo, pelo direito dos filhos. 
Eles esperam aquela ·felicidade que 
Llies roubamos com o divórcio e mesmo 
com as dissenções. Uma nação será 
tanto mais coesa e forte quanto o 
seja o sentimento da familia que a 
comp6ê. E' lógico. 

E a segurança da familia está ape
nas na técn1ca do sentimento que a 
rege. 

Vejamos D. Duarte: 
''.Há na familia uma gradação que 

é necessário ·respeitatr, uma ordem que 
se não. pode: inverter sem que sofra o 
organismo todo. 

Veja.mos. No alto está a autoridade 
do pai, a mais elevada depois da de 
Deus, autoridade feita de doçuras e 
feita de energias. Em baixo, o filho 
colocado na mais nobre da.s servidões, 
antes servo do amor que escravo da 
obediência"·' 

Agora 'vejamos o sublime: "Entre 
esses dois polos, porém, existe outra 
criatura tôda mansidão e ternura um 
ente admirável que se não compreen
de senão à.: luz do Evangelho, misto 
sublime do , poder do primeiro e da 
fraqueza do 'segundo, - manda e obe
dece. E' a imulher investida da sua 
dignidade de espõsa e de mãe. " 

Pois ·bem, : essa trindade é nobillssi
ma quando ligada pela religião; hor
rivel pandemôn1o quandó partidos os 
laços da ordem. 

E q1:1eiro !completar o meu argu
mento com: as próprias palavras do 
grande .bispo: 

"A solução do problema da felici
dade não assenta na ausência do sa
crifício". E' êste que a mantém e a 
consolida.. : 

E uma vez que somos de barro, 
ba.rro quebradiço e frágil, sem sofrl
me1lto :mútuo, sem caridade e sem 
amor, nerJlwna sociedade é passive!. 
·· "Quebrar: os laços do matrimônio 
por evitar trabalhos, dores, pesares, 
que são o patrimônio da humanidade, 
não é :resolver o problema", pois não 
se altera nem se perturba lmpune
ment.e s. ordem p.reestabelei:kia por 
Deus." 1 

Os que tanto se empenham pela fe
licidade da i família, afagando-a com 
s.s mentirosas promessas de uma fe
lieidade impossível pelo divórcio, me
lhor seria que trabalhassem por cha
má-ls. ao c\ll!lprimento do dever. 

Màs deveres, sem compensações, não 
os quer a natureza huma·na; ninguém 
se quer dobrar a sacrifícios sem a 
atenuante de consolações. Estas, en
trcta.nto, só! as tem e as pode dar a 
relf8lão de .Cristo . 

SaritMlquemos a família e ela será 
feliz, senão : pelo que goza, pelo que 
sabem sofrer. CMutto bem; mutto 
bem.> .1 

. 1 

O·SR .. CAIRES DE BRITO (•) -
Sr. Presidente, Srs. Constituintes, 
aproveito o : tempo regimenta.l, nk 

i 
(•) Não foi .revisto pelo orador. 

' 
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para discutir o capítulo em aprêço, 
mas para trazer à Casa fatos graves 
que estão exigindo o pronunciamento 
de todos os componentes da Assem
bléia, porque na verda<te o que ve
nho dizer representa prenúncio de 
ofensa direta à integridade do Parla
mento brasileil'o. 

Senhores, venho falar em nome do 
meu partido que se encontra no mo
mento com sua sede fechada e ocupa
da pela policia. 

Antes, porém, de continuar o rela
to, desejo fazer um retrospecto da si
tuação que deu lugar à. denúncia, que 
vou fazer desta tribuna. 

Vimos como, de tempos a esta parte, 
o povo brasileiro vem se mo-1imentan
do, no sentido de solicitar do Govêr
no medidas práticas para solucionar a 
crise econômica em que nos debate
mos. Nosso partido, através de notas 
repetidas de sua Comissão Executiva e 
discursos promu1ciados nesta tribuna, 
vem solicitando à administração medi
das urgentes e se prontificando mes
mo a ajudar o Governo a solucionar 
o problema, a fim de que não chegue
mos ao cáos em que estamos entrando 
no momento. 

Ainda ontem, o nobre Senador Luís 
Carlos Prestes, procurava o nobre líder 
da minoria para solicitar-lhe informa
ções a respeito dos fatos que se desen
rolavam na cidade, aproveitando a 
oportunidade para assegurar a S. Ex. 
que nosso partido estava ctispôsto a. 
apoiar o Govêrno, auxiliando-o a pôr 
cõbro às perturbações que se vinham 
desenrolando, tendo à. frente estudan
tes, mas enfileirando-se atrás dêstes 
elementos interessados na perturbação 
de, ordem. Com a mesma finalidade, 
o nobre colega, Sr. Jcrge Amado pro
curou o ilustre Deputado Silvio de 
Campos e fê-lo conhecer nossa Inten
ção de apoiar o Govêrno no propósito 
de dar fim às perturbações da ordem. 
Dissemos, e temos dito que, por todos 
os meios passiveis, precisamos pôr fim 
a esta situação. 

Ainda ontem, à noite, apoiamos, bem 
assim tôda a Casa, os discursos dos 
nobres Representantes da UNO e do 
PSD, quando Ss. Excias. encareciam 
a necessidade de se votar a Carta 
Constitucional. 

Nos próprios discuri;os, senhores, no
tava-se a insegurança desta Assem
bléia em relação aos problemas de que 
ora estamos tratando, referentes aos 
fatos desenrolados. 

E essa insegurança cresce cada vez 
mais pela ação da policia, pois, en
quanto estamos querendo votar, ime
diatamente, a Constituição, e nela 

assegurar tôdas as garantias, obser
vamos que faltam tôdas essas garan
tias no momento presente. 

Srs. Constituintes, ontem à noite se 
observava claramente que por trás dos 
acadêmicos, - e hoje quasi todos us 
jornais o afirmam - se encontravam 
provocadores procurando levar ao de
sespero as massas estudantis bem in
tencionadas nas suas reinvindicações. 
Em Copacabana, na Tijuca, na Cine
lândia, vimos como .nvestlam até para 
pequenos estabelecimentos oomercials. 
E quem assistiu essas cênas sentiu 
insegurança, pela ausência da polícia 
que não procurava proteger pequenas 
casas contra os grupos que as depre
davam; quem observasse com cuidado 
verificaria fàcílmente que só depois 
dP. tudo consumado, é que a policia 
comparecia. 

Não quererr.os absolutamente res
ponsabilizar a policia pelos fatos ocor
ridos. Estamos citando apenas fatos e 
êstes demonstram que temos razão. 

Ainda ontem, o Comtté Metropolita
no do nosso partido - e saiu hoje pu
blicado na "Tribuna Popular" - man
dava nota à imprensa, dizendo o se
guinte em um de seus trechos: 

"Entre os populares têm sido 
vistos tfpicos agentes provocadores 
que incitam ostensivamente os mani
festantes a tomarem medidas extre
mas contra pequenas casas de co
mércio, as quais, na sua maioria são 
idôneas e sofrem também as conse
qüências da presente crise que nos as
soberba. Eis porque o Conúté Metro
politano do Partido C<.munista do 
Brasil julga oportuno reiterar os seus 
veementes apelos a fim de que não se 
deixe o povo arrastar ao desespero que, 
além de não produzir ner.hum resul
tado imediato, servirá de pretexto 
para novos atentados à Democracia e 
às Liberdades Públicas". 

A nota do Partido Comunista en
tregue, ontem à noite, aos jornais saiu 
estampada hoje nos matutinos. 

A Resistência publica a nota: 
"A atitude passiva da policia 

vem coincidir com o modo com 
oue o Sr. Pereira Lira recebeu a. 
êonussuo da UNE. Foi ao gabi
nete do Chefe de Policia uma 
comissão de estudantes da União 
Nacional dos Estudantes, pedir ao 
titular da Segurança Pública que 
lhes desse meios materiais, como 
carros e a1'to-falantes, com os que 
êles se prontificariam a serenar os 
elementos exaltados. N-eg-0u-se o 
Sr. Pereira Lira a fornecer ·os 
meios solicitados, dizendo que ia 
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nece.ssitar de tudo quanto a poli
cia pudesse dispor." 
No largo do Machado !aram .vistos 

policial.~ convidando estudantes a to
marem bondes da Light. 

O Sr. Café Filho - Os manifestSIIl
tes chtgavam em Copacabana em 
bondes fornecidos pela Light. 

O SR. CAIRES DE BRITO -
Perfeitamente. 

Aqui, na Assembléia, ontem se <li
zia pelos corredores, que os fatos ti
nh~.m como objetivo atingir nosso 
Partido. Diversos Srs. Representantes 
o denunciavam pelos corredores, e nós 
não tínhamos a menar dúvida de que 
se tratava de uma provocação. 

O Sr. Carlos Marighela - Visam 
atingir noss<l Partido e, no entent.<>, 
desgraça.damente estão atingindo a. 
própria Ass.em•bléia, a Democracia. 

O SR. CAIRES DE BRITO -
Começam contra o nosso Partido e 
termi.nam contra a Democracia. 

As imunidades parlamentares fo
ram violadas pela Policia·. As residên
cias do nobre Senador Lu!s Carlos 
Prestes e do ilustre Deputado Mall1"i
cio Grabois foram forçadas; a casa do 
nobre Deputado João Amazonas tam
bém o foi e nela só não penetrou a 
polícia pocque S. Ex.ª declarou que, 
enqua!lto estivesse vivo, não consenti
ria que a invadissem. 

A casa do nobre Deputado Carlos 
Marighela foi invadida, sendo prêsas 
muitas pessoas que ai se encontravam. 

Senhores, a séde do meu partido foi 
ocupada pela policia, bem coma a de 
todos os Comités distritais da ~api

ta!. Até hoje de manhã ainda lá se 
encontrava a polfoia., permitindo o in
gresso nos mesmos para depois efe
tuar prisões. 

Tenho aqui relação dos primeiros 
presos de que ~enho conhecimento: 

"Cap. Agildo Barata. 
Hélio Valcacer, Presidente do Sindi

cato dos Advogados. 
Luciano Couto Bacelar. 
Tte. Dinarco Reis e jornalista Alm1r 

Neves. 
Tte. Umbert.<> Baena de Morais 

Rêgo. 
Expedito Lemos. 
Alvaro Mortdra. 
O jornalista Pedro Pomar, que reside 

na casa do Deputado Amazonas, está 
ameaçado. 

A casa do suplente de Deputado 
Trifino Correia, apesar de suas imu-

nidades, foi cercada ontem à noite e 
êsse nobre colega se nega a ser prêso. 

o jornalista Amaa-íllo Vasconcelos, 
quando tentava. liv::ar-se da prisão. 
ilegal, foi alvejado. 

Quero informar à Assembléia que 
essas prisões fo.1'9.m efetua.das nas re
sidências dê.sses cidadãos. :e: necessá
rio que isso fique bem esclarecido para 
que depais a Policia não venha decla
rar que o foram durante manifesta
ções populares. 

O Sr. Jorge Amado - Aqui mesmo 
no recinto se encontra jornalista que 
foi prêso e espancado pela Policia, 
apresentando equimoses devido aos 
maus tratos ali sofridos. Está na tri
buna da Imprensa e pode ser visto por 
qualquer dos Srs. Representantes. 

As prisões se destinam evidentemen
te a levar a acreditar que o nosso Par
tido estêve na masorca. das ruas. Es
ta.mos denunei.ando fatos pua que não 
paire a menor sombra de dúvida a 
resi:;eito e para que não tenha.mos 11u
são quanto ao verdadeiro objetivo da. 
ma.nobra, qual o de evitrur passa ser 
a. Constituição promulgada no dia 7 
de Setembro. Não devemos deixar que 
êsses fatos se repitam para que não 
assistamos novamente ao que aconte
ceu em 1937. Não devemos deixar que 
nos considerem cúmplices de uma si
tuação que, evidentemente, está. con
tribuindo ps.ra reconduzir o Brasil à. 
ditadura. 

O Sr. Carlos Marighela - E' o mes
mo caminho de 37. 

O Sr. C.~IRES DE BRITO - São 
restos dos fascismo, são homens quP. 
agem dentro do Govêrno, acima de 
todo o clamor público e da bôa von
tade doo Partidos - e o meu é um 
dos que tem procurado o General ou
tra para um entendiment.<>, viss.n<io so
lucionar a crise brasileira. Não é pos
sível cruzarmos os br~os. E' preeiso 
que a Assembléia se levante como um 
só homem. Façamos valer nossos di
reitos, nossas prerrogativas e procure
mos o Sr. Plresidente da República, 
para esclarecê-lo e mostrar pwra onde 
estão conduzindo o pais. Os elementos 
que o cercam são antes seus inimigos 
que amigos : são inimigos da demo
cracia brasileira. Não acreditamos que 
o General Dutira queira lev.a.r ao cáos 
o pais. Estão prendendo lideres de 
:Partidos. Apelamos para os membros 
do P.S.D., pairtido com ta.ntas respon
sabilld1l.des nesta Assembléia.; apelamos 
para a União Democrática Nacional que 
no momento também assume responsa
bilidades perante o Govêrno; a.pelamos· 
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para os pequenos Pa.rt1dos, para que 
nos unamos nesta hora, no dia de 
ho,ie, porque amanhã será tarde e 
entã,o, ninguém poderá di7ied" que não 
clamamos e que não lutamos pela 
democracia. 

HonrelllOS a democracia. 
O Sr. Carlos Marighela ·- E' ques

tão de vida para esta Casa. 
O •SR. CAIRES DE BRITO - E' 

questão fundamental de liberdaide, da 
rpróprla vida da democracia brasileira. 
Quero, pois, enca.nünha.r requerimen
to à Mesa nêsse sentido. Não sei se 
pelo caráter de sessão extraordiná.ria 
será possivel a apreciação da matéria. 
IJ$ta.mos num sába;do ·e à tarde não 
teremos sessão ; amanhã, domingo, 
lgualmente não haverá sessao e, assim, 
só segunda-fe!ira poderia ser exami
nado o requerimento. Pesejá.va.mos, 
entretanto, que, excepcionalmente, me
recesse o requerim€"Ilto o apoio da 
Casa, para que pudéssemos, de uma 
vez poir tôdas, ir ao Presidente da. Re
;pública falar-lhe clara.mente, solicita.n
do de S. Excia., com o apoio da 
Assembléia, o afasta.menta imediato de 
homens que estão desse1 ;rindo seu go
'W!rno. Só assim, poderemos, num am
biente de confiança nacional, solucio
nar a crise que nos assoberba. 

Mando à Mesa o requerimento. 
Faça;mos ver a S. Excia. a n-eeessida

de de parar, de uma vez por tôdas, com 
êsse estado de coisW>, porque se trata 
da marcha para a ditadura, do próprio 
caminho que leva.rã à morte a demo
cracia brasileira.. <Mu.ito bem; muito 
bem. Palmas) . 

o SR. OSÓRIO ·roro·n (Pela or
dem) - Sr. Presiden~. desejo fs,zP,r 
referência ao nosso Reginlento Inter
no, que diz, no art. 56, letra a: 

"Desviar-se da questão em de
bate". 

Sendo a nossa sessão extraordinária 
parece-me que não podemos tratar de 
outro assunto que não seja o da vota
ção da Constituição (Protestos. Pal
mas>. 

O Sr. Aloisio de Carvalho - Os 
acontecimentos superam o Regi
mento. 

(Apoiados e não apoiados. Tro
cam-se numerosos apartes>. 

O SR. OSóRIO TUIUTI - Peço a 
V. Excia., Sr. Presidente, que re
solv~ a questão de ordem por mim 
suscitada. 

O SR. ANTONIO CORREIA {~) 

(Pela ordem) - Sr. Presidente, os 
argumentos expendidos no sentido de 
que não podemos tratar de assunto 
estranho à finalidade desta sessão, tal
vez já serviam ao deliberado propósito 
de cooperar para a dissolução do 
Parlamento. Quero fique consignado 
meu protesto de homem de bem, para 
que não meconfundam com os que, 
em 1937, se colocaram ao lado do di
tador e se tornaram cúmplices da d!s
soluç ... o do Parlamento em que tlnha.m 
asseunto. :tste é o meu protesto con
tra a cumplicidade na manobra com 
que se está pretendendo implantar a 
ditadura no Brasil (Apoiados e não 
apoiados). 

O SR. EUSÉBIO ROCHA (•) Pela 
ordem) - Não sei Sr. Presidente, se 
chego às conclusões de V. EXcia.; 
mas estou de acôrdo em que haja. vee
mente protesto. Assisti, ontem, a ce
nas dolorosas. E' indiscutível: assun-
to de tanta gravidade não pode sub
meter-se à. rigi<l.ez regiinents.l. <Muito 
bem>. 

O SR. JORGE AMAIX> (Pela or
dem) - Sr. Presidente, é necessário 
que a. Assembléia defenda as imuni
dades dos Representantes do povo. Es
sas imunidades estão sendo viola.das e 
as residências de membros da Assem
b~éia invadidas pela policia. A Casa 
na.o pode colocar a. questão regimental 
acima de sua própria dignidade. 
(Apoiados. Palmas). 

O SR. PRF.SIDENTE - O Regi
mento proibe realmente seja tratado 
em sessão extraordinérla assunto es
tranho a.os fins para que tenha sido 
convocada. Entretanto, o requerimen
to formula.do pelo nobre Representan
te do Partido Comunista encerra gra
ve responsab1lldacle, (Multo bem) que 
a Mesa deve repartir com a Assem
bléia. Vou consultar a Casa sõbre se 
aceita o requerimento. <Palmas>. 

Os Srs. Representantes, que estão 
de acõrdo, queiram levantar-se. 
<Pausa> . 

Está rejeitado. 
O SR. CARLOS MARIGHELA 

<Pela ordem) - Peço verificação da 
votação. 

O SR. SOARES FILHO C•) (Pela 
ordem) - Berta um serviço à ordem 
pública e ao Govêmo do General nu
tra esclarecer a situação, dentro da 
lei, sem subterfurglos. 

(*) Não foi revisto pelo orador. 
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O SR. NEREU RAMOS (•) (Pela 
J()Tdem) Sr. Presidente, a aceitação do 
requerimento importaria na violação 
do Regimento. Podemos, entretanto, 
convocar sessão especial para tratar 
da matéria <Palma.~) O ilustre Repre
sentante Sr. Flores da cunha, no inicio 
dos nossos trabalhos, consultou se 
nesta sessão extraordinária poderia 
ser tratado a~sunto estranho à sua 
finalidade, e V. Ex". respondeu nega
tivamente, dizendo que a ordem do 
dia consta exclusivamente de matéria 
-constitucional. Não é justo que vio
lemos o Regimento e, ao mesmo tem
po, desacatemos deliberação tomada 
pelo Sr. Presidente, no uso de faculda
de regimental. 

O SR. PAULO SARASA TE (Pela 
-ordem) Sr. Presidente, requeiro a con
vocação de uma sessão extraordiná
ria. 

O SR. PRADO KELLY (Pela ordem) 
Sr. Presidente, prevaleço-me do en
sejo e aproveitando a sugestão do 
Sr. Senador Nereu Ramos, solicito 

-a V. E~. a convocação, de acõrdo 
com o Regimento, de uma sessão ex
·traordinária em segUida a esta, a fim 
de deliberarmos sõbre o requerimen
to apresentado pela bancada comunis
ta. (Muito bem. Palmas>. 

O SR. NEREU RAMOS (•) (Pela. 
ordem> - Sr. Presidente, estou de 
acõrdo, em parte, com o pedido do 
Dobre Deputado Sr. Prado Kelly; não 
--concõrdo, porém, em que a sessão seja 
-convocada imediatamente, porque é 
preciso que se dê, pelo menos, um 
minuto para que o líder se entenda 
.com as autoridades. (Apoiados). 

O SR. PRADO KELLY - Não te
nho dúvida em modificar meu reque
rimento, no sentido de que a Mesa 
~onvoque uma sessão para as 14 horas 
de hoje. · 

O SR. PRESIDENTE - De acõrdo 
com as ponderações dos nobres Re
presentantes, de todo razoáveis, con
voco a Assembléia para se reunir hoje 

.às 14 h01·as, a fim de deliberar sõbre o 
requerimento em questão. (Palmas). 

O SR. CARLOS MARIGHELA 
<Pela ordem) - Sr. Presidente, desis~ 
to do pedido de verificação de votação 
por mim formulado. 

(Durante o discurso do Sr. Carlos 
Marighela, reassume a presidência, o 
Sr. Melo Viana, Presidente) . . 

(•) Não foi revisto pelo orador. 

O SR. PRESIDENTE - Srs. Re
presentantes, desejo dizer alguma.a 
palavras. 

A Assembléia e o povo brasileiro 
sem dúvida farão justiça à Mesa, que 
tem empregado o maximo de esfor
ços para a promulgaçãq da Carta 
Constitucional no dia 7 de setembro. 

Não transigiu um momento sequer 
com êsse objetivo e tenho a certeza de 
que todos os S'rs. representantes reco
conhecerão. De minha parte, não tive 
um momento de repouso para atender 
aos serviços da Casa. <Muito bem; 
muito bem. Palmas) . 

Era a explicação que desejava dar 
aos Srs. Representantes. (Pamcs> 
Retomemos o assunto da Ordem do 
Dia. 

Não havendo mais oradores inscri
tos sõbre o Capítulo 10 do Titulo vr. 
vamos passar à votação dos desta
qµes. 

· O primeiro requerimento, de auto
ria do Sr. Deputado Nestor Duarte. 
é do seguinte teor: 

Titulo VI - Cap. I 
Da Familia 

Requeremos para suprimir, desta
que, no art. 162, das expressões: 

"é constituída pelo casamento de 
vinculo indissolúvel e", 
bem como requeremos destaque para. 
a emenda n.0 382, de nossa autoria 
para substituir o texto do parágrafo 
únlco do a.rt. 162 . 

Em sessão de 29 de agõsto de 1946.. 
- Nestor 1)uarte, 

Tratando-se de emenda tem pre
ferência. regimental. 

O SR. NESTOR DUARTE (Pelti 
oràe1n) - Sr. Presidente, como au
tor da emenda cedo a palavra ao Se· 
nhor Deputa.do Flores da Cunha. 

O SR. FLORES DA CU-.NllA -
(Para encaminh-ar a votação) - Sr. 
Presidente, tive ensejo de manifestar 
minha opinião, no seio da Grande 
Comissão 0onstitucional, sôbre divór
cio. 

Venho à .tribuna apenas para de
clarar que sou medularmente, defi
nitivamente contra o divórcio (Pal
mas) . Para evitar, entretanto, delon
gas na aprovação da matéria constitu
cional e não levantar novas celêumas 
ou novo debate, desejo declarar que 
voto pela emenda do Sr. Deputado 
Nestor Duarte, entendendo, como en
tendem alguns luzeiros da ciência do 



-318-

direito, que a matéria pode ser trata
da perfeitamente, na legislação ordi
nária (Muito bem) . 

Desse modo, e ainda uma vez de
monstrando minha capacidade de 
transigir, solicito da Assembléia a 
aprovação da emenda Nestor Duarte, 
certo e convencido de que, quando as 
Câmaras se dividirem e cogitarem da 
legislação pertinente, ainda uma vez 
as aspirações e as velhas tradições 
brasileiras de defesa da nossa famí
lia hão de prevalecer. (Muito bem; 
muito bem. Palmas). 

O SR. ATALIBA NOGUEIRA (*) -
Sr. Presidente, em duas palavras, se
guindo o exemplo do nobre Deputado 
Sr. Flores da Cunha, vou emitir minha 
opinião, como Relator parcial da Co
missão Constitucional. 

Sempre sustentei, na cátedra da Fa·· 
culdade de Direito, da qual me honro 
de ser professor, que, em matéria cons
titucional, uma vez que não somos 
no Brasil, adeptos do estado de 
direito ou do estado liberal, não C:e
vemos, em consideração ao própr·io 
têxto constitucional, desprezar qual
quer dos grupos políticos componentes 
do Estado. 

Assim, por exemplo, do Capítulo da 
Ordem Econômica, não relegamos o 
.sindicato. Por que? Porque, em vir
tude de não sermos, hoje, adeptos do 
estado de direito ou do estado liberal, 
desde que admitimos a intervenção 
do Estado no domínio econômico, con
sideramos o sindicato ou qualquer ou
tro grupo econômico como fazendo 
parte da estrutura do Estado. A 
questão, portanto, do sindicato, como 
de qualquer outro grupo econômico, 
está revelando nosso critério. 

No tocante a outros setores, como à 
cultura, não podemos seguir o exemplo 
de 91, do estado liberal, do estado de 
direito, porque admitimos outra con
cepção, outra finalidade para o Es
tado. Então, os grupos culturais têm 
de ser tratados na Constituição. E' o 
que estamos fazendo e o que vamos 
fazer. 

O grupo religioso, como muito bem 
acentuou o nobre Deputado Sr. Gua
raci Silveira, tem de ser considerado 
na Carta Magna. 

Por último, temos o grupo familiar. 
Vários Srs. Representantes- Voto! 

Voto! Voto! 
O SR. PRESIDENTE - Atenção! 
O SR. ATALIBA NOGUEIRA -

Sejam os nobres colegas tolerantes 
para comigo como o foram para cõm 
os adversários de minha idéia. 

O Sr. Prado Kelly - Não tenha dú
vida V. Excia.: a Assembléia já est:í 
conquistada pelos argumentos da Co
missão da Constituição. 

O SR. ATALIBA NOGUEIRA -
Sr. Presidente, o que desejo afirmar, 
em contraposição ao nobre Deputado 
Sr. Flores da Cunha, é que a matéria 
é essencialmente constitucional (pal
mas), porque diz respeito ao grupo d8. 
família. (Muito bem; muito bem. 
Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE - Em votação 
a emenda do Sr. Representante Nes
tor Duarte. 

Os Senhores, que a aprovam, quei
ram levantar-se. (Pausa.) 

Está rejeitada. 
O SR. ALOíSIO DE CARVALHO 

(pela ordem) - Sr. Presidente, não 
venho pedir a verificação da votação, 
porque, evidentemente, a emenda foi 
rejeitada. Solicitaria de V. Excia., 
porém, uma vez que todos temos res
ponsabilidades decorrentes do man
dato recebido nas eleições de 2 de 
dezembro, procedesse à contagem dos 
votos favoráveis à emenda. 

O SR. SOARES FILHO (pela or
dem) - Sr. Presidente, com o intuito 
de não perdermos tempo, estou redi
gindo declaração de voto favorável 8. 
Emenda e concitaria a subscrevê-la m: 
nobres colegas que tiverem o mesmo 
ponto de vista. (liiuito bem. Palmas.) 

O SR. ALOíSIO DE CARVALHO 
(Pela ordem) - Estou de pleno acôr
do com a sugestão do ilustre coleg8, 
Sr. Soares Filho e retiro meu reque
rimento de contagem dos votos. 

O SR. PRESIDENTE - Perfeita-· 
mente. 

Vou submeter a votos emenda do 
Sr. Campos Verga!, sob n.0 3. 073, 
assim redigido o requerimento de des
taque: 

"Requeiro destaque da minha emen
da n.0 3.073 assim redigida: "Substi
tua-se o § 11 do art. 159 pelo 
seguinte: "O casamento será civil". 

Sala das Sessões, 21-8-946. - Cam
pos VeTgal". 

A emenda diz: 

N.0 3.073 

Substitua-se o § 11 do art. 15D 
pelo seguinte: O casamento ser<\ 
civil. - Campos Vergal. 

O SR. NEREU RAMOS (Pela OT
dem) - Pediria a V. Excia'., Sr. Pre-
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sidente, esclarecesse se a emenda do 
Sr. Campos Vergai diz respeito ao 
parágrafo único e se sua finalidade 
é suprimir paTte do artigo ou a;penas 
as expressões "e gratuita a sua cele
bração''. 

O Sr. Campos Vergal - l'.1inha 
emenda visa apenas suprimir a: gra
tuidade do casamento civil, como 
medida. de proteção aos escrivães de 
Cartório do Registro Civil. 

O SR. NEREU RAMOS - V. Ex
celência não cogita de suprimir a 
parte do dispositivo que estabelece o 
casamento religioso e indissolúvel? 

O Sr. Campos Vergal - Não há 
ligação alguma com a !ndissolubill· 
da de do ca.samen to religioso. 

O SR. NEREU RAMOS - O ar
tigo não faz alusão 'à gratuidade. 
Minha pergunta é a seguinte: A 
emenda visa suprimi.r do dispositivo 
a parte relaiiva ao casamento reli
gioso ou apenas a gratuidade do ca
samento civil? 

O Sr. Campos Vergal - Visa apenas 
excluir a: gratuidade do casamento 
civil. 

O SR. PRESIDENTE - A emen
da é relativa ao parágrafo 11 e da 
mesma decorre a supressão do casa
mento religioso, permanecendo ape
nas o civil. 

Os Srs. Representantes que a;pro
vam a emenda queiram leivantar-se. 
-<Pausa). 

Está rejeitada. (Palmas). 
•renho agora em mão a emenda do 

Sr. Vieira de Melo ao c..rt. 164, § 37, 
cujo destaque diz: 

Título VI - Cap. 1 do Projeto em 
votação 

· Requeremos desta.que ,para a votação 
da emenda n.0 101 ao § 37 do art. 164 
do projeto primitivo, emenda conce
dida nos seguintes têrmos : 

"A família constituída pelo ca
sam~nto tem direito a amparo 
especial dos poderes públicos". 

· Sala das Sessões, em 1~-VIII-946, 

1.0 signatário -· T. Vieira de Mello. 
- Eunápio de Queiroz. - Froes da 
Motta. - Altamirando Requiã.o. -
Magalhães Barata. - Alvaro Adolfo. 
- João Botelho. - Lameira Biten
court. - Nelson Parifós. - Rocha Ri
bas. - Duarte d' Almeida. - Ruy San
tos. - Aliomar Baleeiro. - Renato 
Aleixo. - Jurandir Pires. -- Nestor 
Duarte. - Antenor Bogéa. 

A emenda diz : 
N.0 161 

Ao § 37 do art. 164 do Projeto, dê-se 
a seguinte redaçoo : 

"A família constituída pela casa
mento, tem direito a amparo especial 
dos poderes públiC-Os". - Vieira de 
Mello. 

O SR. PRESIIDENTE - A primeira. 
parte, que se refere à indissolubilidade 
do casamento, está prejudicada. A 
outra, que visa o acTésclfm-0 da ex
pressão: "tem direito a amparo es
pecial do poder público", será subme
tida a votos. 

O SR. VIEIRA DE MELO (Pela or
dem) - Sr. Presidente, como minha 
emenda visava exclusivamente a ex
clusão das palavras "vinculo indissolú
vel", não há razão de ser para a se
gunda parte. Requeiro sua retirada. 

O S'R. PRESIDENTE - Defiro o 
requerimento do nobre Representante. 

As emendas dos Srs. Jurandir Pi
res, Hermes Lima e outro e de Gua
raci Silveira, em . idêntico sentido, es
too prejudicadas e os seus destaqU<;lS 
são os seguintes: 

Requeiro preferência e destaque para 
a emenda 3. 831 - ao art. 164, pág. 37 
- art. 162 do projeto revisto. 

Sala das Sessões, 12 de agõsto de 
1946. - Jurandir Pires. 

A emenda diz: 
N.0 3. 831 

Art. 164: 
§ 37 - substitua-se por "A fa

milia tem direito a amparo espe
cial dos poderes públicos." 

§ 38 - suprima-se. - Jurandir 
Pires. 

Requeremos destaque, na forma. re
gimental, para a Emenda n.º 621 A, 
de autoria do Sr. Deputado Hermes 
Lima, referente ao Capitulo l.º, Titu
lo VI do Projeto revisto e publicado 
à página 261 do impresso alusivo ao 
art. 159 e seguintes. 

Sala das Sessões, em 13-8-1946. 
Hermes Lima - Nestor Duarte. 

A emenda diz: 
N.0 621-A 

Ao § 37 do art. 164. 
Redija-se assim: 

A familia, constituída pelo casa
mento, tem direitJ a amparo espe
cial dos poderes públicos. - Her

mes Lima. 
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Requeiro a V. Excia. se digne con
ceder destaque, no Titulo VI, Capí
tulo 1.º, da Familia, Educação e Cul
tura, para a emenda n.0 76, nos têr
.mos abaixo: 

N.º 76 

Ao parágrafo 37 do artigo 164, 
Onde se lê: -- A família, cons

tituída pelo casamento indissolú
vel, tem direito a amparo especial 
do poderes públicos, seja a.cr&
centaáo êste inciso, nos têrmos em 
que a lei o estabelecer, entre as 
palavras indissolúvel e tem direito, 
de modo a se ler da seguinte ma
neira: 

A família constitui.da pelo casa
mento indissolúvel nos têrmos em 
que a lei estabelecer, tem direito 
ao nmparo et:pecial dos poderes 
públicos. 

Sala das Sessões, 3 de junho de 
1946. - Guaracy Silveira. - Pedroso 
Júnior. 

Sala das Sessões, 22 de agôsto de 
1946. - Guaracy Silveira. 

O SR. GUARACI SILVEIRA (Pela 
ordem) - Sr. Presidente, a emenda 
que apre.s.entei não está. prejudicada, 
a meu ver, pois se refere ao "casa
mento indissolúvel, nos têrmos que a 
lei estabelecer". 

A expressão "nos tênnos que a lei 
estabelecer" não quebra a indissolubi
lidade, mas prevê certas condições em 
que o ~egundo casamento poderá ser 
realizado como no caso da questão 
de consciência que aleguei perani:,e a 
Assembléia. 

Estabelecida a indissolubilidade, po
dem seguir o exemplo de alguns pai
.ses: o casame111to, realizado perante a 
Igreja que admite a indissolubilid<tde, 
é in~solúvel; verificado perante a 
Igreja q~ não a admite em c43rt.os e 
determinados casos, não é indissolú
vel. 

Assim, a legislação ordinária respei
taria os direitos a consciência cató
lica e não forçaria o da consciência 
das pessoas pertencentes a outros cre
dos. 

Não iríamos forçar, em caso de 
e.duliério, a consciência do cônjuge 
inocente, negando-lhe o direito que 
o próprio Nosso senhor Jesus Crts

·to lhe concedeu e como se conclui da. 
'hermenêutica honesta do texto bi
·blico, tantas vêzes citado de.s.ta tri
buna. 

Nada há, pois, de incompativel en
tre a minha emenda e o vencido na 
votação anterior. 

E' verdade que a Igreja Católica 
precisa do Estado para garantir a in
dissolubilidade que o sacramento por 
ela ministrado oão pode estabelecer, 
conforme se verifica nos setenta mil 
desquit..es existentes no pais e - no
tai bem, Srs. Constituintes - cêrca 
de quase outros tantos amancebados 
aos quais o Parlamento não poda 
transmitir o dom da castidade. 

Vozes - Vot~! Votos! 
O SR. PRESIDENTE - Atenção. 
Está com a palavra o Sr. Guar!l.cl 

Silveira. 

· O SR. GUARACI SILVEIRA -
Srs. Repres·entantes, comprometi-me 
a evitar discussões em tõrno dêste as
sunto, ·mas outros nobres colegas, en
tretanto, falaram o tempo que bem 
entenderam, rompendo o compromiSso 
assumido. (Apoiados e não apoiu
dos). 

Tenho, portanto, o direito de ex
pressar minha opinião. (Apoiados). 
E advirto que não permitirei que 
quern quer que seja me tolha o di
reito que tão discretamente tenho 
exercido. 

O Sr. Lino Machado - V. Excia. 
tem ..:> direito de usar da palavra. 
Ouviremos o nobre colega com a má
xima atenção. 

O SR. GUARACI SILVEIRA· -
Agradeço a V. Ex.". 

Sr. Presidente, a emende. de núnha 
autoria dará oportooidade à legisla
ção ordniária para respeitar a cons
ciência dos desquitados que não que
rem viver amancebados e aos quais 
nem a Igreja Católica, nem o Par
lamento, d~·põem de qualquer auxilio 
para que possam viver castamente. 
:tl:les têm o sagrado direito de um lar 
honesto e legal. 

Por que não permitir outro casa
mento àqueles que não tiveram fôr
ças para manter o celibª'to, depois de 
d~squitados? 

Se o desquite conduz os desquitados 
à mancebia, é uma instituição peri
gosa. Se cl~sificam d·e imoral o divór
cio, maior é a imoralidade do des
quite. 

Não permitir que o cônjuge ino
ceote convole novas núpcias, situação 
em que se encontram dezenas de mi
lhares de brasileiros de ambos os se
xos, é deixá-lo viver à margem da 



- 321 -

lei. Além dslso, se a Igreja Católica 
11ão respeita o vmculo do contrato 
civil, realizando, como posso provar, 
casamentos de desquitados, quando o 
casamento religioso é anulado, com 
que direito a Liga Eleitoral Católica 
impõe o vínculo civil indissolúvel? E' 
a isso que estamos atendendo cm pre
juízo de milhares de brasUeiros dig
nos que pedem e esperam da Nação 
o direito de constituir um lar hon
rado, já que o sacramento não lhes 
àeu fôrças para manter a vida con
jugal. 

Ficaremos na situação de alguns 
países atrasados e que teimam em ne
gar tal direito, já adotado pelas na
ções mais cultas do mundo. 

Sr. Presidente, a emenda que apre
sentei é honesta, e virá proteger, pela 
lei ordl.nária, aqueles que não tiveram 
o privilégio, de que desfrutam cente
nas de nobres Representantes, de 
ccoseguJr. a felicidade conjugal. Tal
vez por isso SS. Excias. não compre
endem o direito de quantos pretendem 
ter um lar honrado perante a Na· 
ção. 

Apelo para a consciência dos ilus
tres colegas, principalmente dos que 
sabem quão difícil é conoorvar a cas· 
tidade, no sentido de reconhecerem ao 
desquitado honesto o direito de cons
tituir um lar digno perante a socie
dade. <Muito bem; muito bem. Pal
mas.) 

O SR. NEREU RAMOS (Pela OT· 
dem) - Sr. Presidente, a emenda do 
nobre Deputado Sr. Gua.raci Silveira 
està prejudicada. 

O Sr. Guaraci Silveira - Sr. Presi
dente não pensava assim quando tive 
ensejo de dirigir-me a 3. Ex.ª. Aci
ma da opinião do nobre líder da 
maioria devo colocar a do nobre Pre
sidente. 

O SR. NEREU RAMOS - A emen-. 
da está prejudicada, insisto em dizer, 
porque a Assembléia votou contra o 
destaque requerido pelo Sr. Represen
tante Deputado Nestor Duarte que vi
sava permitir o divórcio. 

O Sr. Aloísio de Carvalho - A emen
da do Sr. Nestor Duarte visava supri
mir o têrmo "indissolúvel". 

O SR. NEREU RAMOS - Acentuei 
que a emenda visava permitir ao le
gislador ordinário a faculdade de dis
por sõbre o divórcio. 

O Sr. Aloísio de Carvalho A 
emenda tinha em vista afastar o pro
blema da Constituição. 

O SR. NEREU RAMOS - A As
sembléia resolveu que fic~se expre
samente na Constituição a in-di.ssoiu· 
bllidade do vinculo matrimonial. 

Como poderíamos, agora, votar emen
da que visa permitir à legislação or
dinária considerar certos casos de 
divórcio? l 

O Sr. Guaraci Silveira - E' preci
so respeitar a consciência. evanlica, 
como respeitamos a consciência ca
tólica. 

O SR. NEREU RAMOS - V. Ex.• 
não tem o dfreito de desrespeitar a 
col!lSciênc!a de um homem, como eii, 
que .r..ão quero o divórcio. 

Respeitando a opinião do nobre De· 
putado Sr. Guaraci Silveira, que en
tende não estar prejudicada sua emen
da, porque V. Ex." Sr. Presidente, o 
declarou, peço seja submetida a ma
téria à votação da Assembléia, a fim 
de que esta, mais uma vez, mo.stre que 
não quer o divórcio. 

O Sr. Guaraci Silveira - Firmará, 
mais uma vez, sua intolerAncia. 

o SR. NEREU RAMOS - :eisse, Sr. 
Presidente, o requerimento que dirije> 
a V. Ex.". <Muito bem; muito bem. 
Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE - Devo escla
recer que, realmente, de inicio, decla
rei ao Sr. Represent:lnte Guaraci Sil
veira que sua emenda nã-0 estava pre
judica.da, porque a m-esma se compu
nha de duas partes. Em face, porém, 
da manifestaçãc da Assembléia, esta 
parte da emenda, segundo f:-Iltendo, 
está também prej11dicada pela vota· 
ção do texto, sôbre a proteção à fa
milia. Parece, entretanto, que diver
.sos Srs. Representantes querem pro
nunciar-se. Se assim fôr, não lhes f\ll"
tarei a oportunidn.~~ de fazê-lo. 

O SR. NEREU RAMOS - Se Vossa 
Excelência entende que está prejudi
cada por que perdermos tempo? Ape
nas no caso de não querer Vossa. Exce
lência assim a considerar, podena, 
como faculta o Regimento, ouvir a 
Assçmbléia. 

O SR. PRESIDENTE - No meu en
tender e~ ta prejudicada. 
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O SR. GUARACI SILV.ti:IRA -
(•) (Pela ordem) - Pediria mui res
peitosamente a V. Ex.ª, Sr. Presiden
te, me permitisse dizer que, no caso, 
não majs se cogita da indissolubilida
de do casamento, mas, de atribuir seus 
têrmos à legislação ordiná1ia. Não ig
noram~. que a Igreja católica Roma
na estabelecesse catorze casos em que 
os casamentos não têm mais valor. A 
l:egislação ordinária poderá estatuir, 
cuidadosamente e criteriosamente, sô
bre o assunto. Acredito que a votação 
simbólica da emenda em nada pre
judicará o respeito devida à .Assem
bléia e o tempo de que dispomos. Pos
so acrescentar que alguns Srs. Re
presentantes me declararam que, em
bora não tendo votado pela exclusão 
do têrmo "indissolúvel", votariam por 
esta emenda. 

E' o motivo do apêlo que faço a V. 
Excia. Srs. Presidente, para que a su
meta à votação da A&embléia. 

O SR. PRESIDENTE - Vamos vol
tar ao assunto. Realmente, alguns Se
nhores Representantes manifestam o 
de$ejo de que o plenário delibere sôbre 
essa emenda. De outro lado, confor
mam-se com a votação simbólica, que 
pode ser ràpidamente feita. Não há, 
portanto, motbo para que deixemos 
de consultar a .ASsembléia. 

Os Senhores que aprovam a emen
da do Sr. Guaraci Silveira, queiram 
levantar-se. (Pausa.) 

Está rejeitada. 
Acham-se prejudicadas as emendas 

dos Srs. Argemiro Fialho e Carlos 
Prestes, cujos destaques dizem: 

Requeremos destaque, na forma re
gimental, para a Emenda n.0 3.17'1, 
de autoria do Sr. Argemiro Fialho, 
referente ao Capítulo I (Titulo VI) 
do Projeto revisto e publicado à página 
257 do impresso alusivo :io artigo 164, 
§ 37 e seguintes. 

Sala das Sessões, em 15-8-46. - Ar
gemiro Fialho. 

A emenda diz: 
N.0 3.177 

Ao art. 164, § 37. 

Substitua-se pelo seguinte: 
"A familia, constituída nos têr

mos da lei, tem direito a amparo 
especial dos poderes públicos". 

Requeremos destaque para a emenda 
n.0 3.204: 

(•) Não foi revisto pelo ora.dor. 

Suprimir o Art. 162 - Capítulo I 
- Título VI ·- do Projeto atual, assim 
redigido: 

"A família é constituida pelo casa
mento de vinculo indissolúvel e tem 
direito à proteç5.o especi<1l do Estado". 

(Correspondente no Projeto ante
rior, art. 164, § 37 .º) . 

1.º signatário: Deputado Carlos Ma
righela. 

Sala das Sessões, 30-8-46. - Luís 
Carlos Prestes. 

Passam01; à votação do 
grupo de em~ndas, iniciando 
guinte: 

segundo 
pela se-

"0 casamento religioso celebra
do sem as formalidades dêste ar
tigo, terá efeitos civis, se, a reque
rimento dos nubentes, fôr inscrito 
no registro civil, mediante prévia 
habilitação perante as autoridades 
civis". 

E'stá subscrito pelos Srs. Senadores 
Fcrrd.ra de Sousa e Nereu Ramos e 
outros ilustres Srs. Representantes; o 
requerimento de destaque seguinte: 

Requeremos seja destacado para vo
tação e incorporação ao parágrafo úni
co do art. 162, o § 1.º, do art. 2.n, pro
posto à Comissão Constitucional, pu
blicado no Diário da Assembléia de 3 
do corrente, pág. 3.825, com ressalva 
da redação do conjunto. E' o seguin
te o parágrafo cujo destaque se pede: 

"0 casamento religioso celebrado 
sem as formalidades dêste artigo, terá 
efeitos civis se, a requerimento dos 
nubentes, fôr inscrito no Registro Ci
vil, mediante prévia habilitação pe
rante a autoridade civil". 

Rio, 28 de Agôsto de 1946. - Fer-. 
reira de Sousa. - Nereu Ramos. ·
Prado Kelly - Arruda Camara -
Walfredo Gurgel - Manoel Duarte -
Ntcolau Vergueiro - Teixeira de Vas
concelos - Silvestre Péricles - Er
nani Satiro - João Agripino - Arge
miro de Figueiredo. 

O SR. FERREIRA DE SOUSA (•) 
- Sr. Presidente, desejo apenas ofe
recer rápida explicação, porque não 
t:>retendo discutir o conteúdo da emen
da. Deseja-se, exclusivamente, escla
recer preceito já aprovado pela As
sembléia. 

Pela regra já aceita, o casamento 
religioso, realizado mediante prévia 
satisfação das formalidades legais, 
pode e deve ser registrado, adquirindo, 
com. êsse registro, plena eficácia civil. 
No entanto, tal registro pode ser re-

(•) Não foi revisto pelo orador. 
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.querido por qualquer interessado. A 
redação, tal como figura, dá a enten
der que os casamentos processados sem 
prévia habilitação, - o dispositivo a 
ela não se refere - podem ser poste
.riormente registrados a requerimento 
de qualquer interessado. Quer dizer: 
alguém que tenha casado no religioso, 
sem qualquer intuito do casamento 
·Civil, ou seja, de casamento legal, po
deda, posteriormente, ver-se surpreen
dido com os efeitos do casamento civil, 
porque o outro cônjuge ou qualquer in
teressado houvesse requerido tal re
gistro. 

O pedido de destaque refere-se a 
.emenda da Subcomissão à Comissão 
·Constitucional. Ressalva que, em se 
tratando de casamento religioso, rea
.liza.do sem prévia habilitação, isto é, 
.sem preenchimento das éondições do 
-casamento civil, só poderá ser registra-
-do e só terá eficácia civil se, feita pos-
"terior habilitação, fôr a inscrição re
.querida por ambos os cônjuges. 

O Sr. Paulo Sarasate - V. Ex.ª tem 
:tôda razão. 

O SR. FERREIRA DE SOUSA -
:Exige-se o consentimento efetivo pa::ca. 
.que se consubstanciem os efeitos do 
-casamento civil. Sou partidário do 
pleno reconhecimento do casamento 
religioso, mas não posso obrigar que o 
indivíduo, não tendo pretendido ca
sar-se civilmente, se sujeite à surprêsa. 
dos efeitos civis de seu casamento re
ligioso. 

Esta a explicação da emer.da, cuja 
::r~ão deverá ser refundida pela co
missão competente, se fôr aprovada 
,pela Assembléia. 

O Sr. ATruda Câmara - V. Ex.ª 
"tem tõda razão. Respeita-se a lei ci
'"Vil e assegura-se a proteção de inú
:meras famílias brasileira~. que, resul
tantes de casamento religioso, se en
<1ontrariam prf'judicads.s sem êsse pre
·.ceito. 

O SR. FERREIRA DE SOUSA -
. P1'etendo evitar que as pessoas casa
<ias rellgiosamente ... 

O Sr. N ereu Ramos - A emenda de ·v. Ex.• é muito justa. 
O SR. FERREIRA DE SOUSA -

• . . sejam surpreendidas pelo registro 
·dêsse casamento. <Muito bem. Muito 
bem.) 

O SR. PRESIDENTE - Os Senho-
· res, que aprovam a emenda do Sr .. Se
nador Ferreira. de Sousa e outros Se
. ub:ores Representantes, queiram le
-vantar-se. <Pausa.) 

Está aprovada. 

Estão prejudicadas a,s emendas dos 
Srs. Representantes João. Villasbôas. 
Glicério Alves, Getúlio Moura, Juran
dir Pires, Lameira Bittencourt, Gua
raci Silveira e Carlos Prestes, cujos 
destaques dizem: 

Requeiro destaque para a emenda. 
substitutiva da minha autoria, núme
ro 3 .114, ao § 11 do art. 159 do Pro
jeto primitivo da Constituição, cor.res
pondente ao pará.grafo único do ar
tigo 162 do Projeto revisto. 

S. das S. da A. N. Constituinte. 
em 16-8-946. - Joio Villasbôas. 

A emenda diz 
N.0 3.114 

Ao art. 159: 

No § 11 - Substitua-se pelo se
guinte: 

"O casamento será civil e gra
tuita a sua celel?ração. O casa
mento perante ministro de qual
quer confissão religiosa, cujo rito 
não contrarie a ordem públlca. ou 
bons costumes, produzirá, todavia. 
os mesmos efeitos do casamento 
seja brasileiro, autorizado à prá
tica do ato, e a habilitação dos 
nubentes se faça perante a auto
ridade civil, com observância da 
lei civil na verificação do.s impe
<limentos e no processo da sua 
oposição e seja inscrito no Regis
tro Civil, sujeito o celebrante às 
penalidades legais." 

:Requeiro destaque para a emenda 
n.c; 1.082, de minha autoria, a qual se 
refere ao art. 159, § 11, do Projeto, e 
162, § único, do Projeto revisto. 

Sala das Sessoos, 12 de agõsto de 
1946. - Glycerio Alves. 

A emenda diz: 
N.0 1.082 

.Ao artigo 159, § II . 
Redija-se assim: 
O casamento será civil, e g.ratuita a 

sua celebração. 
O casamento religioso equivale

rá. ao casamento civil, desde que 
se observem os impedimentos le
gais dêste, e seja em qualquer 
tempo a requerimento do cele
bran~. ou de qualquer outro inte
ressado, inscrito no registro civil, 
pcdendo fazê-lo a. mulher, sem 
consentimento do marido . 

Cabe ao cônjuge marido reque
rer a inscrição, nos dez dias se-
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guintes ao casamento, sob pena de 
prisão, que a lei estaibelecerá. 

O registro é gratuito. 
Requeiro destaque para a emenda 

n.0 1. 319, oferecida ao § 13 do arti
go 159 do Projeto primitivo e que 
corresponde ao § único do art. 162, 
do Projeto revisto. 

Sala das Sessões, 13 de agôsto de 
1946. - Getulio Moura. 

A emenda diz: 

N.º 1.319 

Ao § 13 do art. 159, que eleve 
constituir um art. e um §, dê-se 
a seguinte redação: 

Art. - O casamento será civil 
e rigorosamente gratuito. 

Parágrafo único - O casamen
to religioso equivalerá ao civil, 
. desde que satisfaça as condições 
que a lei prescrever para a sua 
validade. 

Requeiro preferência e destaque 
para a emenda 3. 803 - ao art. 159, 
parágrafo 11 - parágrafo tinico ar
tigo 162. 

Sala das Sessões, 12 de agõsto de 
1946. - Jurandir Pires. 

A emenda diz: 

N.0 3.803 

Art. 159 - § !1. 
Suprima-se tôda a parte final 

que diz: 

"0 casamento religioso equiva
lerá ao casamento civil, desde que 
se observem os impedimentos le
gais dêst:e, e seja a requerimento 
do celebrante, ou de qualquer in
teressado, inscrito no Registro Ci
vil. O registro é gratuito e obri
gatório." 

Justificativa . 

Requeremos, na forma regimental, 
destaque para a emenda, do primeiro 
dos signatários, 11.0 1.102, ao art. 159, 
§ II (11) do projeto, assim redigida: 
"Substitua-se, a partir de "impedi
mentos legais dêste", exclusive, o que 
está. pelo seguint:e: "e se habilitem os 
nubent:es perante a autoridade judi
ciária, com inscrição, gratuita e obri
gatória, no Registro Civil, sob fiscali
zação da mesma autoridade". 

Sala da.s sessões da Assembléia Na
cional Constituint:e, em 14 de agôsto 
de 1946. - Lameira Bittencourt. -

Magalhães Barata. - Alvaro Adolfo_ 
- João Botelho. - José Varella. 
Nelson Pari16s. - Rocha Ribas. -
Duarte de Oliveira. 

A emenda diz: 

N.0 1.102 

No art. 159, § II: 

Substitua-se, a partir de "impe
dimentos legais dêste", exclusive, 
o que está pelo seguinte: "e se 
habilitem os nubentes perante a. 
autoridade judiciária, com inscri
ção, grati1ita e obrigatória, no Re
gistro Civil, so'b fiscalização da 
mesma autoridade". 

Requeh·o o destaque das palavras 
- o registro será obrigatório, por par
te dos nublentes - do Projeto ante
rior, para ser acrescentado ao art. 162,. 
parágrafo único, do Projeto revisto . 

Sala das Sessões. - 29 de agõsto de 
1946. - G1Laracy Silveira. 

Requeremos destaque para a emen.
da n.0 3.129: 

Redigir assim: "0 casamento será; 
civil e gratuita a sua celebração". 

(Art. Í62, parágrafo único, C!lpftu
lo I - Titulo VI - do Projeto atual, 
que corresponde ao art. 159, § 11.D do 
Projeto anterior) . 

1.º signatário: Deputado Carlos Ma
righela. 

Sala das Sessões, 30 de agôsto de 
1946. - Luiz Carlos Prestes. 

São enviadas à Mesa as seguintes. 
declarações de voto: 

DECLARAÇÃO DE VOTO 

Declaramos haver votado favoràvel
mente à manutenção da indissolubili
dade do vmculo matrimonial no texto· 
da Constituição. 

Sala das Sessões, 31 de agôsto de 
1946. - Adroaldo Costa. - Altam!
rando Requiãc. - Nicolau Verguei· 
ro. - Pedro Vergara. - Manoel· 
Duarte. - Glycerio Alves. - Dantei· 
Faraco. - Bayarà Lima. - Luiz 
Mercio Teixeira. - Ernesto Dornel-· 
Zes. - Teoãomiro Porto da Fonseca. 
- Gaston Englert. - Costa Porto. 
- Lauro Lopes. - Antero Leivas. 

DECLARAÇÃO DE VOTO 

Declaro, pará que fique constando· 
nos anais desta Casa, neste momenfio.. 
histórico e perigoso, que estamos vi-
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vendo, que votei contra a celebérrima 
"Indissolubilidade" do casamento. Está 
patentissimo que a sacratíssima Igre
ja Católica Romana quer e. continua. 
ção do imoralíssimo desquite e ela 
tem lutado aqui dentro contra a libe
ral conquista democrática. Vo
tei !gualmente, defendendo uma emen
da, pela não gratuidade do casamento 
civil. A gratuidade do casamento ci
vil é uma violência econômica prati
cada contra os escrivães dos cartórios 
de registro civil. 

Sala das Sessões, 31 de agõsto de 
1946. - Campos Vergal. 

Vamos passar à votação do reque
rimento de destaque para a emenda 
n.0 133, formulado pelo Sr. Represen
tante Leão Sampaio nos seguintes 
têrmos: 

Requeremos destaque, na forma re
gimental, para a Emenda n.0 133, de 
autoria do Sr. Leão Sampaio, refe
rente ao Capitulo I, Titulo VI do Pro
jeto revisto e publicada à página 6 do 
:Impresso alusivo ao art. 6.0 e seguin
tes, que se acha concebida nos se
guintes têrmos: 

1.º) E' obrigatório, em todo o ter
ritório nacional, o amparo iJí Mater
nidade e à infância. 

2.ª) Para o que a União, os Esta
dcs e os Municípios destinarão peJ.o 
menos um por cento das respectivas 
rendas tributárias". 

Sala das Sessões, 28 de agõsto de 
1946. - Leão Sampato. - Novelli 
Júnior. - Fernandes Telles. - Fer
nandes Tavora. - Epílogo Campos. 
- Miguel Couto Filho. - Dolor de 
Andrade. - José Augusto. - Altino 
Arantes. - Aureliano Leite. - Val
fredo Gurgel. - Rui Santos. - Jalles 
Machado. - Euclides Figuetredo. -
Costa Porto. - Alde Sam'PQ.io. -
Gercir.o de Pontes. - Nestor Duar
te. - Ago.~tinho Monteiro. - Mo
Teira da Rocha. - Sigefredo Pache
co. - Oswaldo Studart. - Egberto 
Rodrigues. - Hamilton Nogueira. -
Joll.o Botelho. - Nelson Parijós. -
Magalhães Barata. - Alvaro Adol
pho. - Lameira Bittencourt. - Ro
cha Ribas. - Waldemiro Pedrosa. -
Tomás Fontes. - Vanderley Carnei
n:. - Munhoz da Rocha. - Alvaro 
Maia. - Antônio Correia. - Mathias 
Olimpio. - José Can'.!ido Ferraz. -
Manoel Novaes. - Clemente Mariani. 
- Nestor Duarte. - Medeiros Neto. -
Freitas Cavalcanti. - João Mendes. 
- Diógenes Magalhães. - Pedro Lu
doofco. - Galena Paranhos. - Ola-
110 Oliveira. - Café Filho. - Ernani 

Satiro. - José de Borba. - Edgarã 
de Arruda. - Plínio Pompeu. - Se
veriano Nunes. - Alberico Fraga. ~ 
Osmar de Aquino. - Pedro Vergara. 
- Herophilo Azambuja. - José Va
rela. - Dioclecio Duarte. 

A emenda diz: - E' obrigató
rio, em todo o território nacional. 
o amparo à maternidade e à in
fância, - para o que a União, os 
Estados e os Municípios destina
rão pelo menos um por cento das 
respectivas rendas tributárias". 

O SR. LEAO SAMPAIO (Lê o se
guinte discurso): - Senhor Presiden
te, Senhores Constituintes, o enunci.a
cl.o da emenda n.0 133, cujo destaque 
foi por mim requerido, e que ora é 
põsto em votação, reproduz o disposi
tivo do artigo 141 da Constituição de 
1934. Seu t.êor é o seguinte: 

"E' obrigatório, em todo o território 
nacional, o amparo à maternidade e à 
infância, para o que a União, os Es
tados e os Municípios destinarão pelo 
menos um por cento das respectivas 
rendas tributárias". Há aqui ligeira 
modificação que indui na emenda. O 
artigo diz: "destinarão um por cento". 
Pareceu-me melhor a forma: "desti
narão pelo menos um por cento". 

O Projeto primitivo foi omisso em 
relação ao assunto. Não consignou no 
seu texto qualquer dispositivo estabe
lecendo a obrigatoriedade !l!a assl.stên
cia ou do amparo à maternidade e à 
infância. A douta Comissão Constitu
cional, que mui acertadamente acom
panhou tão de perto o texto da Cons
tituição de 34, não quis, ao elaborar o 
Pro.íeto primitivo aproveitar o que 
esta determinava expressamente no 
art. 141 e que representa problema 
eminentemente nacional de tanta mag
nitude, de tanta relevância, de tão 
"decisiva influência na formação 
qua:r' .tativa de nossa rar.a". 

Se' 1hor Presidente. 
Para meditarmos sôbre a importân

cia que repl"êsenta a proteção, o am
paro à maternidadt: e à infância, bas
ta-nos que consultemos as estatísticas 
relativas à mortalidade da criança no 
Brasll. O coeficiente dessa mortslida
de em nosso Pais alcança cifra das 
mais elevadas. Na justificação que 
fundamentei a emenda em aprêço, 
apresentei quadro estatístico relativ0 
ao coeficiente lia mortalidade infantil 
nas capitais brasileiras. 

Na Assembléia Constituinte de 34, 
o então Constituinte, Sr. Xavier de 
Oliveira, em defêsa da emenda por êle 
formulada e da qual se originou o arti
go, a que ora me refiro, da Constitui-
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ção daquêle ano, disse que a China 
era o único país do mundo onde mor
riam mais crianças do que no Brasil. 
Citou Belesario Pena quando êste disse 
ter estado em ,.:x:alidade do Brasil 
onde não havia crianças porque mor-

· riam tôdas quantas nelas nasciam. 
O Brasil perde anualmente cerca de 

200 mil crianças. il:sse número equiva
le, aproximadamente, à população da 
cidade de Belo Horizonte. Quer isso 
dizer que a mortalidade infantil, entre 
nós, representa para o País a perda de 
população equivalente em número à 
população da capital mineira. 

Já se disse que a criança é o melhor 
imigrante pois que é cem por cento 
brasileiro. 

E como não ampará-la, ainda quan
dc1 somente sob êste aspecto, se recla
mamos cada dia por imigração? 

E não é somente a mortalidade in
fantil que nos interessa. Quantas 
mães sacrificam a vida no cumpri
mento do sublime dever da materni
dade! E por que? Pela falta de assis
tência, pela falta de recursos, pelo es
tado de pobreza, de abandono, de igno
rância, em que vive grande parte da 
população sobretudo do interior do 
Pais. Quantas e quantas vezes o médi
co que exerce sua profissão em peque
nas cidad·es do interior do Brasil, tem 
oportunidade de defrontar-se com r. 
pobreza e a miséria de lares humildes, 
onde tudo falta mas que no momento 
teve a sorte de néle ingressar um re
presentante da medicina ali chamado 
a salvar uma vida, fonte e amparo de 
outras vidas! 

E quantas e quantas mães perecem 
vitimas das condições em que vivem, 
sem terem siquer podido sonhar com 
o socôrro médico salvador! 

Permita-me, Se:nhor Presidente, que 
transcreva aqui as seguintes pala.vras 
do ilustre Professor Oscar CL.rk: 

"Além disso, preclsamos instalar 
"creches" por tóda parte para in
terna9ão das criancinhas de peito. 
Se nao as esperarmos das mães 
ignorantes, pauperrimas e, muita 
vez, sem a mínima educação moral, 
pouco conseguiremos. Além dessas 
"créches" precisamos, ainda, cons
truir maternidades, onde se façam 
C1:11"SOS pr~-natais, a fim de preve
nirmos nao só a mortalidade ma
terna, como a mortalidade da 
criança, na 1." semana de vida ex
tra-uterina. Assim, nunca é de
mais insistir que a educação ali
cerça o problema da saúde. Pre
cisamos, portanto, de escolas e 
mais escolas, de maternidades e 

mais maternidades, de créches e 
mais créches, se desejarmos sin
ceramente reduzir a nossa morta
lidade infantil". 

Senhor Presidente, Senhores Cons
tituintes: 

Não quero, nem devo roubar o vos
so precioso tempo, com a exposição de 
assuntos que é do conhecimento de 
todos vós. Essa matéria já foi pron
cientemente tratada nesta casa por 
ilustres representantes cujos nomes 
merecem todo o acatamento e respeito. 
Proferiram brilhantes discursos rela
tivos à mesma os nobres Constituintes, 
Srs. Noveli Júnior, Miguel Couto Pi
lho, Altino Arantes, Pedro Vergara e 
Aluísio Alves. 

Invoco a autoridade de todos êles 
em det'êsa da emenda por m1m apre
sentada. 

O projéto revisto considerou o as
sunto no artigo 163, com a seguinte 
redação: 

"A lei assegura.ri. assistência à 
maternidade, à infância e à ado
lescência e amparará as famflh>s 
de prole numerosa". 

O que a emenda sugere, Sr. Presi
dente, é que se inclua no texto do ar
tigo, contribuição obrigatória por par-
te da União, dos Estados e ckls Mu
nicípios com pelo menos um por cento 
de suas rendas tributárias, para que 
na realidade venha a efetuar-se essa. 
assistência, que deverá ser assegurada 
em lei, que a Constituição tornará 
obrigatória. 

A Constituição de 1934 encerrava dis
positivos estabelecendo percentagens 
para prover as necessidades do ensino e 
para assegurar a defêsa permanente 
contra as sêcas. 

O atual prJjéto incluiu, além àz.s já 
citadas, percentagem destinada ao pla
no de valorização econômica da Ama
zônia. Porque motivo não cercar, tam
bém, das garantias constitucionais, o 
plano eminentemente nacion.al, coma 
disse, de proteção à maternidade, à 
infância e a adolescência., tanto mais 
qu!l.nto existe hoje em dia, já criado. 
o Departamento da Criança, precisa
mente com tal finalidade?. 

Assim pois, Sr. Presidente, Senho
res Constituintes, o que peço é que 
seja aprovada a emenda para .sar in
cluída no texto do artigo 163 do Pro
jeto revisto com a redação que poste
riormente lhe for dada. 

E é, neste sentido, que me dirijo à 
douta Comissão de Constitui.;ão e aos 
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ilustres membros desta Assembléia. so
licitando-lhes aprovação para a E:men

·da n.0 133, cujo destaque requeri, apoia
do por grande número de Senhores 
Constituintes. <Muito bem, muito 
bem}. 

O ·sR. PAULO SARASATE <*) -
Sr. Presidente, em nome da Comii;são 
da Constituição, e devidamente auto
rizado pelo Sr. Rela.tor Geral, venho 
declarar que a primeira parte da emen
·da n.0 133, de autoria do Sr. Leão Sam
paio, é daquelas que merecem ieal
mente, a simpatia e a consideração da 
casa; entretanto, julga a Comissão 

. Constitucional que a segunda parte 
.fixando percentagens destinadas ao fim 
colimado, não deve figurar no texto 
da Carta Magna. 

Nestas condições, a Comissão con
corda com a primeira parte, que de
·Clara o seguinte: 

"É obrigatório, em todo o terri
tório nacional, o amparo à mater
nidade e à infância". 

para que a Comissão de Redação, 
em atlnêncta ao art. 163, dê ao assun
to a redação mais conveniente 

O art. 163, reza: 
"A lei assegurará assistência à 

maternidade, à infância e à ado
lescência, e amparará as familias 
de prole :aumerosa". 

Da combinação dos dois textos, te
remos finalmente o melhor dispositivo. 

É esta a opir.Jão da Comissão Cons
titucional e nêstes têrmos, Sr. Presi
dente, requeiro a V. Ex. que se digne 
<ie proceder à votação em duas pa?"tes. 
A primeira tem parecer favorável da 
Comissão Constitucional; a segunda 
deve ser rejeitada. <Muito bem). 

O SR. PRESIDENTE - Em votação 
a primeira parte da emenda, ;:,)m a 
qual concorda a Comissão de Cons
tituição e que diz: 

"É obrigatório, em todo o terri
tório nacional, o amparo à mater
nidade e à infância". 

Os senhores, que a aprovam, quei
ram levantar-se. (Pausa) . 

Está aprovada . 
A segunda parte está assim redigida: 

"para o que a União, os Estados 
e os Municipios destinarão pelo 
menos um por cento das respecti
vas rendas tributárias". 

(•) Não foi revisto pelo orador. 

Os senhores que a aprovam queiram 
levantar-se. (Pausa) . 

Está rejeitada. 
O SR. GLICERIO ALVES (• > <?ela 

ordem) - Sr. Presidente, V. Ex. con
siderou prejudicada emenda de minha 
autoria pela qual pretendo seja obri
gatório o registro do casamento re
ligioso. A emenda, entretanto, não 
está prej:idicada. Diz o seguinte: 

"O casamento serâ civil, e gra
tuita a sua celebração. O casa
mento religioso equivalerá ao ca
mento civil, desde que se observem 
os impedimentos legais dêste, e 
seja, em qualquer tempo, a reque
rimento do celebrante, ou de qual
quer outro Interessado, inscrito no 
registro civil, podendo fazê-lc, a 
mulher, sem consentimento do ma
rido. 

Cabe ao cônjuge marido reque
rer a inscrição, nos dez dias se
guintes ao casamento, sob pena de 
prisão, que a lei estabelecerá. O 
registro é gratuito". ' 

Ora, Sr. Presidente, não me consta. 
absolutamente que tivesse tornado 
obriga.tório o regist.ro do casamento 
religioso. 

Asim, Sr. Presidente, pretendo seja 
submetida a votação a emenda em que 
torno obrigatória a inscriçii.o do casa
me~tc religioso, e comino punição para 
o marido que não o flzer, reconside
rando V. Ex. a decisão que deu como 
prejudicado o meu requerimento. 

O SR. PRESIDENTE - Devo de
clarar ae,, nobre Representante, que 
considerei prejudicada sua emendà, 
porque, no meu entender, realiza ca
samento religioso quem o quer, de 
acôrdo com sua crença. 

A emenda determina que somente 
térã efeito perante a lei o casamento 
religioso devidamente registrado, de
vendo o registro ser requerido pelos· 
nubentes. 

O SR. GLICÉRIO ALVES - Desejo 
que o registro seja obrigatório. 

O SR. PRESIDENTE - Esta parte 
está evic\entemente prejudicada, por
que já foi votada. 

Na segui:ida parte, a emenda deter
mina que ~ mulher faça o registro 
sem o consf .. 'ltimento do marido, pre
ceito que e'itá. em contradição com 
emenda já votada e, port~nto, pre
judicada. 

Inclui-se, ainda, o registro a reque
rimento do celebrante. O dispositi
vo votado veda-o porque determina 
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seja o registro requerido por ambos 
os nubentes. 

Há entretanto - e neste PO?to o 
nobre Represent~nte tem razao -
uma parte que nao está prejudicada: 
a última, que diz o seguinte -- "sob 
pena de prisão que a )ei estabel~cerá" 
para o marido que nao o requeira. 

O SR. FERREIRA lJIE SOUSA (") 
(Pela ordem) - Sr. Presidente, a 
mim me parece que há ligeiro enga
no na interpretação do que se votou 
em relação ao parágrafo único do 
art. 164. o destaque requerido e 
aprovado, referente; à participação de 
ambos os cônjuges quanto ao pedido 
de registro, não é substitutivo do 
parágrafo, ma.s aditivo. A primeira 
parte assegurou duas espécies de re
gistro: o relativo ao casamento re
ligioso, quando satisfeitas as forma
lidades que a lei estabelece - e nesse 
caso, o registro será pedido por qual· 
quer dos interessados ou pelo cele
brante; e o referente ao casamento 
religioso, em que não foram atendi
das as formalidades legais. Quando 
assim fôr, o registro só poderá ser 
feito mediante requerimento daJ duas 
partes. No primeiro caso, há satisfa
ção das formalidades legais, confis
são de· que queriam o casamento re
ligioso com efeito civil; no segundo, 
não existem essas formalidades le
gais, os cônjuges não confessaram 
êsse deselo, dando a entender apenas 
que desejavam o casamento religioso. 
Se posterionnente, porém, requerem 
o registro, em conjunto, com isso ma
nifestavam a vontade de que o casa
mento tenha efeitos legais. E' nesse 
sentido a emenda do nobre Deputa.do 
Sr. GUcério Alves. Pode ter cabi· 
menta na primeira parte, tornandc 
obrigatório o registro; mas na segun
da, não, porque depende da colabora
ção de ambos os cônjuges. (Muito 
bem.) 

O S'R. PRESIDENTE - Fol essa 
justamente a explicação que dei a 
S. Exª." . 

O SR. GLICll:RIO ALVF..S - Se
nhor Presidente, sou de parecer que 
todo e qualquer casamento, uma vez 
comprovada a observância dos pre
ceitos legais, deve ser registrado. 

E' neste sentido meu requerimen
to. 

O SR. ATALIBA NOGUEIRA -
Sr. Presidente, como Relator especial, 

Não foi revisto pelo orador. 

declaro que de maneira alguma, po
demos aceitar a emenda oferecida. 
pelo ilustre Deputado Glicério Alves, 
uma vez que não é possível estender 
o registro a todos os casamentos re
ligiosos. 

O Sr. Glicério Alves - Uma vez que 
tenham sido observados os preceitos 
legais, deve o casamento religioso sei.
registrado. Nêste sentido foi o meu 
requerimento. 

O S'R. ATALIBA NOGUEIRA -
Não é possível estender o ri;gistro a 
todos os casamentos religiosos. (Mut
to bem). 

O SR. PRESIDENTE - A primei
ra parte da emenda está prejudicada. 
Só pode ser requerido o registro de 
casamento religioso com assentimento ' 
de ambos os cônjuges. A emenda pre
tende ainda se declare que todos os 
casamentos religiosos sejam regis
trados. Sôbre esta última parte é 
que a Assembléia terá de se mani
festar. 

O SR. NEREU RAMOS (•) Quer
me parecer, Sr. Presidente, - e pen
so interpretar o pensamento da Comis
são - que a emenda não pode ser 
aceita. A Igreja está separada do Es
tado; não nos é permitido legislar 
para a Igreja; não podemos dizer-lhe 
que celebre casamentos respeitando os 
impedimentos da lei civil. Podemos, 
quando muito determinar que o casa
mento religioso equivalha ao civil se fo
rem observados os impedimentos. Dei
xamos assim o case à vontade dos 
interessados, de vez que não pode
mos criar obrigação para a Igreja, que 
ela não seja compelida a cumprir. 

O SR. PRESIDENTE - Os Senho
res que aprovam a emenda do Se
nhor Representante Gllcério Alves, sob 
n.º 1. 082, queiram levantar-se. 
(Pausa). 

Está ·rejeitada. 
Resta ser apreciado finalmente, re

querimento de destaque do art. 1134 
do projeto. E' de autoria do nobre 
Representante Luís Viana, cujo des
taque está assim redigido. 

Requeremos destaque a fim de ser 
rejeitado o art. 164 do Projeto de Cons
titulção. 

S. S. 21-8-1946. - Lufs Viana. 

< •) Não foi revisto pelo orador. 
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o SR. LUIS VIANA (•) Sr. Pre
sidente, violo a intenção desta Casa 
de reduzir o mais passive! o tempo 
perdido com palavras apenas_ porque 
evidentemente a mat.ária naio l'!Stá 
esclarecida. 

A Lei de Introdução ao Código Civil, 
decretada em 1942 dispõe que a vo
cação para suceder em bens de estran
geiros será regulada pela lei brasi
leira, em beneficio do cônjuge bra~
leiro cabeça de casal, sempre que nao 
lhe seja mais favorável a lel de do
micilio. Com isto procurou modificar 
inteiramente, como acontece nes!a 
época, o sistema brasileiro até ~ntao 
favorável ao sistema da lei nacional 
como estatuto pessoal. . 

Ora, se fôr aprovado o art. 164, ~n
troduziremos na legislação brasilexra 
dispositivo inteiramente em divergência· 
com as normas gerais da lei atual, isto 
é teremos substituído, em caso de su
<:éssão, a lei domiciliar pela lei na
cional do de cujus. 

Acredito não ser esta a intenção da 
Grande Comissão; acredito mesmo que 
no caso se trate de simples equivoco, 
porque, 'de tal maneira foi apoiado e 
aplaudido o dispositivo do Código Civil 
por todos os juristas, destacando-se 
entre êles Haroldo Valadão, Eduardo 

· Spinola e Rodrigo Otávio, que seria 
estranho a Constituição introduzisse 
dispositivo em antagonismo com aque
la orientação. Ressalte-se aliás, que a 
matéria não é constitucional. 

O Sr. Prado Kelly - Nesse ponto 
adiro à opinião de V. Ex.ª. 

O SR. LUIS VIANA - Quando di
go que não é constitucional devo dizer 
que isso foi acentuado aqui pelo nobre 
Deputado Sr. Agamenon Magalhães, 
quando, em 1934, logrou ver, na Cons
tituição daquela época, introduzido o 
dispositivo que dá origem ao artigo 
164 atual. Se o fêz, foi porque, na
quele tempo, a lei brasileira era iµtei
ramente diversa da atuai. 

Era comum vermos casais estran
geiros, aqui domic1liados, com a su
cessão regulada pela sua lei nacional, 
isto é, por uma lei estrangeira, que, 
muitas vêzes, não atendia às neces-

. sidades do casal e de seus filhos .. 
Hoje, que adotamos a lei do domi

cilio, como estatuto pessoal, êsses ca
sos já não ocorrem e devem, em 
rigor, ser orientados pela lei, nos têr
mos prescritos na Introdução ao Có
digo Civil. 

(•) Não foi revisto pelo orador. 

Daí, Sr. Presidente, pleitear seja. 
retirado da Constituição o art. 164, 
por ser inoportuno e contrariar tôda. 
orientação atual do Brasil em maté
ria de Direito Internacional Privado. 
(Muito bem; muito bem. Palmas.) 

O SR. FERREIRA DE SOUSA -
(Pela ordem) - Sr. Presidente, cedo 
a palavra ao nobre Representaate Sr. 
Adroaldo Costa, membro da Comis
são e autor do dispositivo do projeto. 

O SR. FERREIRA DE SOUSA -
Prf'~idente, é necessária a manutenção 
do dlspostivo no texto constitucional, 
para que possam ser beneficiados o 
cônjuge e os filhos brasileiros, e se 
lhes possa dar tratamento preferen
cial, tõda vez que sucederem em bens 
estrangeiro e a lei nacional dêste lhes 
fôr mais favorável. 

Em 1934, nesta Casa, fui eu quem 
entendeu que a matéria não era cons
titucional, e, nêsse sentido, aparteel 
Alcântara Machado, quando defendia. 
artigo semelhante ao texto ora em de
bate. 

Quando, na sessão de 11 ãe Junho 
último, mostrei que isso deveria ser 
tratado na Constituição, o nobre 
Deputado Sr. Luís Viana, em apar
te prometeu ocupar a tribuna e mos
trár o contrário; mas, jamais o fêz. 
Não cumpriu a promessa. 

s. Ex.ª labora em equívoco. Não 
se trata de revogar o princípio ado
tado na Lei de Introdução do Código 
Civil. Demonstrei, então, que quer se 
adote a lei nacional, quer a do domi
cilio, ou ainda o princfplo da "lex rei 
sitae", em todos os códigos adeptos do 
princípio, que o artigo sufraga, há 
dispositivo expresso, análogo ao que 
ora se pleiteia. Apresentei, na Comis
são da Constituição, exemplo típico 
para evidenciar a necessidade do texto 
impugnado. Era o caso de uruguaio 
falecido no Rio de Janeiro, casado 
com brasileira e deixando filhos bra
sileiros. 

Qual a lei a aplicar à sucessão dês
se uruguaio? Evidentemente a lei bra
sileira, que é a lei do seu domicilio, 
pois que assim o prescreve a lei de 
Introdução ao Código Civil. Pela lei 
brasileira, êsse uruguaio pode dispor 
da metade de seus bens; portanto, po
derá tirar de seus filhos essa metade, 

· para dá-la a quem bem lhe aprouver. 
Se permitirmos, porém, seja aplicada. 

a lei nacional dêsse uruguaio, de multo 
melhoraremos a situação de seu côn
juge e filhos brasileiros, porque ela. 
permite disponha o uruguaio somente 
da têrça parte de seus bens. Por con-
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seqüência, o patrimônio dos filhos bra
sileiros ficaria menos desfalca?º do 
que se aplicássemos ao caso a lei bra-
sileira. i _ 

Se não incluirmos essa dis·pos çao 
no texto constitucional, qual será a 
conseqtiência-? Já votamos a igualda
de dos direltos do estrangeiro e do 
nacional, e, assim, amanhã, a lei ~r
dinária não poderá dar e~a regalia, 
essa preferência ao brasile1:0. porque 
infringiria o texto constituc10nal. Lo· 
go, é preciso fiqu~ _expre&So o diSIX>· 
sitivo na constituiçao. 

O ilustre colega, Sr. Deputado Luis 
Viana, labora, pois, em lamentável 
equívoco, como acabo de d~~.strar, 
quando afirma que o dispositivo im
porta revogação da Lei de IntrOdução 
do Código Civil. 

o Sr. Luís Viana - Na opinião de 
V. Ex.ª.' 

o SR. ADROALDO COS'rA - No 
discurso aqui proferido a 11 de junho 
último argumentei com a lei nacional, 
com a lei do domicilio, com o princi
pio da "lex rei sitae", citando a 1ei 
de Introdução do Código Civil ale
mão, o Código Civil argentino, o Có· 
digo Civil chileno e ainda o Código 
Civil francês; demonstrei, à luz de ar
gumentos irrespondivels que qualquer 
que fôsse o sistema adotado na lei 
civil, mister se faria sempre um texto 
exprei:.so como o que ora pleiteou, a 
fim de se poder dar êsse tratamento 
pre'ferencial ao cônjuge e filhos bra
sileiros. 

Invocou S. Ex.ª a opinião do pre
claro Deputado Sr. Agamemnon Ma
galhães e do ilustre Professor Harol
do Valadão. Pois bem, ambos afirmam 
que .se êste texto não figurar na Cons
tituição não poderá a lei ordinária, 
amanhã, beneficiar nem o filho, nem 
o cônjuge brasileiro, na !onna c0"1-
sagrada no dispositivo. 

O Sr. Luís Viana - Já estão bene
ficiados pela Lei de Introdução. 

O SR. ADROALDO COSTA - Não 
estão, porque a lei de Introdução do 
Código Civil manda se wplíque a lei 
do domicíl!o e eu pretendo a lei mais 
favorável, que Pode ser a nacional. 

O Sr. Luís Viana - Será evidente 
e preciso para V. Ex.ª. Mas para mim 
não é. 

O SR. ADROALDO COSTA - 11.: 
de clarividência sola.r. Nem há neces
sidade de estarmos aqui a perder 
tempo. · 

Quando aqui proferi meu discur.s<>, 
tive a satisfação de ouvir de Plinlo 

Barreto o seguinte aparte: "A argu
mentação de V. Ex.ª é irrespcmdfvel". 
E os meus argumentos, na verdade, 
não foram até a.gora respandidos,. 
quanto ma~s refutados. 

Peço, pois, à. Egrégia Assembléia 
negue o desta.que soUcitado, a fim de 
ser mantido o texto do subsititutivo. 
(Muito bem; muito bem. Palmas). 

o SR. PRESIDENTE - Vamos 
passar à votação do destaque solici
tado pelo nobre Representante Senhor 
Luís Viana, mandando suprimlr o ar
t~go 164. 

Os Senhores, que o aprovam, quei
ram levantar-se. (Pausa) . 

Está rejeitado. 
Terminamos, assim, a votação de> 

Capitulo I, Titulo VI. 
São enviadas à Mesa as seguintes 

declarra9áes de voto: 
DECLARAÇÃO DE VOTO 

Votei pela manutenção do texto 
atual na parte refereute à família, e, 
partanto, contra as emendas supres
sivas da expressão relativa à indis
solubilidade da família. 

Concedo que na técnica constitucio
nal não caiba referência a matéria, 
mas são hoje de tal monta os proble
mas de imediata repercussão na vida 
social, que os preceitos regulando a 
sua solução não pOdem deixar de fi
gurar na carta fundamental. Caso 
contrário, seria deixar aos azares dos 
acontecimentos futuros, uma orien
tação que o legislador não pode des
prezar, e diante de cujos imper!'lt!vo.s, 
tem de definir-se. Parece-me falho o 
argumento de que a indissolui>illdadtl 
não é matéria constitucional. Podia 
não ser, não ter sido, mas fica sendo. 
O parlamento não é um congreSS<J de 
constitucionalistas. É uma assembléia 
emlnentemente política, que deve 
resolver com sabedoria e prudência o 
que na Constituição deve conter-se, 
sem restringir-se a uma técnica q'ue, 
evidentemente, não pode deixar de 
evoluir com as necessida.des sociais. 
Não pega também o argumento de que, 
não aludindo a Constituição à indis
solubilidade da familia, sejam os que 
~sim pensam, favoráveis ao divórcio. 
É, apenas, uma questão da tal téc
nica. Penso que deve haver mais sin
ceridade, pois os que defendem a in
clusão do proceito na Constituição, são 
os anti-divorcistas, e em geral, divor
cistas, os que defendem a sua não in
clusão, por Julgarem, apenas, não se 
tratar de matéria constitucional, es
quecidos de que os limites mais ou 
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Jllenos rígidos entre o que é e o que 
não é matéria constitucior.al, somente 
são possíveis na estruturação de re
gimes pollticos bem sedimentados, e 
nunca, em fases de transição verda
deiramente trepidante como a nossa. 

Multa confusão se tem feito na 
matéria, a.trtbulndo-se a defe6a do 
texto a motivos de convicção religio
sa. A.credito que essa seja uma expli
eaçio psicológica e remota, mas o que 
imediatamente cumpre atender, são 
argumentos de ordem meramente so
cial. Pode-se pensar e agir, neste 
J>Oilto, trazendo uma bagagem ele pre
ceitos cristãos, com a convicção de 
que o bem da. sociedade, te!ldo em •ta a sua formação, só poderá en
contrar-se na. cristianização progres
m"IB. J!:, portanto, ainda sob este as
pect.:> da. inspiração cristã, o social, a 
repercussão social, a estrutura social, 
o que se tem em vista, em primeiro 
lugar. 

J!: evidente que existem casos insolú
veis com a indissolubilidade do vin
eulo matrimonial. Todos conhecemos e 
deplora.mos os conhecidos casos par
ticulares, em que foi impossível a 
convtvênela dos cônjuges. São casos 
que se avolumam, crescem em número, 
]>rinclpalmente pelo sistema de vida. 
nos teinpos atuais, e nos emocionam, 
dando-nos vontade de resolvê-los pela 
possibilidade legal de novas uniões. 
Ainda que, numerosos, esses casos re
JJreaentam uma 1ns1~1cante minoria, 
e o remédio que lhes viria prometer 
e apenas prometer uma solução, seria 
1DDa ameaça ao maior número, pois 
será desconhecer por completo a psi
cologia humana, e principalmente a 
psicologia brasileira em que a preo
cupação sexual é tão profunda, não 
levar em conta que a possibillda.de de 
novos casamentos, seria um convite 
constante e perigoso ao divórcio. o 
farl.saiamo pode julgar improcedente o 
argumento que é, ·porém, profunda
mente humano. 

E motivos não faltariam, nem a lei 
reguladora do divórcio, P?r mais se
vera e rigorosa, poderia evitar os 
abusos. 

Que os casos insolúveis com a per
lnml!ucia do viTlculo matrimonial, não 
seriam reajustados definitivamente 
eom o divórcio, provam-no os divór
cios sucessivos obtidos pP.las mesmas 
pessôas. O divorciado não fica, em 
regra, no primeiro divórcio. A varie
dade leva-o a novas e suc~ssivas 
uniões. E Adler nos dá um argumento 
psicológico contra o divórcio, aludindo 
.aos com.plexos do casado e do celiba-

tário, não havendo para êste solução 
~ssivel. Se o complexo é de casado, 
nao há necessidade de divórcio, se é 
de celibaLârio, o divórcio não basta, 
nem serve. 

Não se traga para fortalecer a cor
rente divorcista, a atual aceitação com 
que a alta roda recebe os desquitados 
que arranjaram a seu modo, aovos e 
vários casamentos. São casos verifi
cados no drculo granfino e endinhei~ 
rado, em que uma casta pervertida 
pelo excesso de todas as facilidades, 
requintada e detestável vive não obs
tante os seus requintes, como uma es
pécie sub-humana. 

Aqueles casos em que, dentro de uma 
vida não abastardada, não foi pos
sível manter a convivência, aceitemo
los como uma fatalidade, como um 
mal inevitável e consumado, respei
tando com espírito de caridade, a si
tuação criada, sem entretanto, pelo 
fato de existência de mal, criar uma 
doutrina que lhe faça a apologia e lhe 
dê os foros de um sistema aceito e 
organizado. Nem pelo fato de o mal 
c~·'•tir, e têrmos de humanamente 
aceitá-lo, e humanlssimamente com
preender-lhe a contingência, é lícito re
cebê-lo com a disposição de ampllar
lhe as repercussões. Nem pelo fato de 
existirem soluções violentas entre os 
homens e, consequentemente, guerras 
entre nações, deve-se incentivá-las 
como uma atitude justificável. Nem 
por ser o homem, no fundo, um ani
mal de prêsa, devem-se acentuar as 
suas tendências de animal de prêsa, 
:fazendo-se a apologia das solu
ções violentas. Vai uma enorme 
distância entre aceitar a guerra e 
pregá-la, entre aceitar um mal con
sumado como uma contingência ine
vitável e a sua justificação doutriná
ria. 

Acresce ainda que a tão defendida 
situação dos filhos dos . desquitados 
complica-se mais com o di7órcio. A 
possibilidade de reparação vem demo
lir a função educadora da familia 
prejudicando a educação, isto é, a 
geração espiritual como um impera
tivo e uma sequência da geração fi-
sica. · 

A indissolubridade matrimonial é, a 
meu vêr, uma condição necessária 
para acentuar os elementos de espiri
tualidade contidos especificamente na 
natureza humana. E o mundo moder
no, tão angustiado, tão agitado, tão 
insatisfeito, com a predominã.ncis 
quase exclw:iva dos motivos materiais 
de viver, ai está indicando o quanto 
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se deve retomar às fontes espiritua
llstas da nossa cultura. Agora., se não 
bá nenhum valor esi:>iritual a de!en
der nas raízes de nossa civillzação e 
se não há motivos de acentuar e pro
teger a espiritualidade da nossa na
tureza, conservando e protegendo as 
benéficas consequências dai aüvindas 
para a vjda em sociedade, mas, se ao 
contrário, o homem por sua natureza e 
por seu destino, se resume todo no 
terrenismo, poderia parecer que aos 
divorcistas, assistisse razão. Mas ainda 
assim, as consequêências sociais seriam 
de tal monta no sentido do desenten
dimento e da desunião, no sentido de 
açular a incontida o.nimalldade do 
homem, que sómente, sob o aspecto 
exclusivamente pragmático, deve ser 
desde logo afastada da maneira difi
nitiva, a possibilidade do divórcio. 

Sala das Sessões em 31 de Agõsto de 
1946. Munhoz da Rocha. 

DECLARAÇÃO DE VOTO 

Declaro que votei de acõrdo COllJ1 a 
emenda n." .... , de autoria do depu
tado Nestor Duarte, porque entendo 
que não se trata de matéria consti
tucional. A questão da dissolubilidade 
ou indissolubilidade do casamento 
deve ser encarada por nós quando a · 
Assembléia se trallSlformar em con
gresso ol"dinário. 

!Rio de Janeiro, :n de agõsto de 
1946. - Osma.r d.e Aquino. 

DECLARAÇÃO DE VOl'O 

Declaro que v<Ytei favorà.velmente à. 
emenJda n.0 133 que diz : "E' obriga
tório, em todo o território nac1onal, 
o amparo à maternidade e à 1~ànc1e. 
- para o que a União, os Estados o 
os Muuidpios destinarão Pdlo menos 
um por certo de.s respectlvs.s rendas 
tributárias•'. 

Em 31 de agõsto de 1946. - José 
.Romero. 

DECLARAÇÃO DE VOTO 

Declaremos ter votado a favo1· da 
emenda que mandava suipr!mir a pala
vra "indissolúvel" no art. 162 do Pro
jeto revisto, porque consideramos 
que essa matéria deve ser objeto da. 
legislação ordinária. 

Sala. das Sessões, 31 de Agõ~ de 
1946. - Nestor Duarte. - Soares Filho. 
- Segadas Via.na. - Baeta Neves. -
Café Filho. - Aloisio Carvalho. -

Flávio Gutmaráes.-Antenor Bogéa
Melo Braga. - Caiado Godoi. - Mo
reira da .Rocha - Vitlasbõas. - Dolor 
de Andrade. - De acõ:rdo oom o voto 
do deputado Flores da Ounha. -
Vespasíano Martins. - Gilberto Frei
re. - Flores da Cunha <contra o di
võreio) - Ad.elmar Rocha. - Sa.m.uer 
Duarte. - Pedro Ludovico. - Dió
genes Magalhães. - Vieira de Melo. 
- Regis Pacheco. - Galena Paranho11 
votaria pela emenda se estivesse pre
sente. - Pinto Aleixo. - António Car
rêa. - José Célndido Ferraz, sendo en
tretanto contra o divórcio. - Guaracg 
Silveira. - Caires àe Brito. - os~ 

wa.ldo Pacheco. - Jorge Amado. -
Alcides Sabe-nça. - Gregório Bezerni. 

Claudino Silva. - Batista Neto -
Ab!lio Fernandes. - Alcêào Coutinho. 
- José Crispim. - Carlos Marighe'Cla. 
- Alíomar Baleeiro. - Hermes L~ma. 
- Jalles Much.ado. - Campos VeTgal. 
Antônio Silva. - Jurandtr Pires. -
Plinio Barreto. - Matias Ol1J11tpio. 

O SR. COSTA NETO (Pela ordem> 
- Sr. Presidente, pedi a. pala.vre. para 
encaminhar à Mesa o requerimento 
ha;bitual, solicitando a.provação em 
grupo, sem prejufoo dos destaques. 

Vem à Mesa e é lido o .seguinte 

JIEQtJElll'.MEln'O 

Tendo em v:lsta o dispOO!;o no arti
go 30 do Regimento Interno desta As-
sembléia, venho requerer: 

1.º) que sejam a.provadas em globo 
as elll.endas totalmente aproveita.das. 
no Capitulo II do Título VI, ora em 
votação, ressalvado o direlt.o ele des
taque; 

2.0 ) que sejam e.provadas em glo
bo as emendas parcialmente a.provet
tadaS, nQ referido capitulo, na parte 
em que o foram, com idêntica. res~ 

salv(o: 
3.0 ) que sejam consideradas como 

prejudicadas tôdas as outraa e!llen
das que tratam do mesmo assUDito ou 
colidam com o vencido, sob a. men
cion-a.d.e. resaalve.; 

4. 0> que, em conseqüência, o refe
rido Capitulo denominado Da. Educa
ção de CultUTa. 1;1:ja a.pr<>vado, com. 
ressalva das emendas destaca.das. 

sala das Sessões da Assem'blé1a. 
Constituinte, de agõsto de 1946. -
Costa Neto. 

o Sr. PRESIDENTE - 06 srs. Re
presentantes, que aprovam o requeri.-
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mento do i1ustre Relator, queiram le
vantar-se. (Pausa) . 

Está aprovado. 
Vamos passar ao exame d-Os d.esta

ques. O primeiro é de autoria do Sr. 
Gustavo Capanema, .sob n.0 3.225. S. 
Ex.ª, porém, junta.mente com o deti
taque, pede preferência para novo 
texto da emenda n.0 3.225, de sua au
toria nos seguintes têTmos: 

Requeiro a V. Ex.ª que .se digne 
cte conceder o desta.que da emenda 
n.0 3.225, que encerra matéria relativa 
ao capitulo sôbre a educação (capi
tulo n do titulo VI do projeto re
visto) . 

Peço. todavia., a V. Ex.ª que con
sidere como objeto de votação, não o 
texto apresentado com a emenda ®
mero 3.225, mas o que agora a.nexo ao 
presente pedido. 

i!lste novo texto é um substitutivo do 
da emenda n.0 3.225 e do que co:nsta 
do projeto revisto Carts. 165 a 172). 

Sala das Sessões, em 30 de a.gõsto de 
194G. - Gustavo Capa:n.ema. 

CAPtTULO II 

DA EDUCAÇÃO 

Art. 165 - A educação é direito 
de todos, e será. dada no lar e na es
cola. 

Art. 166 - o ensino dos dUerentes 
ramos será. ministrado pelos poderes 
públicos e é lh re à iniciativa parti
cular, respeitadas as leis que o regu
lem. 

Art. 167 - A Ieg1slaçáo do ensino 
adotará os seguintes princípios: 

I - O ensino primárto é obrigató
rio, e só será dado na lingua nacio
nal. 

II - O ensino primário oficial é 
gratuito para todos: o ensino oficial 
ulterior ao primário sê-lo-á para 
quantos provarem falta ou insufici
ência de recursos. 

III - Os estabelecimentos indus
triais, comerciais e agrícolas, em que 
trabalhem mais de cem pessoas, são 
obrigados a manter ensino primá.rio 
gratuito para os seus servidores, e os 
filhos dêstes. 

IV - Os estabelecimentos indus
triais e comerciais são obrigados à 
organização da aprendizagem para a 
formação profissional qos seus tra
balhadores menores. 

V - O ensino religioso constitui 
disciplina dos horários das escolas 
oficiais, e será ministrado de acôrdo 
com a confissã<> religiosa do aluno, 
manif.estado por êle, se fõr capaz, ou 
pelo seu representante legal ou res
ponsável. O ensino religioso é de 
matricula facultativa. 

VI - Para o provimento das cá
tedras, no ensino secundário oficial 
e no superior oficial ou livre, ex1gir
se-á concurso de títulos e provas. 
Aos professores, admitidos por con

. curso de títulos e provas, será asse
gurada a vitaliciedade. 

VII - E' garantida a liberdade de 
cátedra. 

Art. 168 - A Uniã-:>, os Estados e 
o Distrito Federal adotarão, na ad
ministração do ensino, 0 principio da 
unidade de direção. 

Art. 169. Anualm1mte, a União apli
cará nunca menos de dez por cento, 
e os Estados, o Distrito Federal e os 
Municípios nunca menos de Vinte por 
cento da renda resultante dos impos
tos, na manutenção e desenvolvimento 
do ensino. 

Art. 170. A União organizará o sis
tema federal de ensino, e ainda o de 
cada Território. 

Parágrafo único. O sistema federal 
de ensino tem caráter supietivo, esten
.dendo-se a todo o país nos estritos 
limites das deficiências locais. 

Art. 171. Cada Estado, assim como 
o Distrito Federal, organizará o seu 
próprio sistema de ensino. 

§ 1.º Os sistemas locais de ensino 
serão completos, na medida dos recur
sos disponiveis e consoante as exigên
cias da. populaçãó escolar. 

§ 2.0 A União cooperará, mediante 
o auxilio federal, para o desenvolvi
mento dos sistemas de ensino dos Es
tados e do Distrito Federal. ll:sse auxi
lio, quanto ao ensino primé.rio, provirá 
do Fundo Nacional de Ensino P:i
mário. 

Art. 172. Cada sistema de ensino 
terá obrigatóriamente serviços de as
sistência educacional que assegurem 
aos alunos necessitacl.os condiçôes de 
eficiência escolar. 

O SR. HERMES LIMA (Pela ordem) 
- Sr. Presidente, pedi o destaque do 
art. 170, que trata do ensino religioso. 
Pediria a V. Ex. informação sôbre se 
o meu destaque pode referir-se tam
bém a essa matéria, sem ficar pre
judicado. 

O SR. GETúLIO MOURA - Se· 
nhor Presidente, requeri destaque para 
a emenda 1. 358, que concede a gra-
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tuldade do ensino em todos os graus, 
quando ministrado em estabelecimen
tos oflciais da. União, para os filhos 
de pais pobres ou necessitados. Per
gunto a.V. Ex.ª: referindo-se a emen
da do Sr. Gustavo Capanema apenas 
à gratuidade do ensino primário, mi
nha emenda será considerada preju
dicada? 

O SR. PRESIDENTE - O destaque 
está para ser considerado. A primeira 
vista, parece-me que não está preju
dicado. A matéria não é a mesma. 

O SR. GETúLIO MOURA - No 
§ l.º da emenda estabeleço que a 
União, os Estados e cs Municípios, 
devem subvencionar progressivamente 
os estabelecimentos particulares de 
ensino, de modo a obterem número 
crescente de matrículas. 

O SR .. DEODORO DE MENDONÇA 
- sr. Presidente, também pediria a 
V. Ex.ª a gentileza de uma informa
ção. A a.provação da emenda Capane
ma prejudicará a de n.0 1.504? 

O SR. PAULO SARASATE (Pe'la. 
OTdem) - Sr. Presidente, a fim de se 
estabelecer certa ordem nas votações 
e pe" 0'11itir que a Assembléia se mani-

. feste sC:·bre o ensino leigo, como é do 
seu desejo, submeto à apreciação de 
V. Ex.ª um requerimento de prefE:
rência para a. . emenda n.0 3. 134, de 
autoria . do nobre colega Sr. Hermes 
Lima. 

Consequentemente, só depois de vo
tada a. emenda do nobre Deputado 
Sr. Hermes Lima, deverá ser subme
tido à Casa o requerimento formulado 
pelo Sr. Gústavo Capanema. <Muito 
bem). 

O SR. PRESIDENTE - O nobre 
Deputado será atendido. 

Vou submeter à votação a emenáa 
n.0 3.134 ao § 3.0 do art. 159, assim 
redigido o seu destaque: 

Ao Titulo VI, Capitulo II, artigo 
170 do atual projeto. 

Requeremos destaque, na forma re
gimental; para a Emenda número 
3.134, de autQria do Sr. Hermes 
Lima, referente ao Titulo VI e Ca
pitulo n do ·Projeto revisto e publica.
do à págma 221 do impresso alusivo 
ao art. 127 e seguintes. · 

Sala• das sef>Sões, em 14-8-1946. -
Herme8 Lima. 
. O pedido de destaque é apenas· para 
o primeiro ipe:riodo da emenda. 

N.0 : 3.134 

Ao § 13 do art. 159. 

Redija-se assim: 
"O ensino público será leigo. Nas 

escolas primárias será permitido o 
€nsino religioso, de freqüência facul
tatlva, embora dentro do horário es
colar'. 

O SR. HERMES LIMA - Sr. Pre
sidente, Srs. Constituintes, pedi des
taque apenas para a primeira parte 
da. emenda n.0 3.134: 

"O ensino oficial será leigo". 
. Sr. Presidente, na Comissão Cons
titucional. votei pelo texto '.lue con
sagrava a permlssão do ensino relt
gioso nas escolas, apesar de não ter 
religião algmna. Pertencendo, oorém, 
a um partido, que, n~uele momento 
representava - a Uniao Democrática. 
Nacional - e que consagrava a to
lerância religiosa, em nome dessa to
Ierâ.ncl.a, votei pela manutenção do 
texto sem pedir a modificação de uma 
virgula. 

Na posição em que me coloquei do 
ponto de vista filosófico e religioso, 
ninguém terá dado, nesta Constituin
te, ma:or prova de compreensão e de 
tolerância de que eu. · 

O Sr. Domingos Velasco - Vo.ssa 
excelência tem o meu testem.unho. 
Sou católico, apostólico, romano e 
posso atestar o espúito de tolerância 
de V. Ex. 

O SR. HERMES LIMA - Obrigado 
a V. Ex.ª. 

O Sr. Medeiros Neto - Nós, ca
tólicos, fazemos justiça. a V. Ex.ª nes
se ponto . 

O SR. HERMES LIMA - Não .,.an
do católico, nem esposando qualquer 
religi§.o. porque sou ateu - não acre
dito em fôrça sobrenatural alguma -
votei a íavor do preâmbulo da Jons
titmçii.o que invoca o nome de Deus, 
porque a C-Onstituição não é minha. 
Representa a vontade do povo brasi
leiro, através de seus representantes, 
e eu reconheço que o povo tdm d1-
:reito de. invocar o nome de Deus. no 
preâmbulo de .!lua carta funda:nentr1I, 
porque n'itle acredita. Espero que 
Deus assegure, realmente, longa e 
fecunda vida a esta Constitu!ç~o. se 
é que itle existe ... 

A minha tolerância, Sr. Presidente, 
a m!nha compreensão é profunda. e 
sincera. Por isso votei pelo texto 
que trata do ensino religioso, tal como 
está. Não pedi, como disse, modifi-
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cação de uma vírgula porque êS&e é 
o espirlto da União Democrática Na
cional, que eu representava na Comis
são Constituc'.onal. :tsse, convém sa
lientar, é também o espírito da Es
querda Democrática, Partido a que 
tenho a honra de pertenc·cr e no qual 
cabem homens de todos os credos, 
tanto que ao lado de um membro 
dêsse partido, .sem religião como eu, 
está o Secretário Geral da org9.niza
ção, Sr. Domingoo V:e~asco, que é 
católico militante e dos mais ilustres 
homens públicos do Brasil. (Apoia
dos). 

O que venho reivindicar - e peço 
a atenção dos Srs. Representantes 
para isso - é que se diga, no texto 
a respeito do tnsino religioso sim-' 
plesmente isto: ' 

"O ensino públlco, ou o ensino 
oficial será leigo' . 

~sse. Sr. Presidente, é o princípio 
republicano. que. católicos e não ca
tólicos, temos de reconhecer, porque 
o Estado é separado da Igreja. 

Viemos aqui os católicos votarem 
que o casamento sera civil e gratuita 
a sua celebração. ~sse o princípio ge
ral republicamo e decorre do Estado 
separado da Igreja. Nesse mesmo tex
to, entretanto, se con!ere efeitos le
gais a.o casamento religioso, l!: a mes
ma cousa que se pede para o te:iDto 
relativo ao ensino reliigioso. 

A Co.nstltuiçã.o d€-Clara que o ensi
no oficial será leigo. Pergunto eu: 
haverá quem negue êsse princípio re
publicll.t!lo? Não há, não pode haver, 
nesta Assembléia quem possa levan
tar-se para afirmaa- que o en.sin9 ofi-
cial não é leigo. · 

Ora, Sr. Presidente, representará. 
por acaso uma armadil:ha. invooar o 
princípio republicano de que o en
sino oficial seja le'ig<i? 

Não fosta.ria, Sr. Presidente, nos 
meus métodos de pensamento e na. 
honestJcL!llde dos meus propósitos apre
sentar, como manobra, texto dessa na
tureza à C01?1Sideração da Casa. A mi
nha viJC!a. pública, a minha dignddade 
intelectual, não permit.e a ninguem 
supor que esteja apresenrtando ao ple
nário uma armadilha, porque ela de 
faito não existe. 

Dizia-se, Sr. Presidente, e com ra
~ão. que, se ficasse no texto da Cons
tituição apenas consagrado que o en
sino oficial seria leigo, estaria proi
bid'O o en.s.Lno reliigioso nas escolas. 
Essa interpretação, realmente, é cor
reta. Era assim na vigência da Cons
tituição de 1891. 

Mas, Sr. Presi:dente, se consagra
mos o principio geral de que o en
sino oficial será leigo e imediatamen
te admitimos -tue o ensino religioso 
nas escolas poderá ser m1nistra-cl.o fa
cultativamente aos alunos, estaremos 
consagrando o princípio, mas ao mes
mo tempo, estaremos tolerantemen.te, 
democràticamente, a.'briilld.o uma pos
sibiUdade, àqueles que querem rece
·ber o ensino religioso, segundo a con
!1.ssão que adotarem. · 

Qual o perigo contra o <l'l"JSJ,no re
ligiooo em figurar na Constituiçá<l a 
disposição de que o ensino oficial será 
leigo? Não há nenhum perigo, não 
pode haver. E não 'pode ha,ver por
que o texto prere, perfeitamente, as 
condições em que o ensino religioso 
é ministraido. Mas, ao mesmo tempo, 
Sr. Presidente, figurar na C001Stitui-
9ão o princípio de que o ensino ofi
cial será leigo, representa uma ga
.rantia para os professores oficiais, 
que não poderão, de maneLra algu
ma, ser compeUcos a ministrar o en
sino re~oso obrigatório. 

Creio, portanr'"va, que o testemunho 
da tolerância, de compreensão, está 
,pa'l't.i:nido de mim. Não aoredito que 
esta Assembléia republicana, que não 
.pode nega.r esteja a Igreja separada 
do Estado, de1xe de consagrar ta.m
bém, que o ensino ofl'Cial será leigo. 
.A inclusão que advogo não represen
ta uma a.rm.1ldilha, uma ofensa à-cons
ci~cia de ninguem. A satis·fação à 
consciência católica ou religiosa está 
dada no texto que permite o ensino 
religiooo, :figurando obrigaitOriamente 
nos programas, mas de freqüência fa
cu!tativ.a, oomo não vJdia deixa= de 
ser. 

O destaque é exclusivamente quan
to ao prl.meiro perkido da minha. 
emenda. Desejo, apenas, que se diga: 
"o ensino oficial será leigo". E' só
mente isso que advogo. (Muito bem; 
muito bem.) 

O SR. FERREIRA DE SOUSA -
Sr. Presidente, quando a Comissão 
Constitucional discutiu a emenda do 
nobre Representante Sr. Hermes Lima 
e a recusou, não o fêz por qualquer 
motivo menns honrooo po.ra. 8. ·!!:,,;;;ta .. 
nem lhe atribuiu qualquer Intuito de 
armadilha. Julgou, pelo contrário, que 
a inteligência, a dignidade intelectual 
e o caráter do ilustre Representante 
não permitiriam tal atitude, do mesmo 
passo que o seu próprio conceito em 
relação à Inteligência e à capacidade 
dos Srs. Representantes também não 
Justificaria tal pensamento. 
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A Comissão recusou menção iniclal 
por um motivo muito simples: por jul
gá-la desnecessária. Não entendeu a 
Comissão ser necessário dizer que o 
ensino oficial será leigo, porquanto 
tôda Constituição é estruturada no 
sentido do Estado leigo. A religia<.. é 
separada do Estado. O Estado não é 
órgão de religião. Assim, no capitt~o 
próprio só deve consagrar a exceçao 
a essa regra. 

Se o Estado é leigo, tôda sua ação 
é leiga; se reconhece o casamento re
ligioso e o ensino de religião nas es
colas, isso é que precisamos declarar, 
porque vem justamente contrariar re
gra estabelecida. Pode a Assembléia 
estar certa de que à Comissão não 
pareceu contrariasse o dispositivo a 
orientação geral do projeto. 

Não. O Estado continua leigo e 
substancialmente separado da Igreja. 
Estabelecemos, apenas, exceção para, 
não obstante leigo o Estado, ser pos
sível dar-se nas escolas o ensino re
ligioso, como reconhecer o casamento 
religioso. 

Não há, assim, divergência funda· 
mental entre nós, mas divergência 
formal. Não é necessário repetir um 
princípio que está em tôda Consti
tuição. A repetição poderia ocasionar 
até certa confusão no tocante r. sa
ber-se se um professor público deve 
ou não dar aulas de religião. 

Por isso, Sr. Presidente, a Comissão 
entendeu que o têxto deve ser man
tido, recusado o destaque pedido pelo 
Sr. Representante Hermes Lima. 
<Muito bem.) 

O SR. PRESIDENTE - Vou pro
ceder à votação da emenda do Senhor 
Hermes Lima, soil n.0 3.134, na pri
meira parte, assim redigida: 

"0 ensino público será leigo". 
Os Senhores, que a aprovam, quei

ram levantar-se. <Pausa.> 
Está rejeitada. 
Prejudicada emenda semelhante, nú

mero 3 .125, do Sr. Senador Carlos 
Prestes, cujo destaque diz: 

Requeremos destaque para a emenda 
n.0 3.125: 

Substituir o art. 170 - Capitulo II 
- Titulo VI, do Projeto atual, que 
corresponde ao art. l::i9, § 13, do pro
jeto anterior, pelo .seguinte: 

"Será leigo o ensino ministrado nos 
estabelecimentos públicos". 

1.0 signatário: Deputado Carlos Ma
righela. 

Sala das Sessões, 30 de agõsto de 
1946. - Luiz Carlos Prestes. 

O SR. GUSTAVO CAPANEMA -
Sr. Presidente, vou retirar minha 
emenda. E quero dar os motivos por 
que o faço. 

A emenda está exatamente tal como 
V. Ex.11 a recebeu, !nova o projeto 
apenas em cinco pontos que me pa
recem essenciais. Verifico, todavia, 
que a subcomissão de Educação não 
está inclinada a aceitar essas inova
ções, e como nos encontramos numa 
hora de pressa em tôrno do problema 
da aprovação da Carta Magna, não 
desejo tomar mais tempo à Assembléia. 

O Sr. Nestor Duarte - Devo dizer 
que a emenda de V. Excia., salvo al
guns destaques, ordena mtlhor maté
:ria, e, robretudo, assegura a autonomia 
do ensino, que é hoje o sistema de 
educação adotado pelo pais líder no 
assunto, os Esta.dos Unidos. 

O Sr. Paulo Sarasate - Além do 
mais, a retirada não abre·Jiará nossos 
trabalhos. Há numerosos destaques, de 
diversos artigos do projet,o, que !Jremos 
discutir um por um. 

O SR. COSTA NETO - Sr. Pre
sidente, V. Excia., no oomêço dos 
:nossos trabalhos, delibea"ou que qual
quer Representante poderia requerer 
de&taque de emenda dos seus colegas. 
Peço, portanto, a V. Excia., em nome 
da Comissão, o destaque da emenda 
do nobre Representante Gustavo C'..a
panema, para o efeito de ser posta 
em votação, artigo por artigo. 

S. Excia. regulou a matéria como 
estava no projeto. 

Alguns dos Srs. Constituintes con
cordam com quase tôda a emenda, 
disc.ordando apenas, num ou noutro 
dispositi-10. Se V. Excia. resolver sub
meter a emenda a votação, solicito 
que o faça, wrtigo por artigo. 

Sr. Presidente, ê;;se requerimento 
tem a seguinte vantagem : como V. 
Excia. deve saber. foram requeridos 
vários destaques, a V. Excia. m~o 
e alguns membros da C<missão já 
vista a emenda do nobre Representan
te Capa:-1ema. Essa emenda. não per
tence mais a S. Excia., mas a uma 
parte da Constituinte. Se, porventura, 
fõr retira.da., teremos que fazer traba
lho de recomposição muito penoS<l. O 
que a Assembléia quiser retirar da 
emenda de S. Exc!a. o f M"á no mo
mento oportuno, quand'O a mesma fôr 
posta em votação. 

O Sr. Ataliba Nogueira - Penso, 
Sr. Presidente, que, de modo algum, 
pode ser aceita tal sugestão. 

O nobre Repre·sentante i!'etirou o pe
did<> de destaque. 
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Não é possível de afogadilho, a 
última hora, abandonar aquilo que 
foi discutido lairgamente no Projet-0. 

O SR. PRESIDENTE - Já anun
ciei a votação da emenda do Sr. 
Gustavo Capanema, oob o n.0 3.225. 

Houve um requerimento de prefe
rência, pail."a um novo texto, formulado 
pelo seu autor. A casa já. teve conhe
cimento da matéria e deliberará a 
roespeito. · 

Os Srs., que aprovam, o pedido de 
retirada, f·eito p.elo autor da emenda 
queiram 1evan ta•r-se. <Pausa) . 
Es~â rejéitado. 
O SR. PRADO KELLY - Senhor 

Presidente, solicito a V. E:i:. que a 
emenda seja votada com os seguintes 
destaques: 

No art. 167, inciso III, a cláusula 
final: "se não houver na localidade 
ensino primário oficial suficiente". 

O Sr. Gustavo Capanema - De ple
n.:> acõrdo. 

O SR. PRADO KELY - Nomes
mo artigo, o inciso V, sõbre o ensino 
religioso, para continuar o dispositi
vo, arálogo em redação, do projet-0 
substitutivo. · 

O Sr. Gustavo Capanema - Nesta 
parte já esta modificada a minha 
emenda. 

O SR. PRADO KELLY - Neste 
caso, não tem razão de ser o meu pe
dido. 

Em relação ao artigo 168, seja êle 
destacado, para sua supressão. 

O Sr. Gustavo Capanema - Concor
do com V. Ex.ª. Devo, todavia, decla
rar, que a minha experiência na ad
ministração me convence da necessi
dade de um só aparelho dirigindo en
sino na União e nos Estados. 

O SR. PRADO KELLY - Senhor 
Presidente, completaria a lista com 
o destaque para o § 1.0 do art. 171, 
opinando pela sua supressão, porque 
o considero expletivo. 

O Sr. Gustavo Capanenia - De fa
to é meramente expletivo. 

O SR. PRADO KELLY - São es
tes, Sr. Presidente, os destaques que 
solicito. <Mu~to bem>. 

O SR. FERREIRA DE SOUSA -
Sr. Presidente, hé. diversos pedidas 
de destaque. 

Relativamente ao art. 165, tenho 
para mim que a redação do Projeto é 

mais precisa e atende melhor à fina
lidade visada. 

Quanto ao art. · 166, julgo que deve 
ser mantida a redação do Projeto, 
que foi largamente discutida na Co
missão Constitucional. 

O SR. PAULO SARASATE <Pela 
ordem - S'r. Presidente diante de 
tantos destaques só pode haver a 
solução que alvitro: votar artigo por 
artigo, sem discussão, procedendo-se, 
porém à leitura do texto. 

O Sr. Alofsio de Carvalho - Aceita 
a fórmula de V. Ex.ª votando apenas 
artigo por artigo, como poderá a As
sembléia votar os destaques já reque
ridas? 

O SR. PAULO SARASATE - Os 
destaques serão retirados. 

O Sr. Aloísio de Carvalho - Poderâ 
ser sacrificado do texto integral do 
artigo apenas porque há discordância 
sõbre uma parte. 

O SR. PAULO SARASATE - Su
giro então, a votação de inciso por 
inciso. 

O Sr. Aloísio de Can1alho - Seria 
o mesmo: - votariamos inciso por 
inciso e, depois os destaques. 

O SR. PAULO SARASATE - Os 
.destaques serão apreciados à propor
ção que forem votados os incisos. 
E' o requerimento que faço secundan
do o da nobre Relator Geral, formu
lado há pouco e que está com a :.-a
zão. 

O SR. PRESIDENTE - Subme
terei à Assembléia inciso por inciso 
da emenda n.0 3.225, do Sr. Gustavo 
Capanema cm seu novo texto. 

Devo ponderar que tenho pedido d& 
destaque do Representante Sr. Dário 
Cardoso, que talvez não seja. a.1,1rec1a
do ante o reisultado das votações, que 
se .sucederem. No momento oportuno, 
consideraremos essa emenda. 

Vamos proceder à votação da 
emenda do Sr. Gustavo Capanema 
sob n.0 3.225. 

O Sr. Ataliba Nogueira - Sr. Pre
sidente, V. Ex.ª poderia dizer-me qual 
o número cia emenda que vai ser vota
da? (Protestos). 

O Sr. Paulo Sarasate - Não é 
emenda, mas destaque. 

O SR. PRESIDENTE - Trata-se 
dos arts. 165 a 172. 
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O Sr. Alaliba Nogueira - A emen
da n.0 3.225 - parece-me - não tem 
a redação que o plenário vai conside
rar. 

. o SR. PRESIDENTE - A Assem
bléia é soberana em suas delibera
ções. Decidirá se deve, ou não, ser 
mantido o têxto do projeto. 

A emenda do Sr. Gustavo Capa
nema modifica a redação do art. 165 
do projeto, sugerindo a seguinte: 

"A educação é direito de todos 
e será dada no lar e na escola." 

Os Srs. Representantes que a~ro
vam a redação proposta na emenda, 
em seu novo têxto, queiram levan
tar-se. <Pausa) 

Está aprovada. (Palmas.) 

Art. 165: 

"O ensino dos diferentes ramos 
será ministrado pelos poderes 
públicos e é livre à iniciativa par
ticular, respeitadas as leis que o 
regulem." 

.O SR. ATALIBA NOGUEIRA (Pela 
ordem) -- Sr. Presidente, tenho em 
mãos projeto e emendas e posso as
segurar que não há emenda com es
sas r•alavras <protc!stos), como V. Ex.ª 
poder.\ verificar. Essa emenda não 
foi apresentada em tempo oportuno. 
Deve ser red:;.ção de última hora. 

O Sr. Costa Neto - o nnbre Rc
prpsentante não tem razão. As palv.
vras lidas pelo Sr. Presidente cons
tam do têxto do substituto. Aqui 
está: "respeitadas as leis que o re
gulPm''. E' o art. 166 do substituti
vo. <Palmas.i 

O SR ATALIBA NOGUEIRA -
Onde ficamos? A redação ou é da 
emenda ou do têxto. Sr. Presiden'.e, 
V. F:-.:.ª tem sirlo lnflex!vel cumpridor 
ao. ~tci;h:.1c11tr,._ N:~o é possível o hi
br1d1smo. Precisamos :lar exemplo de 
respeito à lei. 

O SR. PRESIDENTE - Vou sub
mc tcr a votos a redação para o ar
ti1>.i 11~fi. q11e foi lida, de ac:ôrdo com 
o clPstaque requerido pelo Sr. Gus
tavo Capanema. 

Os Srs. Representantes, que a apro
vam, queiram levantar-se. <Pausa.) 

~':sL:\ aprovada. 
Ei.~ a redação para o art. 167: 

"A legislação do ensino adotari 
os seguintes princípios: 

I - O ensino primãrio é obri
gatório e só serã dado na língua 
nacional.'' 

Os Srs. Representantes, que o apro
vam, queiram levantar-se. (Pausa). 

Está aprovado. 
O seguinte item diz: , 

"II - O ensino primário ofi
cial é gratuito para todos; o en
sino oficial ulterior ao primaria 
se-lo-á para quantos provarem 
falta ou insuficiência de recur
sos." 

Os senhores, que o aprovam, quei
ram levantar-se. (Pausa.) 

Está aprovado. 
O item III é o seguinte: 

"III - Os estabelecimentos In
dustriais, comerciais e agrícolas, 
em que trabalhem mais de cem 
pessoas, são obrigados a manter 
ensino primário gratuito para os 
seus servidores, e os filhos destes, . 
se não houver na localidade en
sino primário oficial suficiente." 

O SR. PRADO KELL Y (Pela or
dem) - Sr. Presidente, requeiro a V. 
Ex.ª que a votação se faça com des
taque da cláusula final. 

O SR. PRESIDENTE - Os Senho
res que aprovam o inciso III até as 
palavras - "e os filhos dêstes" 
queiram levantar-se. (Pausa). 

Está ·aprovado. 
A segunda pnte declara: 

"Se não houver na local!dad::> 
ensino primário oficial suficie1~te". 

O SR. ATALIBA NOGUEIRA <Pela 
ordem) - Posso ter a palavra, Sr. 
Presidente, para em:.:aminhar a vota
ção do destaque? (Protestos) . Pre
tendo acentuar que se deseja obrigar 
o industrial ou comerciarite a manter 
escolas e a emenda o evita. Por isso. 
prefiro aprovar o texto do projeto. 

Voze~ - O substitutivo já foi apro
vado. 

O SR. NESTOR DUARTE (Pela 
ordem). - Sr. Presidente, parece que 
não há matéria a submeter à Casa, 
porque o próprio autor da emenda, 
de acôrdo com o nobre De:putado Pra
do Kel!y, concorda em que seja re
tirada a expressão final do disposi
tivo. 

O SR. PRESIDENTE - Foi pedido 
apenas que se destacasse para vota
ção à parte. 
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O Sr. Nestor Duarte - Para não 
ser votada. 

O SR. PRESIDENTE - Perdão. S. 
Exa. pediu apenas fôsse desta.cada a 
parte final, para votação em separado. 

O SR. GUSTAVO CAPANEMA 
(Pela ordem) - Sr. Presidente, pes
soalmente estou convencido de que 
o ensino primário deve ser dado sem
pre nas escolas oficiais, de modo que, 
onde houvesse escola oficial, ai fôsse 
ministrado. Todavia, não quero con
trariar o pensamento da Casa, no sen
tido de obrigar ai: emprêsas a manter 
ensino primârfo para seus servidores 
e os filhos dêstcs, mesmo que haja 
na localidade e:r.sino primário oficial. 
Des~a forma, concordo com a reti

rada da rrnse final. para que não seja 
mais votada. (Muito bem. Palmas). 

O SR. PRESIDENTE - Se a Casa 
não se opõe considero retirada a par
te final do dispositivo. (Palmas~. 

O inciso n.0 IV é o seguinte: 
"Os estabelecimentos industriais 

e .;omerciais são otirigados à or
ganização da aprendizagem para a 
formação profissional ctos seus tra
balhadores menores". 

O SR. FERREIRA DE SOUSA -
(Pela ordem) - Sr. Presidente, exce
tuando as divergências inicialmente 
manifestadas quanto aos dois prL.nei
ros artigos, venho acompanhando e 
votando a emel!da Capanema, de 
acôrdo, aliáe, com observações pessoais 
que tive oportunidade de manifestar 
a S. Ex. 

Pei,o, entretanto, a atenção da As
sembléia e do próprio Sr. Represen
tante Gustavo Capanema, para o in
ciso IV da emenda, assim redigido: 

"Os estabelecimentos industriais 
e comerciais são obrigados à or
ganização da aprendizagem para a 
formação profissional dos seus 
trabalhadores menores". 

A Comissão, adotando o texto pro
posto pela subcomissão, estabeleceu, 
no art. 167, 2." parte: 

"As emprêsas industriais e co
merciais são obrigadas a minis
trar, em cooperação, ensino pro
fissional aos seus trabalhadores 
menores, pela forma que a lei es
tabelecer, respeitados os direitos 
dos professõres". 

V. Ex." i1á de notar, Sr. Presiden
te, três pontos de divergência: um de 
técnica e dois de fundo. 

O primeiro, de té<:nica, é no tocan
te à expressão "emprêsa", que deve 
ser adotada, em lugar de "estabele
cimento", usada pelo nobre Deputado 
Gustavo Capanema. (Muito bem). 

O direito distingue emprêsa e esta
belecimento. Estabelecimento é mais 
o local onde funciona tôda a emprêsa 
ou parte dela. E' no sentido jurídico a 
sede da emprêsa, mas não é a emprê
sa. Não é o estabelecimento que tem 
essa obrigação, mas a emprêsa. Em
prêsa é o complexo de pessoas e coisas 
a serviço de terminada atividade eco
nô:nica. 

De modo que a expressão "emprã
sa" caberia multo melhor tanto no 
inciso III como no IV, em lugar de 
"estabelecimento". 

O SR. PAULO SARASATE (Pela 
ordem) - Apenas, Sr. Presidente 
para concordar com o nobre Se
nador Ferreira de Sousa. Pediria ao 
nosso ilustrE colega Sr. Gustavo 
Capanema que, nesse ponto, reti
rasse a segunda parte do texto. 
Votaríamos, em vez do item IV do 
substitutivo, a segunda parte do ar
tigo 164 do projeto, que atende me
lhor aos nossos objetivos. (Muito 
bem). 

O SR. GUSTAVO CAP:ANEMA 
<Pela ordem) - Sr. Presidente, estou 
de acôrdo em 11ue se redija o texto 
como a Comissão entender melhor. 
Entretanto, julgo conveniente que, do 
dispositivo cnnstitucional, conste a pa
lavra "aprendizagem", já co:;.1sagrada 
na legislação internacional do ensino 
e nos congressos internacionais de 
educação. 

O Sr. Ferreira de Sousa - Quanto 
à redação, concordo com V. Ex.". 

O SR. GUSTAVO CAPANEMA -
Exatamente: - a redação ficará a 
cargo da respectiva Comissão. A 
aprendizagem difere do ensino .Pro. 
fissional. 

O mais, e matéria de redação <Muito 
bem. Palmas) . 

O SR. PERREIRA DE SOUSA 
(Pela ordem) - Estando de inteiro 
acôrdo com o nobre Deputado Se
nhor Gustavo Capanema, não neces
sito prolong::1r minha crít-ica ao pro
jeto. 

O Sr. Prc.do Kelly - Ressalvada a. 
redação. 

O Sr. Gustavo Capanema - Res
salvada a consagração constitucional 
da "aprendizagem" obrigatória, onde 
se fale em "aprendizagem". 

O SR. FERREIRA DE SOUSA 
Estou muito mais de acõrdo com S. 
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Ex.ª do que com o próprio texto, por
que, confesso, no instante das minhas 
dúvidas, não me ocorreu a palavra 
"aprendizag~m", em vez de "ensino 
profissional''. 

Nada mais tenho a dizer. Estou de 
acôrdo, ressalvada a redação. <Muito 
bem; muito bem) . 

O Sr, Paulo Sarasate - Sr. Presi
dente, em face do debate, não existe 
matéria a votar. 

O SR. COSTA NETO <Pela ordem) 
- Sr. Presidente desejo apenas es
c1arecer o nobre Deputado Paulo Sa
rasate. Peço a V. Ex.ª que da 
emenda em aprêço seja destacada a 
palavra "aprendizagem', para ser In
cluída na segunda parte do art. 161 
do projeto em discussão. <Muito bem>. 

O Sr. Paulo Sarasate - De pleno 
acõrdo. 

O SR. COSTA NETO - Sr. Pre
sidente, o nobre Deputado Sr. Gus
tavo Capanema, acudindo à opinião 
de outros Srti. Constituintes, concorda 
em que seja retirada da emenda de 
S. Excia. o n.0 IV, passando a 
prevalecer em substituição a segunda 
parte do art. 167. 

Acontece, entretanto, que para re
tirar esta parte do substitutivo, en
tende S. Excia . deva prevalecer a 
palavra "aprendizagem". Torna-se, 
então necessário se destaque da emen
da de S. Ex.ª, isto é, dêsse n.0 IV, 
a. referida palavra para que seja in
eluida na segunda parte do art. 167. 
ltste, assim emendado, passará. a ser 
o n.0 IV de sua emenda. 

O SR. PREBIDENTE - Os Se
nhores Representantes, que aprovam 
a emenda com o destaque da palavra 
"aprendizagem", queiram levantar-se 
<Pausa.>. 

Está rejeitada. Fica mantido o pro
jeto. 

.Agora, vamos votar a substituição da 
expressão "ensino profissional", por 
"aprend!mgem". 

Os Srs. Representantes, que a apro
vam, queiram levantar-se (Pausa). 

Está 8.!Provada. 
O SR. PRADO KELLY (Pela ur

dem) - Sr. Presidente, peço a V. 
Ex.ª submeta à apreciação da Casa 
o seguinte requerimento: 

"Substitua-se o inciso V do ar
tigo 167 da emenda Capanema, 
pelo art. 170 do projeto". 

Quer dizer: rejeitado o !nciSo V, so
llclta-se permaneça o art. 170. 

O Sr. Gustavo Capanema - O texto 
em mãos do Sr. Presidente, com o 
n. 0 V, da_ minha emenda, é exatamen
te o do projeto. Portanto, pode ser 
submetido à votação o texto de mihha. 
emenda. 

O SR. PRESIDENTE - Os Srs. 
Representantes, que aprovam o inciso 
V, queiram levantar-se. <Pausa.> 

Está aprovado. 
Votação do Inciso VI. . 
Os Srs. Representantes, que o apro-

vam, queiram levantar-se. (Pauaa.> 
Está aprovado. 
Votação do Inciso VII. 
Os Srs. Representantes, que o apro

vam, queiram levantar-se. <Pausa> • 
Está aprovado. 
O SR. NESTOR DUARTE - (Pela 

ordem) - Sr. Presidente, houve des
taque dêsse texto. O artigo não é 
objeto de deliberação. O próprio 1>.u
tor consentiu em sua supressão. 

O SR. PRESIDENTE - Vou sub
meter à votação o requerimento de 
destaque, para ser suprimido o arti
go 168. 

Os Srs. Representantes, que apro
vam, queiram levantar-se. <Pausa.) 

Está aprovado o requerimento, sen
do, portanto, rejeitado o artigo nú
mero 168. 

Em votação o art. 169. 

O SR. BRíGIDO TINOOO (Pela 
ordem> - Sr. Presidente, apresentei a. 
emenda n. 0 473, que diz respeito à 
aplicação de receitas resultantes de 
impostos na manutenção e desenvol
vimento do ensino. 

Diz o seguinte: 
"Anualmente, aplicará. a União 

nunc.a menos de 15 % , e os Esta
dos, o Distrito Federal e os Mu
nicipios nunca menos de 25 % da 
renda resultante dos impostos na 
manutenção e desenvolvimento do 
ensino". · 

O art. 171 do projeto diz que a 
União dará essa aplicação a nunca 
menos de 10 % e os Estados, Munici
pios e Distrito Federal, a nunca me
nos de 20 %. 

Sr. Presidente, sugiro se eleve a 
percentagem da União de 10 % para 
15 % e a dos Estados, Distrito .Pede
ral e Municípios, de 20 % para 25 %· 
acrescentando-se ainda um parágrafo 
sõbre ensino". 

"Dos 15 3 da União, de que 
trata êste artigo, 10 % serão obri
gatõriamente destinados ao ensi-
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no primário e técnico - profissio
nal, reservando-se aos Estados, 
Distritos Federal e Municípios, 
para o mesmo fim, 15 % da. ren
da aludida." 

Sabemos que as fôrças armadas con
somem de 40 a 50 % dos bens da 
União. O ensino, entretanto, nunca 
teve mais de 10 % . 

O Sr. Aureliano Leite - Pouquís
simo. 

O SR. BRíGIDO TINOCO - Te
mos 50 % de analfabetos. Consumi
mos apenas 500 milhões de cruzeiros 
com a instrução, quando deveria ser, 
pelo menos, um bilhão. 

O Sr. Aureliano Leite - Essa a ra
zão do nosso atraso em matéria de 
instrução primária. 

O SR. BRíGIDO TÍNOCO ...:_ Rui 
Barbosa, em 1882, no Senado, dizia 
uma verdade quando afirmara que o 
pov-0 brasileiro tudo aplaudia, no en
tanto, c.-uza.va os braços e só falava 
na mingua da receita. Dizia ainda que 
a inteligência e o capital acumulados 
do povo brasileiro jaziam abandona
dos, estagnados, soterrados. 

Na Inglaterra, há um século, Ri
chard Cobden dizia, em uma de suas 
obras clássicas, que nunca se achará 
aquêle país seguro, como nação fabril 
e mineira, enquanto não se erguesse 
invariàvelmente, uma escola a par de 
cada fábrica e à. bôca de cada mina, 
em todo o Reino. 

E vimos que, de 1850 a 1870, - fase 
que assinala o desenvolvimento do en
sino na Inglaterra e na França, por 
aplicação de percentagens tanto para 
o ensino primário como para os de ou
tros ramos, - a criminalidade e a 
mortalidade infantil diminuiram, en·
quant.o a produção atingiu níveis nun
ca dantes ale '.1.nçado . 

Já por di . .:rsas vezes, desta tribuna, 
fiz o relato da história educacional 
do país; em diversas ocasiões afirmei 
que, dêsde o Império, se abandonou a 
educação do po'lo em favor de pendo
res literatistas. Acentuei que, nos pri
meiros anos da República., a educação 
em função do trabalho nos levou a. 
essa situação que faz estarrecer a cons
·ciência nacional: quinze milhões de 
adultos analfabetos, cerca de cinco 
milhões de crianças que não sabem ler 
nem escrever e oito por cento de alunos 
que apenas chegam ao fim do curso 
primário. 

Sr. Presidente, 1M!i que estou per
turbando os trabalhos da Casa. <não 
aJl(lfados gerais) ... 

O Sr. Lino MachadÓ - V. Ex. está 
sendo ouvido com tôda atenção. 

O Sr. BRIGIDO TINOCO .... an
ciosa por votar a Constituição, indis
pensável à. salvaguarda das institui
ções democráticas. <Muito bem>. Dei
xo, poderém, a tribuna certo de que 
minha emenda será aprovada. Se tnl 
não acontecer, a ela voltarei, em tem
po oportuno, deixando entretanto, des
de já consignado o meu protesto. 
(Muito bem; muito bem. Palmas> . 

O SR. LINO MACHADO (Pela or
dem) - Sr. Presidente, o assunto que 
me tráz à. tribuna é por demais co
nhecido da Casa. V. Ex.ª que vive 
entre nós, há de ter nc>tado a ansie
dade da Assembléia. e do povo brasi
leiro, pela promulgação de sua Cart::i. 
Magna 

Assim deliberamos mandar a V. Ex." 
sugestão que tráz, de antemão, o 
apoio de 216 senhores RepresentaI'tes, 
110 sentido de que a Constituinte se 
mantenha em sessão- permanente. a 
flm de votar a Constituição dentro do 
mais breve espaço de tempo. <Apoia
dos. Muito bem.) 

O Sr. Pereira da Silva - Queira. 
V. Ex.ª incluir o meu nome nessa su
gestão. 

O Sr. Guaraci Silveira - E também 
o meu. 

O SR. LINO MACHADO - Senhor 
Presidente, já agora os subscritores da 
s11gestão se elevam a duzentos e de
zoito Constituintes, visto como 'aca·bO 
de receber o apoio dos ilustres Repre
sentantet: Srs Pereira da Silva do 
Amazonas e do Sr. Guara.e! Silv2ira., 
de São Paulo. 

C<>mo vê V. Ex.ª, Sr. Presidente, os 
representantes do povc correspondem, 
sob várias modalidades aos seus an
seios. 

Não só sob êste aspecto, envio a 
V Ex.ª sugestão, mas também OJara 
que se garanta a todos os Srs. Cons
tituintes o direito de chegar à tribuna 
e explanar os assuntos que julgarem 
de interêsse para a nacionalidade. 
Não concordo e jamais hei de concor
dar em que, nesta Casa, se restabeleça 
o regime da 'r6lha, e cessem as exch
mações "votos, votos" que, constante
mente, se ouvem no plenário, quando 
um colega se encontre. na tribuna. 
<Muito bem. Palmas.) 

Sr. Presidente, a tribuna. do Parla
mento brasileiro ainda é a ga.ranti<i. 
única da democracia em terras bra
sileiras. Esta tribuna há de continuar 
livre, ou, então, teremos voltado aos 
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ominosos tempos da ditadura. (Muito 
bem.) 

Eis as razões pelas quais, Sr. Pre
s!<iente, submeto à consideração de 
V. Ex." e da Casa esta sugestio, no 
sentido de que a Constltuinte pema -
11eça reunida, a fim de que posszrnos 
dar ao país no mais curto espaço de 
temr•o, a Carta que está sendo recla
mada por todo o povo brasileiro. 
(Muito bem; muito bem Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE - Não me é 
lícito recusar a sugestão dos ilustres 
Srs. Representa:ntes. 

Será necessário, entretanto, combi
nar o modo prático de sua execução, 
por isso que não poderemos permane
cer no plenário ininterruptamente. De 
minha parte, estarei de acôrdo com 
essa orientação, desde que os no
bres Representantes me acompanhem. 
(Muito bem. Palmas>. 

O SR. LINO MACHADO - (Pela 
ordem) - Peço a V. Ex.ª permita 
esclarecer, meu pensamento. 

Como se trata de matéria relevante, 
propuz que a Constituinte se trans
formasse em sessão permanente e não 
contínua. Teremos, sem dúvida, de 
combinar a forma ele pôr a idéia em 
execução, visto como, todos humanos, 
as nossas resistências não são tão 
grandes que possamos permanecer, in
interruptamente no recinto. De cer
to, V. Ex.11, em seu elevado critério 
poderá convoca!' sessões, uma pela 
manhã, outra à tarde e outra, à noite. 

ltsse o espírito da sugestão, por isso 
que não poderemos ficar indefinida
mente e sem espaço de tempo por mí
nimo que seja para as refeições. Es
tamos de acôrcto quanto ao número 
de sessões que deveremos realiza,r e 
V. Ex.". Sr. Presidente, conciliará co
mo sempre acertadamente, todos os 
interê~ses. (Muito bem; muito bem) . 

O c,.adcr envia à mesa o seguinte 
requerimento: 

Em face da an~iedade em que vive 
o povo, pela promulgação da sua 
"Carta Magna", sugerimos que a As
sembléia se constitua em sessão per
manente, até a terminação dos seus 
trabalhos constitucionais. 

Sala das Sessões, em 31 de agõs~o 
de 1946. - Lino Machado. - Adel
mar Rocha. - Costa Pôrto. - José 
Bonifacio. Milton Campos. 
Sigefredo Pacheco. - Aréa Leão. 

Hertbaldo Vieira. Egberto 
Rodrigues. Munhoz de M ello. 
- Fernandes Teles. - João Bo-

telho. - Alvaro Maia. - Lameira 
Bittencourt. · - José Linhares. 
Heitor Collet. - Euclides Figueiredo. 
- Epilogo de Campos. - Osmar d.e 
Aquino. - João Agripino . ..,- Arge
miro Figueiredo. - Severiano Nu
nes. - Plinto Pompeu. - Munhoz 
da Rocha. - Osorio Tuyuty. - Raul 
Barbosa. - Stenio Gomes. - Ulisses 
Lins. - ~·ales Machado. - Caiado 
Rodrigues. - Pedroso Junior. 
Manoel Benicio Fontenelle. - Bar
reto Pinto. - Afonso de Carvalho. -
Nelson Parijós. - José Neiva. - Ma
galhães Barata. - Alt'aro Adolpho. 
- Hugo Carneiro. - Amilael Duarte 
d'Oliveira. - João Aguiar. - Odilon 
Soares. - Crepory Franco. - Luiz 
Carvalho. - Ota.cilio Cosia. - A.r
thur Fischer. - Roberto Grossemba
cher. - Hans Jordan. - Aderbal 
Silva. - Altamirando Requião. -
Vieira de Mello. - Lauro Freitas. -
Eunapio de Queiroz. - Fróis da Ma
ta. - Medeiros Neto. - A. Milton. 
-· Aloysio de Castro Filho. - Regis 
Pacheco. - Renato Amora. - Lau
ro Montenegro. - Castelo Branco. -
José Maria. - Góis Monteiro. -
Teixeira de Vasconcelos. ·- Gurgel 
do Amaral Valente. - Adroaldo Cos
ta. - Nicolau Vergueiro. - Souza 
Costa. - Pedro Vergara. - Glycerio 
Alves. - Alarico Pacheco. - Manoel 
Duarte. - Brochado da Rocha. -
Daniel Faraco. - Bayard Lima. -
Mercio Teixeira. - Ernesto Dornel
les. A. Azambuja. Alfre
do Sá. - Levindo Coelho. - Au
gusto Viegas. - Bias Fortes. - José 
Alkmim. - Wellington Brandão. 
JJ/lilton Pratcs. - Celso Machado. -
P Dutra. - Joaquim Libanio. -
José Armando. -- Manoel Victor. -
Sylvio Campos. - Benedito Va.llada
ret. - Israel Pinheiro. - Lauro Lo
pes. - Segadas Vianna. - Baeta 
Neves. - Euzebio Rocha. - Acurcio 
Torres. - Berto Condé. - Melo Bra
ga. - Carlos Lindembe1g. - Henri-
que Novais. - Vieira de Rezende. -
Ary Vianna. - Asdrubal Soares. -
Eurico de Aguiar Salles. - Alvarc 
Castello. - Plínio Barreto. - Ues
tCJ1 Duarte. - Roberto Glasser. -
Brigido Tinoco. - Alfredo Neves. -· 
l'ereira Pinto. - Ivo d'Aquino. -
Soares Filho. - Moreira <ta Rocha. 
-- José Joffily. - Sanpiel Duarte. -
Oswaldo Lima. - Edgar de Arruda 
- Aramis Magalhães. - Hermes 
Lima. - O lavo Oliveira. - Eloy Ro
cha. - Ataliba Nogueira. - Atfüo 
Vivaqua. Dioclécio Duarte. 
Georgina Avelino. - Getulio Moura.. 
- Aureliano Lette. - Gofredo Telles. 
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- Diogenes Magalhães. - ;Machado 
Coelho. - Rodrigues Seabra. -
Campos Vergal. - Agostinho Mon
teiro. - HamtZton Nogueira: -'.--- Gut
lherme Xavier. - Gilberto Freyre. -
Amando Fontes. - Jo3é de Borba. -
Jonas Correta. - Graccho 'Cardoso. 
- Vergniaud Wanderley. ;......; Antonio 
Silva. - Gercí'IW ele Pontes: '- Jar
bas Maranhão. - Antenor Bo'géa. -
Ruy Almeida. - Amaral Pei:coto. -
Luiz Lago. - Antonio Feliciano. -
Arruda Camara. - Eurtco' Souza 
Leão. - Bastos Tavares. ~ Barbosa 
Lima. - Walfredo GurgeZ • . .:....: José 
Varelia. - Ferreira de Souza. -
Ferreira Lima. - Janduhy Carneiro. 
- Lycurgo Leite. - Plínio Lemos. -
Fernando Nobrega. - 'Romão 'Junior. 
-- José Candtdo Ferraz. - Antonio 
Marta de Rezende Corrêa. _..;.Deodoro 
Mendonça. - Rui Palmeira; - Ma
riCJ Gomes. - Freitas C'avalcantí. -
AZde Sampaio. - José Augusto. -
Ruy Santos. -- João Mendes .. . ...;... Ma
galhães Pinto. - Monteiro' ai Cas
tro. - Flores <Za Cunha - Theodulo 
Albuquerque. - Aliomar Baleeiro. -
Domingos Vellasco. - Aluísio; Alve.s. 
- Ernani F'illw. - Etelvina.: Lins. 
-· Albelardo Mata. - Leci:n-d.ro Ma-
ciel. - Damaso .tocha. - :Antero 
Leivas. - Vitorino Freire. i ~ José 
Romero. - Mota Neto. ..;_; Altino 
Arantes. - Jacy de Figueiredo. -· 
Gomy Júnior. - Fernando Flores. -
Galeno Paranhos. - Leão Sampaio. 
- Fernandes Tavares. - · · Alencar 
Araripe. - Carlos ~1!arig1iella. 
Jorge Amado. - Gregorio · Bezerra. 
- Claudino Jos.J da Silva. · ..::.._ Joa
quim Baptista Netto. - Abilio .Ber
nardes. - A lcedo Coutinho.. : - Al
ciàes Sabença. - Caires de Brito. -
Osvaldo Pachec<J da Silva. "- José 
Crispim. - Mauricio GTaboíS. !- Ju
racy Magalhães. - Guaracy. Silveira. 
-·- Pereira da Silva. - José· Leomil. 
- Toledo Piza. · · , · 

1 ' 

O SR. PRESIDENTE - Consiáero 
o 1·equerimento aprovado, ante o nú
mero de !3rs. Representantes : que o 
assinam. ·. ', 
Pen~o que solucionarei devidamente 

a matérl'l. convocando os Srs. O'>nsti
tuintes para duas outras sessões· ainda 
hoje, às 14 e às 20 horas, e para. três, 
amanhã. às 8 14 e 20 lloras. 1 

Está finda 'a hora da sessão. Vou 
levantá-la, designando para ·ai .sessão 
especial, às 14 horas, a seguinte 

' ! 

ORDEM DO DIA 

Nomeação de uma Comissãoi Parla
mentar para se entender' co~ o Sr. 

Pres.idente da República sõbre os acon
tecimentos em curso. 

Deixaram de comparecer 42 
Senhores Representantes: 

Partido Social Democrático 

Amazonas: 
Valdemar Pedrosa. 
Leopoldo Peres. 

Maranhão: 
Clodomir Cardoso . 

Piauí: 
Renault Leite. 

Pen1ambuco: 
Pes5oa Guerra. 

Rio de Janeiro: 
Carlos Pinto. 

Minas Gerais: 
Juscelino Kubitschek. 
Duque de Mesquita. 
João Henxique. 
Cristiano Machado. 
Olinto Fonseca. 
Lalr Tostes . 

São Paulo; 
César Costa. 
Martins Filho. 
Lopes Ferraz. 
João Abdala. 
Sampaio Vidal. 
Alves Palma. 
Hc.nório Monteiro. 

Rio Grande do Sul: 
Getúlio Vargas. 
Herofilo Azambuja. 

União Democrática Nacional 

Piauí: 
Coelho Rod11gues. 

Ceará: 
Beni Carvalho. 

Paraíba: 
Adalberto Ribeiro. 

Pernambuco: 
João Cleofas. 
~Unas Gerais: 

Lopes Ca11çado. 



São Paulo: 
Romeu Lourenção. 

Paraná: 
Erasto Gaertner. 

Partido Trabalhista Brasileiro 
Distrito Federal: 

Vargas Neto. 
Minas Gerais: 

Lexi Samtos. 0 

São PauJo: 
Marcondes Filho. 
Hugo Borghi. 
Romeu Fiori. 

Partido Comunista do Brasil • 
Pernambuco: 

Agostinho Oliveira. 
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Distrito Federal: 
Carlos Prestes. 
João Amazonas. 

Partido Republicano 

Sergipe: 
Dw-val Cruz. 

Minas Gerais: 
Daniel Carvalho. 
Bernardes Filho. 
Mário Brant. 
Felipe Baií:Ji. 
Artur Bernardes. 

Partido Social Progressista 

Ceará: 
João Adeodato . 

Levainta-se a sessão às 13 horas 
e 15 minutos. 



155.ª Sessão~ em 31 de Agôsto de 1946 

(Extraordinária) 
Presidência do Senhor Jl.felo Viana, Presidente 

As 14 horas e 15 minutos compa
recem os Senhores: 

Partido Social Democrático 

Acre: 
Castelo Branco. 
Hugo Carneiro. 

Amazonas: 
Alvaro Mala. 
Valdemar Pedrosa . 
Pereira da Silva. 
Cosme Ferreira. 

Pará: 
Magalhães Barata. 
Alvaro Adolfo. 
Duarte de Oliveira. 
Lameira Bittencourt. 
Carlos Nogueira. 
Nélson Parljós. 
João Botelho. 
Rocba Ribas. 

Maranhão: 
Clodomir Cardoso. 
Creport Franco. 
Vitorino Freire. 
José Neiva. 
Afonso Matos. 

Piaui: 
Renault Leite. 
S1gefredo Pacheco. 

Ceará: 
Morelrá de. Rocha. 
Frota Gentil. 
Almeida Monte. 
Osvi:tldo Studart. 
Raul Barbosa. 

Rio Grande do Norte: 
Georgino Avelino. 
Dioclécio Duarte. 
José Varela. 
Valfredo Ourgel. 
Mota Neto. 

Paraíba: 
Jandui Carneiro. 
Samuel Duarte. 
José Jofili. 

Pernambuco: 
Novais Filho. 
Etelvina Lins. 
Agamemnon 'Magalhães. 
Jarbas Maranhão. 
Gercino Pontes. 
Oscar Carneiro. 
Osvaldo Lima. 
Costa Pôrto. 
Ulisses Lins. 
Ferreira Lima. 

Alagoas: 
Teixeira de Va:>concelos. 
Góis Monteiro. 
Silvestre Péricles. 
Medeiros Neto. 
Lauro Montenegro. 
José Maria. 

Sergipe: 
Antônfo Mafra. 
Afonso de Carvalho. 
Leite Neto. 
Graco Cardoso. 

Bahia: 
Pinto Aleixo. 
Lauro de Freitas. 
Aloisio de Castro. 
Regis Pacheco. 
Negreiros Falcão. 
Vieira de Melo. 
Aitamirançl.o ReQuião. 
Eunápio de Queiroz. 
Froes da Mota. 
Aristides Milton. 

Espírito Santo: 

Atilio Vivaqua. 
Henrique de Novais. 
Arl Viana. 



Carlos Lindemberg. 
Eurico Sales. 
Vieira de Rezende. 
AI varo Castelo. 
Asdrubal Soares. 

Distrito Federal: 
Jonas Correia. 
José Romero. 

Rio de Janeiro: 
Pereira Pinto. 
Alfredo Neves. 
Amaral Peixoto. 
Eduardo Duvivier. 
Paulo Fernandes. 
Getúlio Moura. 
Heitor Collet. 
Bastos Tavares. 
Acúrcio Tôrres. 
Miguel Couto. 

Minas Gerais: 
Levindo Coelho. 
Melo Viana. 
Beiledito Valadares. 
Rodrigues Seabra. 
Pedro Dutrà. 
Bias Fortes. . 
Israel Pinheiro. 
Wellington Brandão. 
José Alkmim. 
Augusto Viegas. 
Gustavo Capanema. 
Rodrigues Pereira. 
Celso Machado. 
Lair Tostes. 
Milton Prates. 
Alfredo Sá. 

São Paulo: 
Gofredo Teles. 
Noveli Júnior. 
Cesar Costa. 
Martins Filho. 
Costa Neto. 
Sllvio de Campos. 
José Armando. 
Atal!ba Nogueira. 
Machado Coelho. 

Goiás: 
Pedro Ludovico. 
Dario Cardoso. 
Diógenes Magalhães. 
João d'Abreu. 
Caiado Godói. 
Galena Paranhos. 
Guilherme Xavier. 

Mato Grosso: 
Ponce de t..rruda. 
Argemiro Fialho. 
Martiniano Araújo. 
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Paraná: 
Munhoz de Melo. 
Lauro Lopes. 
João Aguiar. 
Aramis . Ataíde. 
Gomi Júnior. 

Santa catarina: 
Nereu Ramos. 
:Ivo d' Aquino. 
Aderba! Silva. 
Otacilio Costa. 
Orlando Brasil. 
Roberto Grossembacher. 
RogP.rio Vieira. 
Hans Jordan. 

Rio Grande do Sul: 
Getúlio Vargas. 
Ernesto Dorneles. 
Gaston Englert. 
Brochado da Rocha. 
Elói Rocha. 
Teodomiro Fonseca. 
Damaso Rocha. 
Daniel Faraco. 
Antero Leivas. 
Manuel Duarte. 
Sousa Costa. 
Bittencourt .AZambuja. 
Glicério Alves. 
Nicolau Vergueiro. 
Mércic. •reixeira. 
Pedro Vergara. 
Baiard !.oima. 

União Democrática Nacional 
Amazonas: 

Severlano Nunes. 
Pará: 

Agostinho Monteiro. 
Epilogo Campos. 

Maranhão: 
Alarico Pacheco. 
Antenor ·Bogéa. 

Piauí: 
Matias Olímpio. 
José Cândido. · 
Antônio Correia. 
Adelmar Rocha. 

Ceará: 
Pllnio Pompeu. 
Fernandes Távora. 
Paulo Sarasate. 
Gentil Barreira. 
Egberto Rodrigues. 
Fernandes Teles. 
José de Borba. 
Leão Sampait>. 
Edgar de Arruda. 



Rio Grande do Norte: 
Ferreira de Sousa. 
José Augusto. 
Aluísio Alves. 

Paraíba: 
Vergniaud Vanderlei. 
Argemlro Figueiredo. 
João Agripino. 
Joã.-0 úrsulo. 
Plínio Lemos. 
Ernani Sátiro. 
Fernando Nóbrega. 
Osmar Aquino. 

Pernambuco: 
Lima Cavalcanti. 
Alde Sampaio. 
Gilberto Freire. 

Alagoas: 
Freitas Cavalcanti. 
Mário Gomes. 
Rui Palmeira. 

Sergipe: 

Válter Franco. 
Leandro Maciel. 
Heribaldo Vieira. 

Bahia: 
Aloisio de Carvalho. 
Juraci Magalhlies. 
Otávio Mangabeira. 
Manuel Novais. 
Luis Viana. 
Clemente Mariani. 
Dantas Júnior. 
Rafael Cincurá. 
Nestor Duarte. 
Allomar Baleeiro. 
Alberico Fraga. 
Rui Santos. · 

Espirita Santo: 
Luis Cláudio. 

Distrito Federal: 
Hamilton Nogueira. 
Euclides Figuelrado. 
Jurandir Pires. 

Rio de Janeiro: 
Prado Kelly. 
Romão Júnior. 
José Leon>.il. 
Soares Filho. 

Minas Gerais: 
Monteiro de Castro. 
José Bonifácio. 
Magalhães Pinto. 
Gabriel Passos. 
Milton Campos. 
Licurgo Leite. 
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São Paulo: 
Mário j\fa~agão. 
Paulo .>.-.ogueira. 
Plínio Brirreto. 
Toledo Piza. 
Aureliano Leite. 

Goiás: 
Jales Machado. 

Mato Grosso: 
João Vilasboas. 
Dolor de Andl·ade. 
Agrícola de Barros. 

Santa Catf'.rina: 
Tavares d'Amaral. 
Tomás Fontes. 

Rio Grande do Sul: 
Osório Tuiutf. 

Partido Trabalhista Brasileiro 

Bahia: 
Luis Lago. 

Distrito Federal: 
Rui Almeida. 
Benjamin Fai·ah. 
Gurgel do Amaral. 
Segadas Viana.. 
Benicio Fontenele. 
Baeta Neves. 
Antônio Silva. 
Barreto Pinto. 

Minas Gerais: 
Le.ri Santos. 
Ezequiel Mendes. 

São Paulo: 
Guaraci Silveira. 
Romeu Fiori. 
Berto Condé. 
Eusébio Rocha. 

Paraná: 
Melo Braga. 

Rio Granda do Sul: 
Artur Fischer. 

Partido Comunista do Brasil 

Pernambuc<X 
Gregório Bezerra. 
Alcedo Coutinho. 

Bahia: 
Carlos Marighela. 

Distrito Federal. 
Maurício Grabois. 
Batista Neto. 



Rio de Janeiro: 
Claudiino Silva. 
Alcides Sabença. 

São Paulo: 
José Crispim. 
Osvaldo Pacheco. 
Jorge Amado. 
Caires de Brito. 

Rio Grande do Sul: 
Abilio Fernandes. 

Partido Republicano 

Maranhão: 
Lino Machado. 

Pernambuco: 
Sousa Leão. 

Sergipe: 
· Amando Fontes. 

Minas Gerais: 
J aci Figueiredo. 
Bernardes Filho. 
Mário Brant. 
Felipe Balbl. 
Artur Bernardes. 

São Paulo: 
Altino Arantes. 

Paraná: 
Munhoz da Rocha. 

Partido Social Progressista 

Ceará:. 
Olavo Oliveira. 
Stênio Gomes. 
João Adeodato. 

Rio Grande do Norte: 
Café Filho. 

Bahia: 
Teódulo Albuquerque. 

Partido Democrata Cristão 

Pernambuco: 
Arruda Câlr.ara. 

São Paulo: 
Manuel Vítor. 

Esquerda Democrática 

Distrito Federal: 
Hermes Lima. 

Goiás: 
Domingos Velasco. 
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Partido Libertador 

Rio Grande do Sul: 
Raul Pila. 
O SR. PRESIDENTE - Achando

se presentes 273 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 2.0 > procede a. 
leitura da ata. 

O SR. PRESIDENTE - De acõrdo 
com o Regimento Inter.ao, dou a ata 
por aprovada, ressalvada qualquer re
tificação escrita, que seja apresen
tada. 

Passa-se à leitura do expediente. 
O SR. GEORGINO AVELINO (1.0 

Searetári.o> declM'a que não há ex
pediente a ser lido. 

O SR. PRF.SIDENTE - Antes de 
entrar na matéria relativa à sessão 
extraordinária, devo comunicar aos 
Srs. Representantes haver chegado 
ao conhecimento desta: Presidência 
que o Sr. André Trifino Corrêa, 1.0 
suplente de Deputa.do pelo Partido 
Comunista, foi detido esta manhã 
pela Policia do Distrito Federal, tendo 
a Mesa, em oficio, solicita.do a'O Se
nhor Chefe de Policia, por intermé
dio do Ministro da Justiça, providên
cias no sentido de ser pOSto em 
llberda.de aquêle Representante, visto 
como as imunidades de que gozam. Se
nadores e Deputados é extensiva ao 
su,piente imediato do Representante 
em exercício. 

O objeto da sessão presente é o se
guinte requerimento: (lê). 

Em face dos acontecimentos regis
trados ontem nesta capital e das vio
lações das imunidades de inúmeros 
parlamentares, cujas residências fo
ram invadidas pela Policia, tendo sido 
efetuada.8 prisões, agravada a situa
ção com a ocupação das sedes do Co
mité :r-;aciona•l, do Comité Metropoli
tano e Distritais do Partido Comunista 
do Brasil, requeremos seja nomeada. 
. uma Comissão Parlamentar de lideres 
ou representantes de· todos os par
tidos, a fim de que esta se entenda 
com o E-.ano. Sr. Presidente da Re
públic11. a respeito dêstes gravíssimos 
fatos que atentam contra a demo
cracia. 
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Sala das Sessões, 31-8-46. - Mau
Ticio Grabois, Caires de Brito, Carlos 
Marighella, José Crtspim, .Jorge 
Amado, Gregorio Bezerra, Oswaldo 
Pacheco da Silva, Alcides Sabença, 
.A.bílio Fernandes, Alcedo Coutinho, 
Joaquim Baptista Netto, Claudino 
José da Silva. 

O SR. CAF'll: FILHO (Pela ordem) 
- Sr. Presidente, consulto a V. Ex
celência se é permitida a discussão 
do requerimento. Caso V. Excia·. as
.sinta, peço a palavra. 

O SR. PRESIDENTE - De acôrdo 
com o Regimento Interno tem o re
querimento discussão e votação. 

O SR. BARRETO PINTO (Pela 
-ordem) - Pediria a V. Excia. , Sr. 
Presidente, se possível, dar conheci
mento à Ca•sa do teor do requeri
mento, pois, como eu, vários Srs. Re
presentantes, quando chegamos a esta 
Casa já o mesmo havia sido lido. 

(0 Sr. PRESIDENTE lê nova
mente o requerimento, e dá a 
palavra ao Sr. Café Filho> . 

O SR. CA.Fll: FILHO - Sr. Pre
sidente: Considero a situação poli
tica do Pais, em face dos acontecimen
tos que se vêm desenvolvendo nos 
Estados e, de ontem para cá, na Ca
pital <ia República, de extraordinária 
gravidade. 

Entendo que, neste instante, deve~ 
mos auxiliar o Govêrno, prestigian
do-o, com o nosso apoio e com os 
nossos esclarecimentos, para que o 

-<:i'liadão militar investido na Presi
dência possa contornar. os efeitos tre
moendos da crise. 

Mas, Senhores, auxiliar o Presi
dente da República a contornar a 
crise não é ocupar esta tribuna para 
elogiar os atos arbitrários e os ex
cessos cometklos dentro do tumulto 
que a cida.de viveu. 

O Sr. Lino Machado - Isto seria 
dificultar a ação do Presidente da 
República. 

O SR. CAF'll: FILHO - Auxiliar o 
iPr·esiociente da República é não aplau
dir as violências cometi<ias na noite 
de ontem e no dia de hoje contra 
os profissionais da. imprensa espan
cados e arrastados aos xadreses por
que no cumprimento do seu dever, 
!faziam sua reportagem. 

O Sr. Plínio Barreto - E' inomi
nável. Parece que a policia perdeu 
a cabeça. 

O SR. CAFÉ FILHO - E' inomi
nável e parece que a policia perdeu 
a cabeça, diz, em aparte, ilustre pair
lamentar que tem a vida ligada á 
do profissional da imprensa, sabendo 
o que é, nest:a hora de tumulto, o de
ver, já agoira perigoso, na Capital do 
pais, daqueles que têm obrigação de 
iregistrar os fatos. 

Aqui está, Sr. Presidente, uma lista 
de profissionais da imprensa desta ci
dact,e presos ou espancados. 

O Sr. Plínio Barreto - O Doutor 
Adauto Lúcio Cardoso, um dos ho
mens mais dignos da nossa profissão, 
foi vítima da policia. 

O Sr. Rui Santos - No exercício 
de sua profissão. 

O Sr. Aliomar Baleeiro - A res
peito do lamentável episódio ocorri
do com o advogado Adauto Cardoso, 
a:eservo-me para transmitir à Vasa as 
observações de quatro deputados da 
U.D.N. e um do P.S.D., colhidas na 
própria policia, hoje, às 13 horas. 
Quando V. Excia terminar, pedirei 
ao nobre Presidente me conceda. a. 
:palavra para, <iessa tribuna, comen
tar o fato. 

O SR. CA~ FILHO -- Muit-0 agra
decido pelo aparte de V. Excia. 

Sr. Presidente : Os jornalistas, vi
timas da policia na Capital áa. Re
pública, são os seguintes : o fotógra
fo Vítor Teófilo, <ios "Diários Asso
ciados", que, quando exercia a pro
fissão batendo chapas no Edifício 
Odeon foi preso pela policia e, sob 
bárbaro espancamento, empurado do 
primeiro andar daquele edifício até a 
Policia Central. Foi pisado, ficando 
bastante contundido; o report.f".r José 
Maria Neves e o fotógrafo Jair Rama
lho, ambos da "Folha Carioca" presos 
mas afinal sol~os por intervenção pes
soal do presidente da A.B.I.; o di
retor-gerente de "Diretrizes" R.aul 
Pedroso também !nexplicávelmente 
•prêso. · 

Auxiliar o Presidente da República 
a resolver a crise não é aplaudir que 
membros desta Casa, o maior poder 
da República, tenham suas casas va
rejadas, sejam atingidos em suas imu
nidades, em seu mandato popular, pelo 
motivo simples e já hoje ridículo de 
pertencerem à bancada comunista. 

O Sr. Lino Machado - Realmente 
ridículo. 

o SR. CAFE' FILHO - Tenha o 
Govêrno a coragem de agir de f.:-ente 
e feche o partido comunista se pat"a 
tanto conta com o apoio da opinião 
pública e das classes armadas; mas 
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llâo fira a dignidade desta Assembléia 
perseguindo Deputados eleitos pelo 
povo. <Muito bem) . Não poderemos 
continuar a pertencer a esta Casa se 
nos faltar coragem para defender as 
prerrogativas do mandato de um 
Deputado comunista. (Muito bem.) 

O Sr. Barreto Pinto - coragem não 
faltará. 

o SR. CAFE' FILHO - Vim a esta 
tribuna, Sr. Presidente, impre!:>sionado 
pelos acontecimentos, nií.o sei se por
que vivi a mesma angústia no passado 
e os mesmos instantes de incerteza 
como os que estou sentindo nesta hora. 

Vi essas galerias cheias, como se 
encontram agora, essas tribunas api
nhadas, mas não eram as pessoas que 
aqui hoje se acham; estavam repletas 
de elementos pertencentes a um uar
tido que aplaudia os Deputados· qut! 
concederam ao Govêrno o est.ado de 
guerra e a suspensão das garantias 
democráticas: Era o integralismo que 
colaborava no Golpe de Estado. 

Felizmente, Sr. Presidente, hoje, o 
povo, num dia de descanso, acorre 
à Assembléia Constituinte para saber, 
através da voz dos seus Representan
tes, o que será do Brasil diante do 
tumulto que se verificou nas ruas. 
(muito bem>, e que, parece, o Govêrno 
é incapaz de debelar. 

Como começou êle? No quebramento 
de uma padaria. E por quê, Sr. Pre
sidente? Pelo envenenamento de um 
jovem estudante 1 

Quando o povo, seja o estudante ou 
o operário, faz justiça pelzs próprias 
niãos, é porque faltou a justiça das 
autoridades constituidas. 

O Sr. Pedroso Júnior - Já está 
desesperado. 

O SR. CAFE' FILHO - E', de fato, 
o desespero. 

Como isso se processou e .)nde se 
processou? No Ci..tete, em frente ao 
palácio presidencial. E r~gJs trou a 
imprensa que o Sr. Presidente da Re
pública nssistiu, da varanda do pa
lácio governamental, o quebi·amento 
da primeira padaria, e, ma!s, que a 
guarda do palácio fêz o corei.ão de iso
lamento enquanto o estabelecimento 
era depredado. 

Registre-se o fato. 
Mais tarde, o quebramento conti

nuou, e a ausência da polici?. foi ab
soluta. 
· O Sr. Plínio Barreto - E' o inicio 
da anarquia. 

O SR. CAFE' FILHO - A polícia 
só tem chegado tarde ... 

O Sr. Antônio Correia - Convém à. 
policia a desordem do momento. 

O Sr. Plínio Barreto - Parece que 
sim. 

O Sr. Barreto Pinto - Só inter
vém para espaldeirar o povo. 

O SR. CAFÉ! FILHO - Sr. Pre
sidente, analisemos os acontecimen
tos com s·erenldade. Não joguemos 
pedras sem o alvo onde devem bater. 
(Muito bem.) 

A situação é de mal estar. Com 
tristeza, senti, passando nas ruas, em 
contacto com o povo, entrando nos 
auto-lotações anônimamente, aproxi
mando-me das famil1as, que os at,os 
de d-epredação têm - como é doloro
so confessá-lo - o apoio ou pelo me
nos a simpatia da população da ca
pital da República. 

O Sr. Antônio Correia - Gostaria. 
que ficasse registrado nos Anais des
ta Casa, que, em documento ofic!al 
- entrevista coletiva à. imprensa, 
poucoi:; dias antes - o Sr. Chefe de 
Pol_ícia afirmou . que previa os acon
tecimentos. Seria apenas prev!são ou 
indício do que êle pretendia mandar 
realizar? 

(Trocam-se vários apartes) • 

Se previa, por que não tomou as 
m·edidas que dev!a e a tempo de evi
tá.-!os? Porque não tinha interêsse. 

O Sr. Arruda Câmara -' O Sr. Pe
reira Lira, .;. quem não devo favor al
g~m. é incapaz de preparar aconte
cimentos dessa ordem. 

O Sr. Antônio Correia - S. Ex. 
previu e se, prevendo não o evitou é 
porque aos seus interêsse.s convém 
a deso·rdem. (Não apoiactos.) 

O Sr. .~r;uda Câmara - Para não 
ser acoimado de violento, de fascista. 
usou de cordura. 

O Sr. Antônio Correia - Nova en
carnação do Sr. Per-eira Lira: Pe
reira Lira, o Benigno. _ 

o SR. CAFÉ FILHO - E' o meu 
nobre colega 8r. Representante Ar
ruda Câmara, quem aparece em de
fesa do Sr. Chefe de Policia e tem 
a cautela de dizer que nada lhe deve. 
Sei que S. Ex., como sacerdote, só 
deve favores a Deus. 

O Sr. Arruda Câmara - N-em como 
político jamais precisei do Sr. Pe
reira I.dra para coisa alguma, mas 
não o considero capaz de tais des
mandos, julgando-o um homem de 
bem! • 

O SR. CAF'll: FILHO - Perm!ta 
V. Ex. que minha crítica não seja a 
do agravo, porque não estou aqui 
para insultar e sim para examinar. 
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O Sr. Rui Santos - V. Ex." nem 
havia ainda falado no Chefe de Po
l1cla. 

O SR. CAFÉ FILHO - Nem se
quer fale'. ainda no nome honrado do 
Chefe de Polícia e o nobre Colega 
Sr. Arruda Câmara apareceu, talvez 
bem intencionado, adivinhand-0 crfr 
tica em meu espírito a defender 
S. Excia. 

O Sr. Arruda Câmara - Atacaram 
injustamente o Sr. Pereira Lira, e 
eu o defendo. 

O Sr. Antônio Correia - A ação 
preventiva da polí..:ia limitou-se a 
a.nunciar os acontecimentos. 

O SR. CAFÉ FILHO - Julguemos 
os homens de Govêrno e os depre
dadores, a ver onde está. a razão. 

O Sr. Pedroso Junior - Os homens 
de Govêrno, diz V. Ex. muito bem. 

O SR. CA~ FILHO - Os homens 
de Govêrno e os àepredado:res. 

Que fez o Senhor Pr-esidente da 
República quando sentiu os efeitos da 
crlsi: econômica, da desorganização 
dos preços? Nomeou um ilustre ge
neral do Exército Brasileiro de sua 
confiança, atribuindo-lhe poderes, que 
nem par zciam ter apoio na lei, mas 
que a Nação aceitou, porque a provi
dência visava alimentar o povo. E 
êsse general, Sr. Presidente, traba
lhou dois ou três meses, e a popula
ção continua a sofr-er os efeitos da 
fome. S. Ex. interpelado numa en
trevista coletiva, que respondeu? Só 
fuzilando. Como a querer dizer: não 
há. geito . 

O Sr. Pedroso Júnior - A ninguém 
fuzilou até agora. 

O Sr. Plínio Barreto - Mas pode
mos ser fuzilados de um momento 
para outro. 

o SR. CAn FILHO - Quando o 
público ei:perava, através de sua im
prensa, medidas concretas que pu
dessem debelar a crise alimentar das 
principais cap:tals. o enc!lrregado do 
serviço, diz apenas: só fuzilando. 

Como o povo não pode fuzilar, de
preda as casas, num gesto de deses
pêro, perfeitamente justificável. (Mui
to bem.) 

O Sr. Pedroso Júnior - De soli
dariedade à orientitção que lhe foi 
traçada. 

O Sr. CAFE' FILHO - Isto é reaL 
Ninguém m.e desmente; está eoorito. 

O Gene.ral que diz que só fuzilando, 
continua no exercício de suas fim-

ções, sem encontrar solução para o 
problema alimentar: nem o do fuzi
lamento. 

Se me <llsserem os nobres colegas 
que esta crise é dlficil de resolver, eu 
concordo, mas não se a.firme que es
tamos diante de uma situação para 
que não ha medida. 

O Sr. Aliomar Baleeiro - Não im
possivel. 

O SR. OAFE' FILHO - Depoimen
to que faço questão de registrar no 
meu discurso é o de um nobre depu
tado do Amazonas que, presente à Co
missão de Inquérito da Borracha, di
zia, com espanto de todos nós, que se 
interessara, no serviço ao seu Estado, 
para que se fizesse o tra.nsport.e de 
gêneros de primeira necessidade. Foi 
informado e testemunhou que o navio, 
se não me engano o Iguaçu, seguiu 
para o extremo norte carregado de 
bebidas, sem. gêneros de primeira ne
cessidade de espécie alguma. 

O silêncio da Ass.emOléia é signifi
cativo diante do fato grave que de
nuncio. 

O deputado que me narrou o fato é 
o Sr. Severino Nunes, da banca.da 
am:azonense. 

O Sr. Severino Nunes - Confirma 
o depoimento. 

O SR. CAFE' FILHO - Muito obri
ga.do a V. Ex." pelo testemunhoquedá, 
confirmando minha informação. 

O Sr. Pedrosa Júnior - Não há 
es.panto. 

O SR. CAFE' FILHO - Como êste 
fato, Sr. Presidente, outros existem 
causadores do mal estar ern que a po
pulação vem vivendo. 

O Sr. Bastos Tavares - O comér
cio de ãlcool potável vem d.e longa 
data. Nós, médicos, nos batemos con
tra êle há muito tempo e nenhum ga
vêrno tomou medidas no sentido de 
.extingui-lo. 

O Sr. José Bonífácto - o povo, 
então, tomou. 

O Sr. Bastos Tavares - E' uma 
justificativa no momento, mas a coisa 
é velha. 

O SR. OAFE' FILHO - Entenid1 o 
aparte de V. Ex."; o desejo é que não. 

O Sr. Bastos Tavares - O desejo 
é que não houvesS'e álcool potável no 
Brasil. :E:le concorre para a nossa in
felicidade. 

o SR. CAFE' FILHO - Isto é com 
o Instituto do Açúcar e do Alcool. 
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Minha ctitica ai está.. Enquanto as 
:populações do norte estão paAiecendo 
fome, por falta de gc:!neros, sa.1 do Rio 
de Janel.ro um naV1o com .:arregamen
to de cerveja e outras bebidas. E sa
bem os Srs. Constituintes por que? 
Porque a cerveja permite, no mercado 
do norte, preço que cobre as gratifica
·ções dadas para conGeguJr praça nos 
navios. 

Esta é que é a gran<1e v.erdade e está 
:a<:ontec·endo em todos os setores de 
transporte. 

O Sr. Rui Santos - V. Ex.ª me per
mite um aparte? 

O SR. CAFE' FILHO - Pois não. 
O Sr. Rui Santos - Há dois anos, 

em plena guerra, presenciei na Bahia, 
não somente chegarem navios carre
gados de cerveja, como o terem pre-· 
ferência para a saída, conduzindo cai
xas vazias. 

O SR. CAFE' FILHO - Já que fa
lei de transporte, meus nobres cole· 
gas, quero referir-me - embora nem 
sempre se acredite em um Deputado 
independente como eu ... 

O Sr. Plfnio Barreto - V. Ex."' é 
um homem de bem e tem de ser 
acreditado. 

O SR. CAF'lt FILHO - . . . sendo 
quase sempre, o homem político, quan
do é independente, suspeitado de fazer 
oposição ao Govêrno - quero referir
me - repito - a um documento que 
honra e Sr. Ministro da Fazenda, em 
resposta a um requerimento de infor
mação de minha autoria. 

Nessa solicitação perguntei ao Sr. 
Ministro da Fazenda, em vários que
sitos que me dispenso de lêr, porque 
desefo apenas frizar detalhes da in
formação - quais os lucros extraordi
nários, durante o período da guerra. 
Pedi a S. Exª. que se valesse dos assen
tamentos que deveriam existir na Di
visão do Impôsto sôbre a Renda e, 
agora recebi como resposta trabalho 
quase completo, que deve merecer as 
melhores referências de minha parte, 
pois o que aquêle Departamento não 
pôde informar, por não possuir dados, 
indicou as fontes onde poderiam ser 
encontrados, isto é, o Ministério do 
Trabalho ou o da Agricultura. 

Sr. Presidente, sabe V. Ex.ª como 
o govêrno vem permitindo o aumen
to, seguidamente, das tarifas de 
transporte de cargas e de passageiros. 
As emprêsas de bondes e ônibus ti
-veram suas tarifas majoradas sem que 

o Govêrno lhes houvesse examinado a 
situação. 

Vejamos, agora, o que sucedeu no 
período de guerra. O impôs to sôbre 
a renda registrou os lucros das em
prêsas que exploram o transporte, na 
Capital da República, assim como em 
todos os Estados. Referir-me-el, po
rém, somente ao Distrito Federal e 
São Paulo. 

Sr. Presidente, sabemos perfei
tamente, que, com· a guerra, a falta 
de navegação, a suspensão de trans
porte, a restrição à importação do ma
terial de transporte aumentou consi
deràvelmente a precarl.edade dos 
meios de comunicação. Quem tinha 
veículos fie.ou com os mesmos, sem 
poder substitui-los. 

Vejamos quais os lucros declarados 
para o efeito do impôsto sõbre a renda. 
por emprêsas ou companhias que ex
ploram os transportes do~Distrito Fe
deral. 

Em 1941, já em plena guerra, a de
claração correspondente ao balanço de 
1940 monta a Cr$ 11. 497. 293,52. 

Em 1945, e para isso peço a atenção 
da Câmara, quando os meios de trans
porte tornaram-se precários por de
ficiência de material o lucro confessa
do foi de CrS 111.087.467,30. 

O Sr. Aliomar Baleeiro - Qual a 
primeira cifra? 

O SR. CAFÉ FILHO - Onze m!-
11).ões e a última cento e onze milhões. 

O Sr. Aliomar Baleeiro - Nove 
vêzes e meia a mais. 

O SR. CAFÉ FILHO - Parece-me 
que depois de ler êsses dados, pode
ria descer da tribuna por estar com
pleto meu discurso. Mas aqui se a<.;iiam 
vários representantes de S. Pauio que 
conhecem perfeitamente a situação dos 
transportes nesse Estado. Sabem, tan
to quanto eu, que tôdas suas compa
nhias de transporte, suas ferrovias, 
alegaram deficiência de material para 
Ol' seus serviços no período da guerra. 

São Paulo apresenta uma declaração 
de lucro para efeito do Impôsto de 
renda a importância de Cr$ ....... . 
11. 751.563,10, em 1941. Em 1943, com 
Cr$ 11. 498. 855,10. Passemos, agora, a 
1945. O lucro declarado para efeito 
do mesmo impõsto, é de Cr$ ..... . 
1. 006. 787. 094,20. 

Chamo a atenção para a despropor
ção do lucro confessado em 1941 e o 
de 1945, pelo mesmo grupo de em
prêsas. De onze milhões para um 
b~ão ! E o Govêrno agravando a 
crise que sofre a população concede 
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rtovos aumentos, desatento que estâ 
aos lucros espantosos dessas emprêsas. 

Sr. Presidente, abandonemos o 
transporte e vamos ouvir o que infor
ma o impôsto sôbre a renda, através 
do Ministério da Fazenda, relativa
mente a lucros ele compra, venda e 
aluguéis de imóveis. Falo em aluguéis 
de imóveis porque o Sr. Presidente da 
República, em decreto recente, permi
tiu o aumento dos aluguéis. Vou ler, 
por conseguinte, quais os lYcros con
fessados por aquêles que exploraram 
êsse ramo de negócio, de 1941 a 1945. 

O Sr. Aliomar Baleeiro - Nas ci
fras que V. Ex.ª vai ler a êsse respei
to, incluem-se operações de compra e 
venda de imóveis ? Engloba-se o mo
vimento de locação de imóveis ? 

O SR. CAFE' FILHO - Engloba. 
O Sr. Aliornar Baleeiro - Então não 

podemos fazer justiça, porque, assim, 
englobadamente, é difícil chegar a re
sultado seguro. 

O SR. CAFE' FILHO - Mas, meu 
nobre colega, não me posso valer de 
outros elementos a não ~er dos cons
tar,tes da informação. 

O Sr. Aliomar Baleeiro - Faço essa 
ponderação porque julgo o fato com 
conhecimento de causa e absoluta sin
ceridade. Cifras que englobam coisas 
diferentes, não podem ser apreciadas 
em seus resultados brutos. 

O SR. CAFE' FILHO - Infeliz
mente o impôsto sôbre a renda diz que 
as próprias firmas, nem sem;t)re, espe
cificam bem sua atividade. 

O Sr. Aliomar Baleeiro - Não sei se 
me explico bem. Isso abrange as ren
das de todos os individuas que alugam 
casas, isto é, da Cédula D, ou abran
gem somente a renda de emprêsas que 
exploram negócios de casas ? 

O SR. CAFE' FILHO ·- Vou ler 
para V. Ex.ª o quesito e a resposta 
do lmpôsto de renda: 

"Lucros declarados no correr do 
último qüinqüênio, para efeito do 
pagamento do impôsto de renda, 
por parte de firmas individuais e 
coletivas, ou sociedades anônimas 
nacionais e estrangeiras explo
rando em território nacional. 

Item - /) 
Compras, vendas e aluguéis de 

imóveis, sem omitir as firmas que 
confessem lucros com arrendamen
to de terras agrícolas e pastoris. 

Temos, pois, que fazer o julgamento 
com essas cifras. V. Ex.ª tem tõda 
razão. Mas a desproporção nas cifras 

demonstra que o lucro sõbre essa ex
ploração, embora de modo global, não 
se justifica. E nela estão os aluguéis. 

O decreto do Govêmo agravou as 
condições de vida, aumentando os lu
cros de um grupo. Vê V. Ex.ª que o 
Govêrno não estava convenientemen
te a par do assunto quando concedeu 
a majoração dos aluguéis que em gran
de maioria recai sõbre os pobres. 

O Sr. Aliomar Baleeiro - Se essas 
cifras se referissem apenas aos alu
~uéis, _te~íamos renc~imento de capital 
1mob!l1âno. Mas tais rendimentos fi
caram imobilizados e congelados pelas 
leis de inquili11at0. 

O SR. CAFE' FILHO - Todo o 
meu requerimento foi respondido en
globadamente. Desejaria uma infor
mação detalhada mas a repartição ofi-

, cial não agiu desta forma. 
É a seguinte a informação: 
Distrito Federal, 1941 - CT$ 

10. 104. 298,60. 
Esta cif>ra, em J.942 subiu a Cr$ 

17.253. 769,80. Em 1943; que correspon
de ao balanço de 1942, subiu a Cr$ 
21. 421. 268,60. A lei do inquilinato foi 
jl.IS'tamente em 1942, produzindo seus 
efeitos e o lucro C.imlnuiu para Cr$ 
13.408.389,70. A lei desmoraliza-se, ou 
desp;restigi!a.-se, aiparecem meios de ser 
burlada e, em 1945 o lucro SO<be a 
Or$ 65. 409. 086, 70 . 

O Sr. Aliomar Baleeiro - Esta úl
titna cifra deve representar o aumen
to da especulação sõbre imóveis, por
que os rendimentos - V. Ex.ª sa, 
be, a lei do inquilinato protege so
mente os tolos, - os intennediários 
e proprietârios sabidos fazem negóclo 
per fora e ês>te não é computado no 
irn-p&k> sôhTe a re-nda. P<>r isso é 
que acredito que essa cifra represen
te transações de imóvieis decorrentes 
de especulações e-m razão da infla
ção. 

O SR. C~ FILHO - Aceito o 
a.11gurnento de V. Ex. mas chamo a 
atenção para os ef~itos que V. Ex. 
acentuou que ta....1to influem nas ci
fras menores, como nas maiores. Os 
da<los que temos sã.o imprecisos; fo
ram ti.Tados da comparação das ci
f~as no desenvolvimento dos lucr.:is. 
Mas não resta dúvida que o Govêrno 
majorou o lucro dos proprietários com 
prejuízo dos inquilinos. 

O SR. PREEIDENTE - Lem,bro a<> 
nobre ora.dor que J tempo eStá a :!in
da1". 

o SR. e~ FILHO - C<lmo o 
tem.po de que necessito para t.ermina.r 
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minhas consideTações é longo, vol:'"varei 
a esta tribuna noutra oportunidade 
paiI'a examinar os daidos que me fo
ram of.erec1dos pelo Ministério da Fai-
zenda. __ _ 

O Sr. Soares Filho Pelo que 
V. Ex." acabou de demonstrar, há, 
realmente, para defeinder a ordem e 
melhorar a situação do povo, um sem 
número de medidas que não têm s1do 
tOIIlla•daS, mas ficaido a.o aibandcmo, e 
só tem servido pa·ra agravar a crise. 

O SR. CA.n FILHO -- Agradeço o 
aparte de V. Ex. O que desejo mos
trar é que essa cpse, essa convulsão, 
essa agitação que infelizmente, que 
desgraçadamente está tendo até o 
apóio da sociedllide brasileil"a, das mães 
de família - pois vários deputados 
que conversaram comigo, disseranl-me 
que ao chega.r à casa e comunicando 
as depredações dos estabelecimentos 
comerciais, suas famílias aplaudiram 
.tal gesto. Isto mesmo, Sr. Presidente, 
.aconteceu também na minha e.asa. 

O Sr .. Aliomar Baleeiro - Na po
lícia há várias donas de casa deti
das. 

O SR. CA.n FILHO - E..~ta não é 
cri.Se que se possa resolver pelo chan
falho policial nem pel:a. responsabili
dade atribu.flda a um partido, pelo 
fato de ser tal partido da extrema 
esquerda ou extrema direita. 

Quero terminai', apesar de não ter 
autorização para ler, in<:orporandt> ao 
meu discurso, a nota ontem distri
buid.a à Imprensa e às estações de 
ráidlo, pela União Metropolita.na dos 
Estu'Clantes, redig.ida nos seguintes 
tê.rma>: 

"A U .M.E. cumpre o dev-er de le
var ao conhecimento das autoridades 
e do povo que não cabem aos estu
dantes universitários do D. F., ne
nhuma responsaibillda-de nas depreda
ções condenáveis levadas a efeito nes
ta cidade e que de..o;,graçardamente en
V'Ol\'em o bom nome da. classe. Coe
rente oom o nosso passado de lutas 
pll.()ificas e ordeiras em defesa da cl:as
se e do povo reafirmamos nosso ob
jetivo de reivindicarmos o abatimen
to de 50% em todos os dias e em 
tõdas a.s sessões, extensivo aos estu
dantes de todos os cursos e. graus, 
que foi concedido hoje, às 15 horas, 
pelo Sindicato dos Proprietários de 
Cinemas. 

Não é, Sr. Presidente, um quebra,
mento organizado pelos estudantes 
brasileiros que em todos os momentos 
de perigo naciona,l têm-se colocado à 
altura de seu gll'!!IIllde destino. O que 

há, Sr. Presidente, é a convulsão da 
fome, e essa convulsão não se resolve, 
não se abafa, não se elimina com me
didas policiais. Ex.ar..ine o Govêrno 
as ca-usas reais da cri.c;.e e tome provi
dências para debelá-l:a. ll: isso que 
espera a Nação. 

o que há, Sr. Presidente, no mo
mento, correndo linha pa.ralela com 
a f·Cl'Ille, é a crise de autoridade, au
toridade que esta Assemlbléia deve rei
vindicar, fortificando a democracia 
brasileira. (Mutto bem; muito bem. 
Palmas) 

O SR. MAURÍCIO GRABOIS -
Sr. Presidente, Srs. Constit\lÍiltes, a 
bancada do Partido Comunista nesta 
Assembléia tem sempre dado mostras 
de seu espírito de unidade, pa.ra re
solv·er os problemas mais cruciantes 
do nosso povo e da democracia em 
nosso pais. 

A todos os Srs. deputaidos e sena
dores não deve ter p?.ssado desapex
cebido o esfôrço que os representan
tes comunistas vêm aqui desenvolven
do, com o propôsito de dar ao Brasil 
uma Constituição verdadeira.mente de
mocrática. 

Claro está, Sr. Presidente, que di
vergências existem entre os diversos 
pa·rtidos e até, por vêzes, no selo dos 
próprios partidos, porque esta Assem
bléia é, de fato, democrática e expres
sa a vontade e a opinião das variadas 
correntes pollticas br.asileL'"a5. 

Nenhum dos ilustres Srs. Repre
sentantes poderia negar o esfôrço que 
vimos desenvolvendo, a fim de dar ao 
pais a Constituição que o povo recla
ma. Não só nos trabalho.; constitucio
nais, através de nossas atividades diá
ria.s, em contacto com todos os nos
sos dignos colega~ oomo nas várias 
Comissões parlamentares e em todos 
os momentos, enfim, temos demons
tra.do o propósito de honrar os com
promissos assumidos perante o povo 
brasileiro. 

De fc..rma alguma, em qualquer ins
tante <ie nossas at!v!dad.es pM"lamen
tares, deixamos de cumprir os precei
tos democráticos, e se assim agimos é 
porque nosso partido - partido que 
é do proletariado - tem, hoje, gran
de responsabilidade na vida política 
do Brasil. 

Srs. Constituintes, se estamos cons
truindo uma democracia, não pode
mos compreender que isto se processe 
sem a. participação do Partido Comu
nista. Será sonho pensar-se que, a.pós 
a derrota de Hitler nos campos de ba
talha., possamos realizar a. verdadeira 
dem-0-eracia sem a presença d·o Pa·r-
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tido Comunista ou seja sem a paTti
cipação do proletariado. Ai temos os 
exemplos da França, da Tchecoeslová
qu1a, da Iugoslávia, de tõdas as nações 
d<J mundo, exceção feita de paises 
onde ainda perduram vestígios do fas
cismo, como Espanha e Portugal. 

ST. Presidente e Srs. Constituintes, 
não Clbstante nossa posição em defesa 
intransigente do regime democrMico, 
de que é guarda avançada esta Assem
lbléia, e1eme·n tos reacionárfos, fascis
tas mesmos, homens que no passado 
estiveram ligados a Hitler e :r.!l:ussoli
ni, e que hoje conspiram contra a 
democra.cia, procuram, poT todos os 
meios e modos, levantar as piores ca
lúnias cootra o nosso partido, tentan
do levaT o povo à confusão, com o fim 
de lançar nossa organização partidá
ria na ilegalidade. 

Aqui desta tribuna teve oportuni
dade de affil'Il1Jar o nobre Senador, 
Sr. Luis Carlos Prestes que nós, 
comunistas, não temos o fetiche da 
legalidade. Defendemos, i•ntra.nsigen
temente, a nossa legalidade, porém, 
não somos nós os comunistas, os úni
cos interessados na defesa dessa le
galidade do Partido. Porque, hoje, 
lutM" em d-efesa do Partido Comunis
ta é fazê-lo em deiesa da demoaa
cla. Nós, comunistas, porque comrpre
~ndemos os sofrimentos do povo, as 
aspirações das massas trabalhadoras, 
sa.beremos dirigf-los e orientá-los na 
luta em quaisquer circunstâncias, quex 
na legalidade, quer na ilegalidade. 
Não nos assusta a ilegalidade. Não 
se:rão as ameaças de que será llqci
dado o nosso Partido, de c:ue lhe será 
negada existência legal, de que seus 
dirigentes serão encarcerados, tortu
rados e até mesmo fuzilados, que im
pedirão que o nosso povo veja sempre, 
nos comuni.:.tas, seus legítimos defen
sores, autênticos elementos democrá
ticos. Se o povo vê nos comunistas 
~eus lidimos representantes, é porque 
sempre nos temos coloca.do em po.<;i
ção de defesa dos princípios demo
cráticos. E a nossa própria atividade, 
nesta Assembléia, é um exemplo 
disso. 

Dirijo um apêlo a todos os nobTes 
ll"epresentantes do povo, que reputo 
democráticos, para que façam um 
exame de consciência, para que ana
lisem a ação desenvolvida pela nossa 
bancada e, sem preconceitos, digam se 
não coopeTamos para que tenhamos, 
de fato, uma Constituição ver:iadeira
mente democrática. 

Aqui mesmo, durante os deibates, 
embOra modesta, nossa colaboração, 

não tem faltado à elaíboraçáo da 
Carta Magna. 

Vindo à tribuna protestar contra os 
fatos que estão ocorrendo na capital 
da República nestes últimos dias, que
ro ponderar que não o faço únicamen
te em defesa do nosso Partido. O 
que estamos defendendo é a democra
cia. Todos os atentados que presencia
mos são ao regime democrãtico. A 
prisão do 1.0 suplente de deputado 
Sr. Trifino Correia, que jâ teve assen
to nesta Assembléia, não é um e.ten
tado somente ao Partido Comunista 
mas à democracia e, se não defender
mos as imunidades parlamentares tão 
duramente atingid;i.s, estaria falida a 
democracia que procuramos <:ons
truir. 

:tl: necessãrio que se compreenda que 
essa defesa é una, indivisível. Não se
ria justo, atualmente, levantar proble
mas de ordem filosófica, de ordem par
tidária, que só podem separar os de
mocratas na luta contra os remanes
centes do fascismo. Assim, mantive
mos, desde que se criou um clima de 
liberdade no pais, sempre, aqui nesta 
Assembléia, na praça pública e em 
nossos documentos, posição de defen
sores da ordem e da legalidade, de 
apoio a todos aquêles que querem um 
regime democrático para o Brasil. 
· Ninguém mais do que nós deu exem

plo de que não temos preconceitos; 
ninguém mais do que nós sofreu a 
reação de muitos homens que hoje es
tão no poder e nem por isso deixa
mos de lhes estender a mão, no sen
tido de que caminhemos para a de
mocracia. 

O Sr. Jorge Amado - V. Ex.ª afir _ 
ma que nossa bancada tem estendido 
a mão aos que esposam principias 
pcliticos contrários aos nossos e tem 
apoiado tudo que venha concorreT 
para a marcha da democracia brasi
leira. Disse hoje pela manh§., e volto 
a repetir, porque, talvez, alguns dos 
Srs. Representantes não se encontras
sem então na Casa, que, na noite de 
ontem, o Sr. Senador Carlos Prestes 
procurou o ilustre líder da União De
mocratica, Sr. Otavio Mangabeira, a 
fim de que S. Ex.ª fizesse chegar ao 
conhecimento do Govêrno que o Par
tido Comunista do Brasil estava pron
to a apoiá-lo, a fim de que fôsse man
tida a ordem. 

O Sr. Otavio Mangabeira - Jt ver
dade. 

O Sr. Jorge Amado - Procul'el eu 
.também o Sr. Silvio de Campos, do 
P. s. D., porque não se encontrava 
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no recinto o Sr. Senador Nereu Ra
mos, para transmitir-lhe idênticas pa
lavras. 

O SR. MAURICIO GRABOIS -
Agradecido ao aparte de V. Excia. 

:tl:sse entendimento que o Iider do 
nosso Partido teve com o Iider da 
União Democrática Nacional comple
ta-se, agora, com o meu apelo a todos 

, os Srs. Representantes, para que to
mem posição ante os atentados que se 
estão perpetrando contra a democracia. 

Ha elementos enquistado& no Govêr
no, declaradamente fascista, que não 
são unicamente inimigos do povo, ini
migos do Partido Comunista, mas do 
próprio Ji:xmo. Senhor Presidente da 
República. Um homem, por exemplo, 
como o Sr. Pereira Lira, que foi para 
a Chefia de Pol!cia, sob uma falsa au
réola de democrata, compromete sem 
dúvida o govêrno. 

O Sr. Samuel Duarte - Os atos do 
Sr. Pereira Lira têm merecido apoio 
integral do Sr. Presidente da Re
pública. 

O Sr. José Candido - Pior ainda. 
O SR. MAURICIO GRABOIS -

Não temos conhecimento do apoio 
dado pelo Sr. Presidente da Repúbli
ca aos atos praticados pelo Sr. Pe
reira Lira, conforme acentua o :nobre 
Deputado. 

O Chefe do Govêmo teve ocasião 
de afirmar que desejava ser o "Presi
dente de todos os brasileiros" e, no en
tanto, o Sr. Pereira Lira está sendo, 
até agora, o maior inimigo dos brasilei
ros e, não contente com a marcha. 
constante que o Brasil toma no senti
do da Democraeia, inventa, a cada ins
tante, planos mirabolantes de subver
são da ordem e apresenta os comunis
tas como eternos perturbadores da paz 
interna no país. Ao contrário, t~mos 
intransigentemente tomado posição em 
defesa da ordem e da tranquilidade, 
porque só dentro desta poderemos 
construir a democracia, e, consi;ruin
do-a, paderemos, atravez dos meios 
legais fortalecer o nosso Partido, pro
pagar o nosso programa e, desta ma
neira, pacificamente, acompanhar e 
orientar o povo na luta sempre cres
cente para o progresso e felicidade do 
Brasil. 

O Sr. Samuel Duarte - Não estou 
justificando violências que. acaso, ha
jam sido praticadas pela Polícia. Que
ro afirmar a V. Excia. que, até o mo
mento, o Sr. Chefe de Policia tem 
merecido a confiança do Sr. Presi
dente da Repúbllca. Por consequência, 

essa orientação do Sr. Pereira Lira 
tem obtido apoio e aprovação do Se
nhor General Eurico Gaspar Dutra 
que, no regimen presidencial em que 
vivemos, é o maior responsável pelos 
momentos que estamos vivendo. 

O Sr. Lino Machado - Nesse ponto, 
V. Ex.ª tem tôda razão. O Sr. Gene
ral Eurico Gaspar Dutra é o maior 
responsável, porque, da tribuna desta. 
Casa, tais atentados têm sido insis
tentemente trazidos ao conhecimento 
do país. 

O SR. MAURÍCIO GRABOIS - O 
nobre Deputado Sr. Samuel Duarte 
defende o Sr. Chefe de Polícia, que 
está praticando hoje as maiores vio
lências, só comparáveis àquelas do pe
ríodo da ditadura e do tempo do 
Sr. Filinto Muller. 

O Sr. Caires de Brito - Essa a ra
zão por que sugerimos ao Sr. Gene
ral Gaspar Dutra, a nomeação de uma 
Comissão Parlamen~r. a fim de que 
todos fiquemos sabéndo o que existe 
em verdade no Brasil, em face das 
medidas tomadas na noite de ontem, 
principalmente contra o fechamento 
do nosso Partido e contra as próprias 
imunidades parlamentares que foram 
evidentemente feridas. As sedes do 
nosso Partido estão ocupadas pela 
Policia Militar. 

O grupo fascist2, enquistado no go
vêrno está entravando a marcha da 
democracia, que é golpeada a ci\da. 
instante. A suspensão da "Tribuna 
Popular" mereceu desta tribuna o 
protesto de todos os democratas. Mas, 
não tomando conhecimento de tais 
protestos, êsse mesmo grupo como que 
zombando dos democratas, desfere 
novos golpes contra a democracia. 

Sabemos que a situação do nosso 
povo é muito séria. O ilustre depu
tado Sr. CaJfé Filho teve ocasião de 
referir-se à miséria em que se debate 
o povo. Há sem dúvida um grande 
descontentamento popular e êste s6 
será resolvido com medidas que solu
cionem as causas da miséria e da 
fome que aflige a população. 

No entanto, elementos provocadores, 
dirigidos por fascistas, estão mobiU
zando a mocidade estudiosa com a ex
ploração do seu entusiasmo juvenil,. 
principalmente do curso secundário, 
para realizar ataques à propriedade, 
depredando sobretudo o pequeno co
mércio, criando ambiente de intran
qWlidade e de insegurança, capaz de 
justificar atentados contra a demo
cracia. 

Tais movimentos, que estamos pre
senciando, são olhados, porém, como. 
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foi dito desta tribuna, com grande 
simpatia peio povo. Não somos parti
dérlos dêsses movimentos. Sabemos 
que apedrejamentos de casas e vio
lências outras não vão resolver o pro
blema da fome do nosso povo. 

O Sr. Plínio Barreto - Ao contrário 
- vão agravá-lo. 

O SR. MAURÍCIO GRABOIS 
Temos conhecimento de que tals mo
vjmentos são insuflados por elementos 
provocadores. São êles que estão dis
virtuando um protesto de estudanres 
contra a carestia da vida, movimento 
que, em si, contava com as simpatias 
papulares. 

Ontem, dois deputados ilu;s.tres des• 
ta. Assembléia, cujos noru:.:s não de
sejo declinar, contaram que, narrando 
em casa o que acontecera na Cine
lâ.ndia, a Senhora e os filhos de um 
dêsses colegas disseram "muito bem" 
e a Senhora do outro lastimou não 
ter tal fato ocorrido na Urca. 

Que significa isso? Significa que há 
um ambiente de intranqülidade no 
país. 

Deseja-se, entretanto, transferir a 
responsabilidade da agitação que ai 
está para o Partido Comunista. 
O Sr. Pereira Lira procura apontar 
os comunistas como os responsáveis 
por essas perturbações a que estamos 
presenciando nos últimos dias. 

Protestamos contra tais afirmações. 
Temos ciência de que o Chefe de Po· 
licia está preparando um plano para 
atribuir ao nosso Partido a responsa. 
bilklade de todos êsses atos. As pri
rocs em massa coritra os mein'bros do 
Partido Comunista estão se verifican
do agora, não só nas ruas, como nas 
residências, - para, amanhã, preten
der-se justtficar que foram êles os 
promotores dêsses movimentos contra 
a propriedade. 

Queremos desmascarar essas ativi
dades policiais que não são unicamente 
dirigidas contra o Partido Comunista, 
mas contra a própria democracia. 

A sede do nosso Comité Nacional, 
na Rua da Glória. está. ocupada mili
tarmente, quando não há nenhuma 
resolução do Superior Tribunal Elei
toral a respeito. E' indispensável que 
se respeite a justiça eleitoral. Como se 
ocupa militarmente a sede de um Par
tido legalmente registrado, com repre
sentantes nesta Assembléia ? Que quer 
Isso d1Zer? o que significa a invasão 
de casas de representantes do povo, 
como a do sr. carlos Marighela, onde 
a policia entrou à fôrça, prendendo 
quatro pessoas ? 

O Sr. Lino Machado - Isto é um 
atentado à Constituinte, não ao Par
tido Comunista. 

O SR. MAUR:tCIO GRABOIS -
E' um atentado à democracia. Hoje 
mesmo o Sr. José Crispim foi visitar 
o Deputado João Amazonas, sendo im
pedido de entrar na residência do nos
so companheiro por dois beleguins da 
policia, que ali estão para proibir a 
entrada de qualquer pessoa. 

Onde estão, Srs. Constituintes, as 
imunidades parlamentares ? 

O Sr. Gabriel Passos - E as garan
tias individuais ? 

O Sr. Lino Machado - E as próprias 
garantias individuais, diz muito bem 
o Sr. Gabriel Passos. 

O SR. MAURÍCIO GRABOIS -
E' indispensável que a Assembléia 
compreenda o grave momento que 
atravessamos. 

O Sr. Caires de Brito - O suplente 
de deputado, Capitão Trifino Corrêa, 
foi prêso hoje, apesar de tôdas as suas 
imunidades. 

O SR. MAURíCIO GRABOIS -
Não só o suplente Trifino Corrêa, mas 
a própria imprensa. Quase tôda a re
dação da "Tribuna Popular" está de
tida. A conhecida jornalista Maria da 
Graça encontra-se encarcerada. 

Todos êsses atentados mostram a 
situação de anormalidades que estamos 
vivendo. E os auxiliares, do govêrno 
que cometem tais arbitrariedades, são, 
na prática, seu maior inimigo, pois 
estão criando ambiente de intranqui
lidade no pais. 

Por isso, pedimos à Casa a consti
tuição de uma comissão de parlamen
tares, com repr~sentantes de todos os 
partidos, a fim de fazer sentir junto 
a S. Ex.ª o Sr. Presidente da Repú
blica a necessidade de afastar tais ele
mentos que dificultam e entravam a 
normalização constitucional em nossa 
terra. 

Acreditamos no patriotismo do atual 
Govêrno. Esperamos que, conforme 
suas declarações, seja êle, como pre
tende, o Presidente de todos os brasi
leiros. 

Precisamos compreender que se de
sejamos uma Constituição democráti
ca, o império da ordem e da lei em 
nosso pais, é indispensável o entencti
mento entre tôdas as correntes poUti
cas. Unidos, lutemos per êste ambiente 
de ordem e tranquilidade, para o qual 
o nosso Partido dá tõda a sua cola
boração. 
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Assim, Srs. Constituintes, encami
nho à Mesa o requerimento da ban
cada do Partido Comunista. 

Espero que a Assembléia Constituin
te faça respeitar as imunidades parla
mentares dos Representantes do povo 
e envide todos os esforços no sentido 
de t'llacuar as tropas que ocupam mí
litarmentr~ a sede do Partido Comunis· 
ta e impedem a entrada no seu recinto 
dos respectivos dirigentes. (Muito 
bem; muito bem. Palmas). 

o SR. ALIOMAR BALEEIRO - sr. 
Presidente, Srs. Constituintes. Não é 
meu prapósito discutir, ne~e momen
to, o mérito do requerimento, que o 
nobre Presidente de&ta Assembléia 
anunciou à Casa. Desejo ad)enas trazer 
o relatório frio, objetivo, sem comen
tários, acerca do episódio ocorrido corn 
um dos mais nobres e eminentes ad~ 
vogados do Distrito Federal, o Dr. 
Ádauto Lúcio Cardoso, oujo nome é 
grato aos corações de quantos se ba
teram pela causa democráltica nos dias 
sombrios da ditadura (Muito bem. 
Apoiados>. 

Estávamos, hoje, na sessão da ma
nhã, quando aqui aipareceu um cida· 
dão, em terrível estado emocional, con
tando que o Dr. Adauto Ludo Car
doso fora preso por um delegado ue 
policia, pr€\S'O estava, e, mais ainda, 
havia sido espancado pelos prepostos 
daquela autoridade. 

1'.'0mos, então, ao distrito pol1c1aL 
indicado - os Deputados Milton Cam
pos, Monteiro de Castro, Magalhãea 
Pinto, Vitorino Freire, este do P .S.D., 
e eu. Depois de muitas paTada:; pelas 
adjacências da policia, qu~I11do o nosso 
automóvel é detido para que a.presen
tássemos nossas credenciais e carteira 
de identidade, chegamos até a porta. 
daquele estabeleciment,o, onde noo 
a•1istamos co!n a primeira autoridade 
de cujo nome não me recordo nesté 
ir~tante. 

As informações !oram mais ou menos 
<le excusas, va.gas, i.mlprecisas. Não 
sabiam, o Cheife de Policia não estava 
o Dr. Ft.:lano de Tal também não ts~ 
tava. . . Pedimos, então, que nos fôsse 
apresentado o delegado, Dr. Fredegard 
M'lrtins, se não me falha a memória. 

Essa autoridade, realmente, veiu à 
nossa presença e nos explicou, mais 
ou menos, o seguinte : 

"Que ia sa.i:1d1, pela manhã, cc!·ca 
de 10 horas, quando se apre~entaram 

· duas pessôas, não tendo reconhecido, 
no momento, o Dr. Adau·to L'.lcio Car
doso, nem sal>ia de quem se tratava. 
E que êsse advogado, declinando sua 

identida<le, pediu ln.formações a res
peito da prisão do Dr. Hélio Valcacer, 
jovem adivogado, !ilho do outro advo
gado, que acompanhava o Dr. -~dauto 
Lucio Cardoso. Então, o deleg!\.d o disse 
que não poderia prestar .aquelas in
formações, porque havia motivos poli
ciais e estava ocupa.do, apres·entando 
ainda outras razões de excusas, ao que 
o Dr. Adauto Cardoso teria dito. 

"- O Sr. é"muito incivil, - pro
ferindo, ato continuo, uma injúria 
grave, ofendendo os manes maternos 
do il'ustre delegado. 

Perdôe-me a Casa esta crueza no 
narrar os fatos. Não quero faltar a 
nenhum pormenor das duas narrações 
feitas pelo Delegado e pelo Dr. Adaut\) 
Lucio Cardoso. 

Diante disso, êle, delegado, ordenara 
que Adauto Cardoso fõsse preso e que 
o ilustre ad'Vogado ufereceu resistência. 
à prisão mas íá se foi por uma es
cada acima. No fim, deipols de lá. têr
mos ouvido o Dr. Adauto Cardoso, 
admitiu o delegado que, por acaso, 
houvessem feito alguns prepostos maus 
tratos ao advogado, pela balbúrdia re
gistrada no ato. 

EJcpondo ao delegado que nosso pro
!Pé>sito era trazer à Assembléia. um 
relato frio dos faltos, at.é porque, dad'J 
o que êle dizia, a. wn magistrado 
competiria, mP.is tarde, a'purar quem 
tinha razoo , manifestamos o desejo 
de ouvir, igualmente o Dr. Adauto. 
O Dr. Adauto Cardoso, atendeu-nos 
sem relutância. 

Fomos a outro andar, já. então sob. 
a responsabilidade d-e outro deleg.i.do, 
·o Sr. Dr. Lucena, de uma outra. re
pa.rt~ção, e lá apareceu o Dr. Adauto 
Cardoso. 

Realmente, não apresentava. vest!
gios de sevicias. Estava excitado, 
como era. natural. em tais circunstã.n
cias, e deu-nos outra versão dos !a
tas. 

"Tendo sido procurado, juntamen
te com o Dr. Sobral Pinto, outro 
nome glorioso do Fôro do Rio de Ja
neiro (muito bem) para prestar as
sistência ao advogado Hélio Valcacer, 
a pedido do pai dêste, fôra com êle 
para a poUc:a. A porta. encontrara. 
o Dr. Fredegard Martins. Já o co
nhecia. Cumprimentou-o, apertando
lhe a mão, e pediu, na qualidade de 
advogado, representante do Conselho 
da Ordem da classe. portanto rei
vindicando as prerrogativas desta que 
lhe desse informações acêrca do' que 
ocorrera com o Dr. Hélio Valcacer. 
Dizia-se que êste fõra preso de ma
drugada, em casa, retirado do leito 
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e metido num tintureiro, que f'.cara 
rodando pela cidade até ter um pa
rartciro - paradeiro êste que o dou
tor Adauto Cardoso soube ter sido um 
dos quartéis de cavalaria da Policia 
Militar". 

Estou reproduzindo, tão· fielmente 
quanto me é possível, o relato do dou
tor Adauto Cardoso. 

"O delegado, bruscam·ente, então, 
volta-lhe as costas. dizendo que não 
podia dizer nada. e com c1.1ta gros
ser'.a, deixou-o à porta. ~e:.~a oca
sião, o Dr. Adauto Cardoso lhe disse: 

O Sr. é um incivil. 
· "Ai o d~lega.do respondeu man

dando-o a um d·EStino de gõsto es
catológico e ordenando que. ato con
tinuo, fosse o Dr. Adauto preso. O 
Dr. Adauto. Lúcio Cardoso foi, então, 
levado aos trambulllõ~s, subjugado 
por um policial, tendo ainda recebido 
golpes pc.a m:.ca. 

O fato t-e1·ia ocorrido às dez horas. 
As treze horas, salmos da Polícia e 
ainda não lv.via sido lavxado o fla
grante. Es~rannamos isso. ponderan
do ao delE>gado que, sendo verdadeira. 
a hipótese de um crime de desiu:ato, 
era evidente que. lavrado o flagran
te, o Dr. Adauto Lúcio Cardoso te
ria direito a prestar fiança, ao que 
êle próprio estaria :mediatamente 
disposto. Então, o delegado nos disse 
que não o havia feito, embora fõssem 
treze horas, porque estávamos ali, 
mas que. assim que saissemos, to
maria a medida legal 

O Sr. Gabriel Pas.~os - Permita.
me V. Ex. que dê .-r.P.:.t testemunho. 

. Também eu, tm comp .• ~-;.:n:a do d.:iu
tor Dario de Magalhães, fomos à 
Chetla de Polic'.a, 1Jara êsse mesmo 
objetivo. Conversei com o m·utor Pe
reira Lira, pessoalmenti>, ii:...-c. cêrca 
de onze horas, .; S. Ex. de<larou 
que até aquele momenru ignorava o 
fato de que acabav:; de tomar conne
cimento. Protestando grande aprêço 
e amizade pelo Dr. Adauto Lúcio 
Cardoso. alegou, entretnto, que não 
procedia imedia•am~ i.e à soltura, 
para dar certa ;a .l~f:.• ç:'i.o à Polic!a, 
mas que estava :;'!'1clo iavrac:!o e, fla
grante e ia soltá-lo imed'.atamente. 

Pedi que se fiz,sse auto de corpo 
de delito, caso :> Dr Adauto Ciirdoso 
tivesse sido 3ev1.:1a 10. O Chefe de 
Policia negou tiv'.ss~ hf'vido essa 
ocorrência. Até êste momento, não 
tive a menor notícla ó'l Dr. Adauto 
Cardoso. apesar de tôdas as promes
sas 'de ser notificado da sua soltura. 
Procure!, pelo telefone oficial desta 

Casa, o Oficial de Gabinete do Chefe 
de Polícia. e- êsse funcionário foi 
grandemente desatencioso, negando
S·e a dar qualquer informação e di
zendo que ignorava tudo, apesar de 
eu lhe dizer que falava em virtude 
de recomendação' do Chefe de Poli
cia. Portanto, a excusa de que V. Ex. 
<iá notícia não é proceden~e. pois, 
desde as onz~ horas, êsse auto de de
sacato estava sendo lavrado. 

O Sr. Prado Kelly - Se o fato 
emociona a Assembléia, consterna 
a numerosíssima classe dos advogados 
desta Capital !Muito bem. Palmas). 

O Sr. ALIOMAR BELEEIRO - E' 
necessário, mesmo, assinalar que o 
Dr. Adauto Lúcio Cardoso, naquele 
momento, apresentava-se não só no 
exercício de sua profissão, defen:iendo 
alguem que se encontrava debaixo da 
ação da autoridade, mas ainiia como 
um delegado da Ordem dos Advogados, 
autarquia federal, reivindicando uma 
perrogativa que a lei assegura à súa 
classe, cumprindo, pois um dever fun
cional. 

O Sr. Gabriel Passos No mo-
mento em que a Policia se con
fessa impotente para reprimir a de
soroem e os desordeiros, prende ho
mens de bem que merecem o aprêço da 
sociedade. (Muito bem) . 

O SR. ALI OMAR BALEEIRO -
Sr. Pref;idente, feito meu relatório e a 
despeito cl.o propósito de não comentar 
os fatos da noite passada e desta ma
drugada, entretanto, sou levado a um . 
ligeiro reparo, Por provocação dos aT
gumentos aqul há pouco desenvolvidos 
pelo meu nobre colega, Sr. Café Fi
lho. 

Quando S. Excia. falava, outro co
lega me dizia : 

"Acha que êle faz bem, nesta hora. 
em que todos sentimos clara, mani
festa a situação? Ac::a que devemos 
revolver culpas ou, apenas, procurar 
a solução? 

O Sr. Nestor Duarte - Descul
pe-me o nobre colega a interrupção. 

Mas acho que, no caso, temos de re
volver culpas e apontar criminosos. 

O SR. ALIOMAR BALEEIRO -
Afirmei que, embora o passado seja o 
passado, embora não devamos ll!)S 
preocupar com êle, mas com as solu
ções para o presente, havia necessi
dade de revolver, no caso concreto, as 
culpas. Porque, apesar de têrmos uma. 
Polícia que arrebenta máquinas de fo
tógrafos, prende advogados dos mais 
lrrepreensfveis que se possa ima
ginar ..• 
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O Sr. Plínio Barreto - Prende jor
nalistas. 

O SR. ALI OMAR BALEEIRO -
... desrespeita a imuniàade de deuu
tados, pratica atos pelos quais só -te
nhamos de lament:i.r que ê5te país 
possua t"o triste Chefe de Policia, e 
que ainà<t a esta hora - 16 horas -
esteja ah:da no cargo, e ainda não 
tenha sido .~ubstituido, apesar de tudo 
isto - Senhores - ainda é necessário 
defender essa PoUcia. E' necessário 
defender êste Govêrno, porque, em 
verdade, quem deveria ser aqui acusa
do, quem, deveria ser aqui objeto de 
execração do Pais não são os aprovei
tadores, os negocistas da guerra. 

Isso por que, em verdade, os respon
sáveis não são êsses aproveitadores, 
que venderam doc':'s envenenados, re
médios falsificados, alimentos cor
ruptos, nem mesmo êsses beleguins 
policiais que não sabem como cumprir 
seu dever. 

O voerdadeiro causador, o responsável 
por tudo isso, é aquêle senador que 
passa por aqui e senta ali, ao lado do 
nobre Deputado Sr. Sousa Costa. 
(Palmas. Apoiados e não apoiados. 
Trocam-se· numerosos apartes. O Se
nhor Presidente faz soar os tímpanos 
incessantemente) . 

Espero que motivos de simpatia, ou 
quaisquer outros, inch"t>ive gratidão 
que aproximem daquele Senador os 
Srs. Representantes, não impeçam a 
serenidade, nem a severidade com que 
trago ao tribunal da opinião brasileira 
o responsável pelo que af está. 

·O Sr. Gurgel do Amaral - V. Ex.ª, 
deve limitnr-se aos fatos, em vez de 
tentar agitar a opinião pública, por
que o momento é de excepcional gra
vidade e há massas getulistas que po
dem se irritar, agravando a situação. 

(Trocam-se numerosos apartes 
simultâneos) . 

O Sr. Prado Kelly - Conclamo 
a Assembléia a não tratar de assun
to sob qualquer prisma pessoal, 
a. fim de que dessa forma, possamos 
ajudar o Chefe do govêrno a agir con
soante as aspirações do povo brasi
leiro. 

O SR. ALIO MAR BALEEIRO -
Sr. Presidente, todo êste alvorôço não 
perturba a minha serenidade, que per
turbada não estava, quando apontei o 
responsável pelo que ocorre hoje. 

O Sr. sousa Costa ·- Sr. Presi
de«ite, peço a palawa pela ordem. 

O SR. ALIOMAR BALEEIRO -
Ilustre Deputado Sr. Sousa costa: 

V. Exª. pode pedir-me permissão para 
um aparte, que lho concederei, pois 
estou com a palavra. 

O Sr. Sousa Costa - Peço, então 
licença a V. Ex." para um a.put1e. 

O SR. ALIOMAR BALEEIRO -
Concedendo a V. Exª. êsse aparte, 
quero re<!omendar aos Srs. Represen
tantes que por motivos de louvável 
gratidão ou quaisquer outros, que
rem defender, aqui, o homem que por 
mim acusado, que, em vez de gritar 
o que só serve para degradar a Assem
bléia, venham todos, um por um, des
mentir os fatos dentro dos quais de
fenderei minha tese. Até porque, a.cre
dito, não poderia ter passado pelo es
pírito do nobre líder d"l. U.D.N., se
nhor Prado Kelly, que eu nutrisse. o· 
desejo de me pronunciar, sob qual
quer aspecto pessoal, a respeito do Se
nhor Getúlio Vargas cuja personali
dade não me interessa. Não é metr 
amigo, nem meu inimigo. Pessoal.men
te, dêle não tenho qualquer queixa. 
Como cidadão e homem público, po
rém, estou aqui para acusá-io. S. Ex". 
tem uma cadeira nesta casa, e, por 
conseguinte, o direito de usar a tri
buna quando lhe aprouver. Se até 
agora não exerceu tal direito, a culpa 
é unicamente sua. 

<Trocam-se inúmeros apartes. 

O Sr. Presidente faz soar demo
radamente os tímpanos.) 

O SR. ALIOMAR BALEEIRO -
Lastimo, Sr. Presidente, que tantos 
Representantes gastem seus méritos 
neste furor de berros, que não con
vencem a ninguém, pois nem sequer 
são ouvidos! Mais prático ~eria ou
virem a acusação concreta que, sem 
qualquer Injúria, pretendo fazer ao 
Sr. Getúlio V~as, e qu.f! êle está no 
dever de receber, por ter sido homem 
público, o que, além de tudo. não lhe 
confere o caráter de alfenim> nem de 
homem intangível. O Sr. Getúlio 
Vargas, como todos os homens que 
exercem o poder, é vulnerável à críti
ca, e aqui estamos para apreciar os 
seus atos, sobretudo quando tais atos 
se refletem na atual situação, quan
do são a causa eficiente. o motor que 
nos coloca na situação dramática em 
que nos achamos. 

O Sr. Sousa Costa - Peço li· 
cença a V.Exª. para um aparte, não 
pa;i-a defender o Sr. Getúlio Vargas, 
primeiro porque o nobre Senador não 
está em causa e, segundo, porque o 
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seu julgamento foi feito em 2 de de
zembro. (Apoiados.) Na Bahia, na 
terra que, na frase de Rui Barbosa, 
é "mãe da generosidade, da Inteligên
cia e do entusiásmo", mesmo na ge
nerosa Bahia o Sr. Getúlio Vargas 
obteve votos suficientes para derro
tar V. Exª. 

O SR. ALIOMAR BALEEIRO -
Isso n.:io interessa ao a~sunto em de
bate. 

O Sr. Antônio Correia - O Se
nhor Getúlio Vargas tem apenas 1/24 
do eleitorado. 

O Sr. S<Yusa Costa - Nesta hora., 
entretanto, não devemos tratar de 
defender o Sr. Getúlio Vargas, mas 
lutar pela defesa da democrácia. Não 
nos deixemos perturbar pelo calor das 
paixões numa hora em que precisa
mos de raciocínio claro para agir com 
serenidade. Aconselhemos, pois, ao Go
vêmo, medidas adequadas para resol
ver a presente situação e não cuide
mos de acirrar ódios nem criar 11m
biente que só pode tornar mais difícil 
a situação da democracia. Desta mes
ma tribuna declaro que, em qualquer 
oportunidade, serei defensor das acusa
ções que se moverem ao Govêrno do 
Sr. Getúlio Vargas. Apelo para o no
bre orador no sentido de Interromper 
as suas agressões a quem quer que 
seja e coopere nesta hora. com o Go
vêrno da República, facilitando a pa
triótica missão do nobre General 
Eurico Gaspar Dutra de cujo êxito 
dependem os destinos da nossa Pátria. 

O SR. ALIOMAR BALEEIRO -
Sr. Presidente, ouço sem:i;re com sim
pat1a o nobre Deputado Sr. Sous:t 
Cost.a, a cujas qualidades parlamen
tares acredito ter s~mpre feito justiça. 
ln.felizmente, S. Ex.ª devia estar bem 
distraido quando aderiu à celeuma 
aqui fei',a e que não abona o feitio 
desta Assembléia. 

O nobre colega, se me tivesse ou
vido com atenção, teria notado - e 
êste é direito meu, para o qual 
não peço licença - que o responsável 
pelos fatos o<:orrldos ontem, hoje e, 
talvez, amanhã, é o Sr. Getúlio Var
gas. 

ll: claro que nem todos pensam as
sim. ll: licito a qualquer Represen
tante ocupar a tribuna para dizer que 
fiz afirmação leviana, ou demons
trar, fato por fato, que laborei em 
êrro. Ass.im se faz num Parlamento. 

O Sr. Agamemnon Magalhães -
Essa é uma herança da guerra n&.o 
do Govêmo. 

O SR. ALIOMAR BAliEE!RP -
Diz a Deputado Agamemnon Maga
lhães que é uma herança da guerra 
e que estamos aqui a liquidar e sofrer, 
a bem de inventário, a herança da. 
guerra. É argumento, não padece dú
vida, mas, infelizmente, não convence. 

Faço um apelo aos nobres Repre
sentantes que só me aparteiem, com 
a minha permissão, como o fiz;eram os 
Deputados Sousa Costa e Agamemnon 
Magalhães, mostrando que têm noção 
do que é uma Assembléia, porque não 
posso responder a berros, mas sómente 
a argumentos. Darei licença a qual
quer Representante que a solicite para. 
um aparte, e, se puder, responderei, 
pois é desejo meu atender a todos, 
não podendo, porém, responder a ber
ros, pois não tenho a forte voz do 
Sr. Sousa Costa, para gritar mais alto 
do que S. Ex.ª 

O Sr. Pereira da Silva - Bem 
sabemos da compressão policial que 
existia contra os parlamentares acu
sados de coparticipação no movimento 
comunista de 1935, ao tempo do Sr. 
Getúlio Vargas. Citarei um fato em 
que se evidenciará a injustiça com 
que V. Ex.ª, neste momento, ataca o 
ex-presidente da República. 

O SR. ALIOMAR BALEEIRO -
Deus inspire a V. Ex.ª 

O Sr. Pereira da Silva - Quan· 
do exatamente tomava maior vulto 
essa compressão da Policia política 
contra os defensores dos parlamenta
res brasileiros, entre os quais estava eu, 
embora um dcs mais humildes advoga_ 
dos - hoje parlamentar, nesta Casa, -
houve alguém que chegou ao supremo 
absurdo Je admitir que ser advogado 
de parlamentar acusado de comun1s
mo era também ser comunista. Nesta 
ocasião foi feita uma lista com os 
nomes dos advogados que deveriam ser 
presos. E quase que se concretizava. 
o ato da prisão dêsses causidicos. Che
gado o fato ao conhecimento do 
Sr. Getúlio Vargas, S. Ex.ª não ape
nas repeliu a tese iniqua mas desau
torizou qualquer medida contra. os ad
vogados. Foi mais além: recomendou 
que fôssem dadas tôdas as garantias, 
à defesa dos parlamentares acusados. 
É injustiça, portanto, acusar-se o 
Sr. Getúlio Vargas nesta hora, em 
que se traz ao Parlamento a noticia 
de inominável violência hoje cometida, 
contra ilustre advogado, em pleno 
exercício de suas funções. A paixão 
politica deve ceder à verdade dos fa
tos. 
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O SR. ALIOMAR BALEEIRO 
V. Eiccia. perdeu excelente ocasião de 
ficar calado, porque não acusei o 
Sr. Getúlio Vargas de violências - o 
que aliás cometeu - e, sim, como res
ponsável pelos descalabros econômi
cos e financeiros em que se acha em
polgado o pais, neste momento. Minha 
acusação é de que êle é o causador, 
pela sua inópia administrativa, do mal 
estar em que se acha o pais hoje. A 
minha acusação é de que não viu 
claro seu dever, não fêz o que deveria 
ter feito, não teve a intuição dos ma
les que se aproximavam, e não soube 
tomar, em tempo oportuno, as medi
das adequadas. 

O SR. PRESIDENTE - Lembro ao 
nobre orador que está quase findo o 
seu tempo. 

O SR. ALIOMAR BALEEIRO -
Sr. Presidente, permita-me apenas al
gumas palavras para tranqüilizar e 
entusiasmo dos nobres defensores do 
Sr. Getúlio Vargas. Deixo aqui, po
:rém, a acusação, para que a recolham 
e, amanhã, venham defender o ex
Ditador. <Muito bem; palmas). 

Referia-me ao argumento invocado 
pelo Deputado Café l<"'ilho e apelo para 
a memória dos que tantos apartes me 
deram. Dizia S. Exª. que, em 'lllatéria 
de transporte, os lucros obtidos pelas 
emprêsas, que montavam a onze mi
lhões de cruzeiros em 1941, elevaram
.se, em 1945, a cento e onze milhões, 
isto é, dez vêzes .mais! l 

Pois bem; nesse mesmo quadro ofi
cial vemos que em todo o pais - e 
não apenas no Distrito Federal, -
tais lucros de emprêsas de transpor
te, em 1941, eram de Cr$ 32.870.000,00 
e, em 1945, atingiram um bilhão cen
to e sessenta e sete mJlhões e quatro
centos e sessenta e seis mil cruzeir0s 
(Cr$ 1.167.466.000,00), alguma coisa 
de alarmante, lucro excepcional, ex
cessivo. esc<i.ndaloso, que a:< emprêsas 
tiveram com a guerra, com e, mesmo 
capital, sem nada acrescentar a êste, 
nem mérito ou esforço de qualquer. 
Tiplcemente, o lucro foi !merecido, 
fruto do empobrecimento geral do povo 
por obra da especulação. 

Pergunto: qual o papel de um go
vêrno que tivesse o mais elementar 
bom senso, a mE.'nor noção do que se 
deveria 1azer, já em guerra, quando 
o pais fatalmente seria arrastado por 
ela? Que deveria fazer um govêrno 
quando muitos palses, pela sua posi
ção geográfica ou determinadas ra
zões, pretendiam (icar neutros Já ha
viam tomado medidas adequadas? 

Era, evidentemente, absorver tais lu
cros para não causar o desequilíbrio 
entre a procura e oferta e prover ao 
orçamento. Não o fazendo, o Govêr
no desequilibrou o orçamento cobriu' 
o deficit com as emissões, lançou o 
pais na inflação, da qual vem todo êsse 
cortejo de desgraças, que assistimos. 

O Sr. Getúlio Vargas, depois das 
suas partidas de golfe, no clube onde 
se divertia, com os que recolhiam tais 
lucros polpudos, não os tributou; pelo 
contrário, trillutou a pobreza, através, 
de impostos indiretos e, então, permi
tiu que esta minoria de açambarca
dores e aproveitadores se Iocupletasse 
com lucros fabulosos de muitos mi
lhões .de cruzeiros, justamente o que 
faltava para equilibrar o orçamento. 
Houvesse evitado êsse êrro, houvesse 
aplicado desde 1941 ou 1942 o impõs
to sôbre lucros excessivos e teria evi
tado o naufrágio financeiro do seu go
vêrno, trazendo as conseqúências em 
que se debate o atual govêrno. Aqui 
fica a acusação. . . 

Foi dêste êrro econômico, fiiiancei
ro, administrativo, que decorreu o de
ficit dos orçamentos sucessivos até 
1945. Dai a inflação, e da inflação 
essa parada de misérias, cujo quadro 
até sangrento e lutuoso estamos vendo 
todos os dias e que ainda se estam
pará por muitos dias, por muitos me
ses, se o Govêrno atual não tomar as 
providências drásticas que lhe compe
tem1 entre as quais aquela tributação, 
ainaa que tardia. 

Ai está a acusação, concreta, sem 
agressões, sem injúrias, para que tan
tas dedicações ao Ditador encontrem 
um melhor emprêgo. (Muito bem; 
muito bem. Palmas) . 

o SR. Ji>RESIDENTE - Tem a pa
lavra o Sr. Domingos Velasco. 

O SR. DOMINGOS VELASCO (*) 
- Sr. Presidente, tomo a palavra 
neste instante para definir, em nome 
da Esquel'dA. Democrática, sua posição 
dlante dos acontecimentos de ontem 
e hoje. 

Em declarações fe!ta.s há mais de 
seis meses, por ocasião em que explo
diam greves em todo o pais, a f'S
querda democrática afirmou que aque
las greves eram apenas sintomas de 
males profundos, e que ao Govêrno 
cabia o dever de estudar as cansas de 
nossa crise econômica para assentar 
medidas que melhorassem a sorte do 
povo. 

No decorrer dêstes seis meses, tôdas 
as vêzes que foi solicitada, ou mesmo 

( •) Não foi revisto pelo orado.r. 
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espontâneamente, para apreser.t.ar seu 
ponto de vista às autoridadef, a fim 
de com elas cooperar na solução dos 
problemas econômicos, a Esquerda De
mocrática cumpriu seu dever. 

A questão do trigo foi por ela es
tudada, e de tal maneira, que recebeu 
do Sr. General Presidente da Co
missão Central de Abastecimento, te
legrama de agradecimento por sua co
laboração, e, ao mesmo tempo, um 
pedido para que consentisse na pu
blicidade, nos órgãos do Exército, dos 
documentos por nós fornecidos. 

A questão da pecuária, que se traduz 
na abundância de gado gordo no 
Brasil Central e na falta de carne nos 
centros populosos, tem sido reitera
damente defendida nesta tribuna pelo 
meu Partido. Ainda agora, os campos 
de minha terra estão cheios de gado; 
e, ontem mesmo, fui informado de 
que só na região de Montes Claros 
existem 60 mil cabeças de gado gordo, 
enquanto que as populações do Rio 
e de São Paulo não têm carne. 

A questão de cereais foi também 
tratada por nós e os jornais de hoje, 
desta cidade, publicam fotografia~ de 
pilhas de milhares de sacas expostas 
ao tempo, porque já não há mais es
paço nos armazéns para guardá-las. 
De associações profissionais do Triân
gulo Mineiro tenho trazido apelos 
para que se facilite o transporte dêsses 
gêneros. 

Assim, tanto quanto lhe foi possível, 
a Esquerda Democrática cumpriu seu 
dever de, pràticamente, cooperar com 
o Govêrno. 

Os acontecimentos de ontem e de 
hoje são sintomas ainda mais graves 
do que as greves (muito bem), porque 
constituíram como que uma insur
reição . do ·povo contra a exploração 
de intermediários (muito bem). 

Estamos dispostos a persistir na 
nossa atitude de dar pleno apoio a 
tôdas as medidas que o Govêrno exigir 
para melhorar a sorte ftas pcpulações 
das grandes cidades (muito bem). 
Mas estamos na tribuna também para 
protestar contra a maneira por que 
as autoridades se conduziram de ontem 
para hoje (muito bem) . Lançamos o 
nosso mais veemente protesto contra 
as violências inúteis praticadas pelas 
autoridades contra o pcvo. 

O Sr. Hermes Lima - V. Exc!a. 
pode ainda acreseentar: co11tra a es
candalosa falta de policiamento que 
permitiu aos acontecimentos atingi
rem tal gravidade. Podia-se verificar 
perfeitamente que bastariam, em Co
pacabana por exemplo, co1no pessoal
mente assisti, três ou quatro soldados 

ou guarda-civis aparecerem para dis
persar os pequenos grupos que depre
davam as casas comerciais. Entre
tanto, a policia primou pela ausência, 
pela falta de cump1imento do seu 
dever preventivo, porque a polícia es
pera sempre espanc::tr o povo e não 
manter a ordem. A Policia confunde 
espancar o povo com manter a ordem. 
(Apoiados.) 

O SR. DOMINGOS VELASCO -
Muito obrigado a V. Ex.ª. 

O Sr. Antônio Correia - Porque o 
Sr. Pereira Lira estava esperando a 
hora de cumprir sua promessa de 
mandar prenrier Deputados. 

O SR. DOMINGOS VELASCO 
Sr. Presidente, os acontecimentos de 
ontem, repito, são sintomas de males 
mais profundos. E' inútil e até im
becil atribuir a um Partido aquêles 
acontecimentos. 

O Sr. Hermes Lima - Muito bem. 
O SR. DOMINGOS VELASCO -

Ainda que reuníssemos todos os co
munistas do mundo e sõb.re êles jo
gássemos uma l:jomba atômica, que os 
destruísse definitivamente, ainda assim 
o problema continuaria. Porque é im
becilidade atribuir a um Partido a 
causa dos acontecimentos referidos. 

O Sr. Juraci Magalhães - Se os co
munistas tivessem fôrça para deflagrar 
acontecimentos como os de ontem, já. 
teriam tomado posse do Govêmo. 

O SR. DOMINGOS VELASCO -
Quero, ainda, Sr. Presidente, em 
nome da Esquerda Democrática, lan
çar o mais veemente protesto contra 
o desrespeito às imunidades parlamen
tares. (Muito bem). Porque, Senho
res Constituintes, ... 

O Sr. Lino Machado - V. Excia. 
sente a ferida na própria carne, porque 
já foi vítima dessas violências. 

O SR. DOMINGOS VELASCO -
Respondo a V. Ex.ª dizendo que há 
muito perdoei meus difamadores, 
meus caluniadores, aquêles que me in
juriaram. E' justamente isso que me 
dá autoridade para protestar contra 
as violências feitas às imunidades par
lamentares, não porque já tivesse so
frido essas violências, mas porque, 
quando as imunidades parlamentares 
foram violadas em 1936 - 23 de mar
ço - dia em que um Senador da Re
pública foi bàrbaramente espancado 
na policia, nesse dia estava dissolvido 
o Parlamento brasileiro. Não foi a 10 
de novembro que o dissolveram, mas 
a 23 de março, quando desrespeitaram 
as imunidades parlamentares. 
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Quero que se consigne nos nossos 
Anais que a Esquerda Democrática, 
pela minha voz, embora amanhã pos
samos ser conduzidos a nova dissolu
ção do Parlamento, ocupa a trl.buna 
para dizer a V . Ex.''. Sr. Pres1d"ln
te, e aos meus colegas da Constituin
te, que, se não houver reação à altu
ra desta Assembléia contra as violên
cias feitas às imunidades parlamenta
res, é hoje o dia de sua dissolução, 
porque::. daqui por diante, nenhum de 
nós terá mais liberdade para defen
der desta tribuna os interê;:;ses do 
povo. (Muito bem; muito bem. Pal
mas.) 

O SR. JURANDIR PIRES - Sr. 
Presidente, nunca assumi a tribuna 
parlamentar para falar a meus pa
res com tanta emoção como no dia 
de hoje. 

Incontestàvelmente, é preciso muito 
cuidado e, talvez, muita. coragem para 
se falar calmamente, para se pedir 
calma e ponderação numa hora em 
que o nervosismo excita os espíritos 
diante dos acontecimentos que se es
tão sucedendo. 

E' precisamente fors, da paixão, que 
nos leva, neste momento, de Norte a 
Sul, aos choques os mais bruscos, que 
me dirijo a meus pares, pedindo união 
e solidariedade. 

Não se resolvem no embate de idéias 
antagônicas, não se resolvem no âm
bito das paixões políticas, não se re
solvem nas divergências de opiniões 
problemas que pedem critério e me
ditação. 

Slddhazra, aquêle principe notável 
de Kapilavastu, que se tornou depois 
frade mendigante, o apóstolo incom
parável do Budismo, certa v~z parou. 
para meditar. Chamaram-no de louco 
e êle respondeu: 

"Vocês me chamam de louco porque 
medito, chamam-me de covarde por
que sou calmo; vocês é que são os in
sensatos." 

E' preciso que haja sensatez. Os 
acontecimentos estão se desenrolando; 
ainda não conhecemos tõda a exten
são da trama que se descobre. Sabe
mos como a alma nacional se dilata 
na receptividade de tõdas as reações, 
que aberta está no martírio por que 
tem passado o povo brasileiro, com a 
falta de tudo e com a comoressão 
total de suas aspirações. · 

Compreenda.mos, nesta hora a fa
cllidade com que se desenrolam as 
reações populares e como tem funda
~ento, uma razão superior na crise 
e:õonõmica que atravessamos. Sé tudo 

no munuo tem uma razão, e se a ra
zão é o tudo, cumpre que nós, cônscios 
das nossas responsabilidades, como 
mandatários da vontade popular para. 
criar um Brasil grande e forte, nos 
mantenhamos unidos, que nos trate
mos com cordura para realizar essa. 
obra, porque, do contrário, não é o 
Parlamento que cai, quem cai é o 
Bra.sll. 

O Sr. Lino Machado - Esta trepi
dação, esta vida é a defesa do próprio 
Parlamertto. 

O SR. JURANDIR PIRES - Essa 
trepidação e essa vida são o sintoma 
de que o Brasil exlste, de que o Brasil 
está. vibrando como nós outros, por
que somos apenas o reflexo dessa vi
bração que, de Norte a Sul do país, se 
manifesta na hora presente. 

O Sr. Lino Machado - Não com
preendo por que pedir a calJilar!a 
dêste Parlamento. 

O SR. JURANDIR PIRES - Mas, 
se representamos o reflexo desta. vi
br~ão, devemos compreender, Bimul
tã.neamente, a responsabilidade que 
cabe ao Parlamento, porque tôdas as 
aspirações do momento presente se 
voltam precisamente para êste Parla
mento ... 

O Sr. Lino Machado - Por isso 
mesmo, cabe ao Parlamento ãefender 
as imunidades dos seus Representan
tes; é, aliás, o que está fazendo. 

o SR. JURANDm PIRES - . . • e 
é mister que êle o faça. com a sere
nidade que deve presidir a sua ação, 
para não ficar como fúria de guilho
tina, aplaudindo desmandos e arbi
trariedades nem, tão pouco, deliran
do diante das cabeças que rolarem 
para satisfação dos nervosismos exal
tados. 

O Sr. Lino Machado - Quanto à 
tranquilidada que V. Ex.ª reclama. é 
que me rebelo, para diZer que a vida. 
é trepidação e a trepidaç~o é do pró
prio Parlamento, quando tem liber
dade. 

o SR. JURANDm PIRES - Vos
sa Ex.ª, como sempre, representa essa. 
trepidação entre nós... (riso) V. Ex.• 
representa essa trepidação perma
nente; todavia, é exatamente para V. 
Ex.ª que apelo, sobretudo porque sel 
que V. Ex.ª compreende quanto o 
momento é profundamente delicado, 
e que esta trepidação, por isso mes
mo, que representa a trepidação po
pular, deve ser sincronizada com a 
aspiração do nosso povo, porém ca.mi
nhando para uma solução objetiva. 
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real e firme, como devem ficar, nos 
momentos sublimes da nacionalidade, 
a posição daqueles que têm a res
ponsal>ilidade do seu destino. 

O Sr. Getúlio Moura - V. Ex.oª 
permite um aparte? Na hora grave 
e inquieta qne o Brasil atravessa, exi
ge-se de. nosso patriotismo, antes de 
tudo, prestigiar o Govêrno, para que 
êle vença a crise; depois, vamos apu
rar responsabilidades, punir excessos 
porventura praticados. Criticar, desde 
já, é julgar sem a formação do pro
cesso. Estamos prejudicando os inte
rê-;ses do Brasil, com nossa atitude, 
também de inquietação, quando de
vemos revelar aqui serenidade, pa
triotismo e decisão na defesa das ins
tituições democráticas. <Muito bem.) 

o SR. JURANDm PIRES - Um 
conceito ·de Shakespeare tem, em sín
tese o aparte de V. Ex.ª quando diz 
que '"deplorar um infortúnio é o m.eio 
mais seguro de acarretar outro in
fortúnio". Não temos que deplorar, 
anas compreender o que se está 
passando, e compreender seus funda
mentos. Para isso, há necessidade de 
nos unirmos, não para apoiarmos o 
Govêmo, mas para colabOrar todos 
juntos na obra de conduzir o Brasil 
ao pôrt,o seguro,· dentro da torme~ta 
que nos avassala. <Muito bem; muito 
bem. Palmas). 

O SR. NEREU RAMOS <Palmas) 
Sr. Presidente, não venho discutir as 
causas verdadeiras dos tumultos e da 
agitação que a capital da República 
presencia há alguns ~ias; venho 8:Pe
IlJRS trazer à Assembleia, ptla conside
ração que lhe deve o Govêrno da ~<;
pública, es.clarecimentos que a hao1-
litem a julgar de como se vem condu
zindo, nesta emergência, o eminente 
Sr. General Eurico Gaspar Dutra. 

Ontem, quandn nos chegavam as 
primeiras noticias do que ocorria, ao 
mesmo tempo, em diversos pontos da 
cidaide n:esta Casa <.irculou o boato 
malicicIBo de que era o preparativo 
com que se pretendia suprimir a pró
pria soberania desta Assembléia. 

Conhecemos todos o atual Chefe da 
Nação e sabem os brasileiros que nin
guem foi mais decidido e positivo no 
esfôrço para a redemocratização do 
pais. Quando se escrever a história 
dos dias que se passaram, a atitude 
varonil e corajosa do Sr. General Eu
.rico Gaspar Outra há de ficar grava
da nos anais de nossa vida política 
como exemplo de devoção aos supre
mos interesses da pátria. (Muito bem. 

Apoiados. Palmas) . Por conseguinte, 
um homem conhecido da nação pode 
a ela dizer que o seu maior interêsse, 
interêsse de seu Govêrno, é que esta 
Assembléia continue para com êle di
vidir as responsabilidades das provi
dências que o pais está reclamando 
<muito bem) para sair da grave cri
se económica que atravessa. <Muito 
bem). 

O Sr. Lino Machado - Do atoleiro 
da ditadura. 

O SR. NEREU RAMOS - Desde 
que falei aqui pela primeira vez, acen
tuei a urgênciii. e a necessidade de se 
elaborar uma Constituição, para que 
o Poder Legislativo começasse a fun
cionar e para que, então, sugerisse 
providências legais capazes de resol
ver os sérios p;oblemas que nos as
soberbaim. 

Ninguém, portanto, mais do que S. 
Excia. tem maior interesse, interesse 
patriótico, em prestigiar esta Assem
bléia <muito bem), como vem pres
tigiando e há de prestigiar. 

Ainda hoje, no intervalo das duas 
sessões, procurei s. Excia. o General 
Eurico Gaspar Outra, para Lhe tra.ns
mi tir o clamor aqui existente, a re5-
peito da possibilidad<:: de terem sido 
violadas as imunidades parlamentares. 
Declarou-me S. Excia. que suas ins
truções, e instruções reiteradas, foram 
no sentido do rigoroso respeito das 
imU!llÍdades parlamentares. 

O Sr. Carlos Marighela - Essas 
instruções, Sr. Senador Nereu Ramos, 
infelizmente, não estão sendo cum
pridas. 

O SR. NEREU RAMOS - Se es
sas instruções não estão sendo rigo
rosamente cumpridas, elas o serão, de 
maneira absoluta. <Palmas) 

O Sr. Juraci Magalhães - É uma 
afirmação que a Assembléia Nacional 
Constituinte recebe com o maior 
aprêço. 

O SR. NEREU RAMOS Posso 
dizer a VV. Exas., que. ao entrar nes
ta Casa, às duas horas da taroe, ten
do recebido a noticia de que fôra prê
so o suplente de Deputado Sr Trifi
no Correia, imediatamente me enten
di com as autoridades superiores, es
tando autorizado a declarar, por co
municação que recebi, que o mesmo 
jâ se encontra em liberdade. (Muito 
bem. Palmas). 
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O Sr. Euclides Figueiredo 1- Estâ 
em liberdade; mas foi ou não prêso? 

1 
O SR. NEREU RAMOS - O G-O'Vêr

no da República está preparaldo para 
manter a ord.em pública e há! de as
segurá-la, quaisquer que sejam as 
energias que tenha de de~der. A 
manutenção da ordem pública . é um 
imperativo nadonal e em tô1-1i.o dêle 
devem unir-se, nesta hora., todos aque
les que não bafejam com suas simpa
tias a agitação que se vem ~a.zendo 
e que tem por base a crise econõ:mica 
que nos assoberda. 1 

O sr. Glicério Alves - Graças a 
Deus ouvimos a voz do bom senso. 

O Sr. Juraci Magalhães -f' Não é 
a única. 1 

O Sr. Caires de Brito - O nobre 
orador permite um aparte? IA resi
dência do nobre Deputado Sr. João 
Amazonas, desde três horas Ida ms,
nhá, tem três policiais à porta, para 
qúe de lá não saia um j ornallsta. 

o SR. NEREU RAMOS - ks imu
nidades parlamentares hão de· ser -
repito - rigorosamente resneitadas ..• 

• 1 

O Sr. Lino Machado - De · agora 
ra em diante. 1 

O SR. NEREU RA:JIOS - . • • e o 
Govêrno tomará, estou certo,! as ne
cessárias providências, porque sei. que 
o Sr. General Eurico Gaspar IDutra é 
um homem de honra. As imt2nidades 
parlamentares - afirmo mais uma 
vez - serão respeitadas. <Muito bem; 
mutto bem. Palmas) . i 

O Sr. Lino Machado - O~alá não 
tenhaw.os. outra vez, um 193'1. 

O Sr. Acúrcio Tôrres - E' Jessimis-
mo de V. Ex.ª. 1 

o SR. NEREU RAMOS - Ditas es
tas palavras, ::~·. Pr.esidente, quero de
clarar r1ue não po~so dar n:fau voto 
à indicação do Fartido Camurusta tal 
como fci redigicl.1. Mandarei 1 à Mesa 
um substitutivo qu·e. estou certo, vai 
mer~·cer e aplauso da Casa. 

Eis os seus têrmos : 
A Assembléia Constituinte, tomando 

na devida consideração as graves OCO!f
rências que se tGm verificado nesta 
capital, nestas últimas horas) resolve 
designar uma Comissão de cinco mem
bros para manifestar ao Sr. P;residen
te da República os seus propósitos de 
coopera.ção com o Govêrno na defesa 

1 

da 01=dem, e os votos que faz por que 
s·ejam apuradas as responsabilidades 
pelos r·eferidos sucessos e coibidos 
quaisquer abusos que importem em 
desrespeito, não só· à propriedade, 
como ao·s direitos e garantias essen
ciais às instituições. No tocante a. 
imunidades parlamentares, a Assem
bléia confia ao s·eu Prestdente a in
cumbência de veirificar se houve qual
quer fato que as atingisse, providen
ciando em conseqüência. - Nereu Ra
mos. - Otávio Mangabeira. - Artur 
Bernar.des. - Baêta Neves. - Olavo 
Oliveira. - Arruda Câmara. - Raul 
Pila. - Domingos Velasco. 

Dentro em poucos. dias havemos de 
ent!f·egar ao pais a n·?ssa Carta Cons
titucional e começaremos, então. a 
•enfrentair diretame-nte os problemas 
que agora angusttam a Nação. Nessa. 
oportunidade nós, os Representantes 
do povo b!·asilei!fo, vamos sugerlr ao 
govêrno, através de providências le
gais de nossa atribuição, as providên
cias necessárias, a nosso juízo, à solu
ção dos problemas que era perturbam 
nos.5a vida econômica. . 

Mas não agravemos esta crise eco
nômica cem a sua exploração dema
gógica. Do contrário, quem mais sofre
rá com isso é a própria Nação, que só 
devemos seirvir. com devotamento e 
patriotismo. · 

(Muito bem. Muito bem. Palmas>. 

O SR. CARLOS· MA..~IGHELA -
S. Presidente, Srs; · Repres·entantes. a 
noção que temos do Parlamento, desta 
Assembléia Constituinte, é de que lhe 
compete uma· função eminente·mente 
política. Com as responsabilidades que 
assumimos juhto ao nosso povo. não 
pcderi::lmos vir para aqui le-vanta.r pro
blemas que .1ão dissess·em com o seu 
interêsse. 

A demGCracia, ati·ngida, como se en
cc.ntra. em nossa pátria, comanda-nos 
ao cumprimento do deve.r, neste instan
te. Nr,ssas imurâdades, como parla
mentares, fc•cam ·violadas por autori
dad·es irr·esponsáveis, que não com
pre·endem os novos t•empos em que vi
vemos, que não acompanham a mar
cha inexorável paira :a democracia. 

Eu mesmo. Sr. Presidente, posso dar 
testemunho claro. dessa falta do cum
primsnto do d·e·ver .de homens que se 
encontram no nosso .govêrno, prejudi
canclo a atuação do Excel:entissimo Se
nhor General Gaspair Dutra. Minha 
residência foi invadida às primeiras 
horas da manhã, por uma ca.ravana 
de agentes da polícia. 

O Sr. Lino Machado - De agora 
em diante. V. Ex.'", pode estar tran-
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quilo, porque está emp~nhada a pala
vra do Chefe da Naçao. 

O SR. CARLOS MARIGHELA --:
Tive, al:nda, oportunidade de verifl
ca:r, entre ê&Se agentes da polícia. a_l
gWJS que dão serviÇo n·esta própria 
Oasa. E' uma denúncia girave que 
tra.go à Me-Ea da Assembléia e a todos 
os Srs. Representantes. A êste ponto 
chega a a falta de ga.rantias d·e n_ossa 
terra: os Representantes d<is Partidos, 
nesta Assembléia, vêm . seus passos se
guidos, são prncurados em suas resi
dências por aiquêles qu~. aqui 1entro. 
têm a missão de garantir nossa atua
ção e não deS{'mpenhar o pa.~P.' ge 
espiões, expondo-se a uma iiluuaçao 
verdadeirram·ente ridic11la. 

Por outro lado, nesta As.::embléb. dv 
pcvo tudo o que se passa !'r:percuy~ 

imediatamente em toi:io o pa•J. 1'.'lªº 
estamos aqui realiza.1 io trahalho üe
g:al mas em plena marcha para a !~
galÍdade. Como se justi.fir:am poJ.S, 
essas medidas do govêrno? 

Sabem-os oue o Excel-en· \ssimo Se
nhor Generâl Eurico Gaspar ::iutra, 
com as boas intenções já reve'._"?.Gas e 
com os propósitos que te_m reaf•:m0:do 
pela palawa do ilustr·e l1Jer da maio
ria não concordaria, nem pode.Lia ~::m
cor'da.r, com semelhante .;;it'la-c;ão: n·aS, 
Sr Presidente, temos de encarar a 
re~lidade. os fatos, e êstes sã-0 que. as 
imunidades parlamentares fou am V10-
ladas, feridas. 

Ninguém poderá contestar o teste
munho de um Representante do pôvo 
que se encontra nesta Ca'.a, daquêles 
que ocuparam esta tribuna e não fo
ram sômente membros do ,Partido Co
munista nem os diretamente ating-i
dos eram membros dêsse partido le
galmente registrado, mas de ontros 
partidos como, por '-!Xemplo. da UDN, 
que verberavam os maw. tratos inflin
gidos ao advogado Adauto Lúcio Car
doso. 

E' portanto a confirmação da 
amear.a que se faz à democracia, à 
própria Assembléia Constituinte e à 
sua soberania, fato real que todos es
tamos presenciando e sentimos na no~
sa própria carne! E' fato vivo, ~alp1-

tante, que, nêste momento, a res1den
cia do Sr. João Amazonas se ercontra 
cercada pela polícia. Eis o que acaba 
dP ser revelado pelo ilustre Presidente 
desta Assembléia, Sr. Melo Viana: o 
suplente de Deputado Trifino _qorrêa 
fôra prêso e, graças aos bons ofic1os de 
S Exa., sôlto agora. 

Na real!dade, porém, é que foi prêso 
e. assim, Srs. Representantes, onde 
chegaremos? 

O Sr. José Crispim - V. Exa.. lenl
brou à Casa que já foi feita denúncia., 
dessa tribuna, de que a casa do ilustre 
Deputado Sr. João Amazona:> se en
contra interdit~da pela po]icil7. Após 
terminar a sessao da manha, dirigi-me 
à residência daquêle colega e encoi~
trei à porta do seu apartame~to,. dois 
agentes que incontinente se dirigiram 
a mim, impedindo-m~ que me apro
ximasse do local. Fiz ver que era 
membro da Assembléia Constituin~e, 
Deputado do povo; pois nem assim 
mudaram de atitude, dizendo que se 
eu penetrasse na casa usariam de tôda 
violência. 

o jornalista, Pedro Pomar, que é 
hóspede do Deputado João Amazonas 
veio até à porta do apartamento e teve 
dF falar comigo através uma abertu
ra del>tinada à entrega da correspon
dência, porque a isso foi obrigado pela 
Policia, às primeiras horas desta tarde. 

O SR. CARLOS MARIGHELA -
São fatos que se vêm sucedendo fre
qüentemente, porque se observa o 
mais completo desprêzo pela demo
cracia e pelas leis. 

E' bem verdade que ainda nã.o nos 
encontramos estruturados num regime 
legal mas seria necessário que esses 
homens sob cujos ombros pesam as 
resnonsàbi!idades do govêrno, compre
endessem que marchamos para a le~_n,
lid ade e que dentro desta Assembleia, 
estamos trabalhando intensamente 
uara dar ao país a Constituição demo
êrática, tão ansiosamente reclamada 
pelo povo. 

Ainda ontem os nobres lideres da 
maioria e da mino:ria, Senhores Nereu 
Ran.os e Octávio Mangabeira, nos 
alertavam ouanto à nece3sidade de 
darmos essâ Constituição ao Brasil 
quanto antes, e a Assembléia, com
penetrada de suas responsabilida
des e atrndendo ao apêlo, que nrocura
va fazer? Multiplicar suas ativiclades, 
para termos a nouis Carta N!agna 
promnlg-nda d<>ntro do rriais breve pra
zo possível. Mas, Sr. Pres'.dente. en
quanto trabalhamos, enquanto empre
gamos o melhor dos nossos esfôrços 
para cumprir a tarefa que nos delegou 
o povo, que verificamos? Essas ativi
dades da Polícia, de um grupo de fas
ci~tas enquistado no Govêrno, aprovei
fa.ndo-se da misêria do povo e dos co· 
legiais que, realmente, estão sentindo 
em suas próprias casas as consequen
cias da situação a que chegamos. 
Esr.es fascistas. os quais acuso desta 
tribuna. são os responsáveis pelos 
acontecimentos dos últimos dias. Não 
é o Partido Comunista, não somos nós 
somente; tôda esta Assembléia é que 
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foi ferida, tão seriamente, nas suas 
imunidades e na sua soberania. 

Tenho em mãos, Srs. RepresenLan
tes, um exemplar d' "0 Globo" de 
hoje, no qual, sob o titulo "Fala ao 
Globo o Chefe de Polícia", se registra 
a seguinte nota: 

"Procurando apurar a origem 
dos a..contecimentos de ontem 
podemos informar, com segurança, 
segundo colhemos em círculos ofi
ciaiL, que as autoridaides policiais 
estã.o convencidas de que foram 
elementos do Partido Comunista 
que, obedecendo ..i um plano pré
viamente traçado, não só instiga
ram o povo, mas também realiza
ram as lamentáveis desordens que 
se espalharam por grande parte 
da cidade. 

Nêste sentido, podemos informar 
ainda que a Policia, provavelmen
te, nas próximas horas, dará a pú
blico declarações esclarecedoras". 

E essas declarações, Sr. Presidente 
- já estamos acostuma<ios a isso -
consistirão nas prisões, nas proibições 
de comíc.ios, nos massacres como os 
do Largo da Carioca, nas intervenções 
nos sindicatos e nas depredações e 
suspensões de jornais. São estas as 
declarações que o Sr. Chefe de Polícia 
poderá faze:.-, declarações que impor
tam. afinal em atirar as responsabili
dades, não sôbre os comunistas. mas, 
precisamente, sôbre aqueles que estão 
no poder, que ocupam ca:rgos de man
do. 

Daqui poderemos lançar um repto a 
S. Ex." para que prove serem os co
munistas culpados por tais depreda
ções, por êsses movimentos subversi
vos, quando nesta Cas'3. já foi assina
lada a ação passiva àa Polícia. sua 
posição de franca benevolência: em fa
ce dos lamentáveis acontecimentos 
verificados, não sõmentr ontem, mas 
há vário5 dias nesta .::apita!. O plane 
prêviamente traçado e:;tá exatamente 
nessa trama diabólica dos fasc!stas do 
Govêrno que pr.etenàem impedir a vo
tação da Carta Magn<t, aspirando as
sim, o retrocesso da nossa pátria. 

Tôda responsabilidade reca·i, neste 
momento, sôbre o Sr. Chefe de Polí
cia, e o castigo que deveria ser impôs
to por esta Assembléia. livre e sobe
rana, como único caminho a ser se
guião pelo Sr. Pereira Lira era o da 
sua demissão pura e simples, porque 
infelicita o nosso pôvo e compromete 
o Govêrno de um cidadão que foi 
eleito pela Nação e se julga com o di-

reito de atribuir-se a qualidade de 
"Presidente de todos os brasileiros". 

Mas, Sr. Presidente, dizia eu, somos 
uma Assembléia política, aqui estamos 
para resolver os problemas políticos do 
país. O presente e o futuro da Nação 
repousam sôbre nossos ombros e não 
pod·eremos registrar, como dizia Rui 
Barbosa, ao defender o habeas-cor
pus impetrado ao Supremo Tribunal 
Federal, em 1890: 

"Os tiranizados carecem de re
cursos . Se lhes recusais os dos 
Tribunais, condená-los-eis à in
surreição. Quando a decepção l•Ú
blica já não puder levantar os 
braços para os Tribunais acabará 
por pedir inspirações ao desespe
ro''. 

Não poderemos chegar à situação 
descrita nesta frase lapidar pelo ge
nial Rui Barbosa. Não! Neste momen.-

. to, Srs. Representantes, precisaremos 
da lei para barrar êsse desespero, para 
evitar essa situação dolorosa e aflitiva 
em que se encontra o nosso povo nes
sa crise tremenda que nos asfixia. 
Prec~aremos da lei e o caminho da 
lei depende da Assembléia Constitu
inte, pois aqui estamos para vota:;; a 
Constituição que o povo pede e espe
ra seja democrática. 

Ao apresentarmos requerimento su
gerindo à Casa a nomeação de uma 
Comissão Parlamentar para um en
tendimento com o Excelentíssimo Se
nhor Presidente da República, estamos 
agindo politicamente, dando a idéia 
clara e manifesta de q·ue pretendemos 
resolver os nossos problemas, dentro 
da paz, da ordem e da tranqüilidade. 

E é paradoxal, Sr. Presidente. que 
os comunista:;;, acusados de inimigos 
da ordem e da paz, sejam os que, aqui 
dentro, têm defendido a ordem, por
que, como parlamentar novo, sem 
grande experiência, participando com 
a bancada do nosso Partido, pela pri
meira vez, da vida da Nação em ati
vidades parlamentares, não posso 
compreender que. muitas vêzes, a As
sem bléia trave debates que absoluta
mente estão à altura da sua tarefa, 
neste mo· .ie 1to. Precisamos de sere
nidade e de;emos demonstrar que so
mos homens sensatos, capazes de com
preender as responsabilidades que pe
sam os nossos ombros. Não nos deve
mos desviar das nossas atividades no 
sentido da mais franca colaboração e 
ninguém, nenhum Representante de 
outro Partido, poderá dizer que não 
tenhamos agido assim até noje. Pro
curamos, cada wn dos Partidos, nos 
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enquadrar dentro do Regimento, co
laborando com a Assembléia Consti
tuinte, esforçando-nos, como .brasilei
ros e patriotas, a fim de darmos o 
melhor da nossa inteligência para a 
conclusão do trabalho que aqui nos 
congrega. 

Não podemos, pois, ser acusados de 
inimigos da ordem. Pelo contrârio, 
estamos dando exemplo, furtando-nos 
de participar dos debates acalorados, 
em questões pessoais que colidem com 
os interêAses públicos. 

Isso todos os Srs. Representantes 
precisam reconhecer, fazendo-nos jus
·tir..a, como a temos feito nós a tôda 
esta Assembléia. 

Estamos colaborando para a demo
cracia brasileira, pois esta é que o 
Partido Comunista deseja. Por que, 
então, tôda essa onda desencadeat.la 
sôbre nós? Não se poderia atribuir isso 
a outra co:lsa senão ao interêsse de 
um grupo fascista do Govêrno, dos 
inimigos do Sr. General Gaspar Ou
tra, que os deveria expulsa,r da admi
nistração, chamando para colaborar 
na sua imp:>rtante tarefa, pessôas da 
confiança· do povo. Quando homens 
da confiança pública estiverem ao 
lado do Chefe do Govêrno, duvido .que 
o povo se lance no terreno das depre
dações, porque confiarâ nos seus di
rigentes. 

Não assumi.mos nenhuma responsa
'bi.lidade nas amotinações e depreda
ções que se têm ,.)raticado e que con
denamos, embora reconheÇamos que 
tenham razão de ser, ante a miséria 
e a crise profunda que atravessa o 
povo, porque êsses motins só poderiam 
servir para perturbar üossa marcha 
para a democracia. São prova de que 
o povo não confia no gov&rno, pelo 
que se lança a resolver seus proble
mas da maneira que lhe parece me
'lhor, mesmo que êsse não seja o modo 
indicado. 

Apontando êsses fatos ajuntamos 
nossa afirmação de que enquanto um 
jornal veiculou as declarações do 
Chefe de Polícia, atribuindo essas res
ponsabilidades ao comunismo, um 
órgão de publicidade do Partido 
Comunista, a "Tribuna Popular", que 
hoje se encontra cada vez mais presti
giada e no coração do povo - jornal 
que veio a ser fechado porque falava 
a voz que o povo queria ouvir - dizia 
na pâgina da f::-ente: 

"Não se deixem os cariocas ar
rastar ao desespero que servirá de 
pretexto a atentados à democra
cia. (Do Manifesto do Partido 
Comunista ao povo) ". 

E logo abaixo em letras maiores, em 
negrito: 

"Desvirtuado movimento pacífico 
dos estudantes contra a carestia". 

Temos sido nós, srs. Representan
tes, o:i batalhadores da ordem da paz, 
e da tranquilidade do povo, e, não 
vejo porque apresentar provas melho
res, mais accessiveis aos Srs. Repre
sentantes do que aqui trago nesta 
Casa. 

Tenho, porém, de referir-me ao 
sui.istitutivo apresentado pelo ilustre 
líder da maioria. Concordamos intei
ramente com êle, e, assim fazendo, 
damos mais uma demonstração do 
nosso espírito de colaboração para a 
democracia, porque desejamos colabo
rar com toC:os os partidos. Achamos 
que a politica é de união nacional, 
mas de união nacional na prática. 
C.om o Partido Social Democrático, 
com a União !:Jemocrática Nacional, 
com o Partido Trabalhista Brasileiro, 
com o Partido Libertador, com todos 
os pequenos partidos desta Casa, todos 
nós de mãos dadas, ombro a ombro, 
unidos indissolüvelmenU: porque não 
se trata de dissenções. Estas devem 
ficar para o passado. Não é questão 
de ordem pessoal que devezr.os levan
tar aqui, mas de interêsse do povo. 
Precisamos realiz.ar uma união na 
prática para salvar a democracia, 
para dar à nossa Pátria a Constitui
cãc que merece. E', portante, dentro 
dessa ordem de idéias, dentro dêsse 
espírito, qur, concordamos inteira
mente cem a comissão parlam~ntar 

nos têrmos do substitutivo apresenU\
do pelo nobre lider da maioria porque 
com essa comissão proposta, uma vez 
aprovada nesta. Casa, teremos opor
tunidade dêsse entendimento com o 
Exmo. Sr. General Dutr~ hã. tanto 
tempo buscado por todos os verdadei
ros e dignos patriotas. 

Precisamos dêsse entendimento com 
o General Dutra, para que S. Exll. 
conheça a voz desta Casa, para que 
fique sabendo o que pensam os Re
presentantes que aqui se encontram e 
a fim de que possa ver e ouvir os com
ponentes do Partido Comunista. inte
grados nessa comissão como Repre
sentantes desta Assembléia, qualidade 
essa em virtude da qual fmitirão suas 
opiniões como integrantes de um Par
tido político, legalmente reglstrado, 
dentro de uma democracia que deve
mos estruturar em nossa Pátria, vi
sando a felicidade da naç~,o. <Muito 
bem; muita bem. Palmas) . 
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O SR. GURGEL DO AMARAL (Pela 
ordem> - A esta altura dos nossos 
debates, Sr. Presidente, jâ é indiscuti
v,el que esta Assembléia Nacional 
Constituinte foi ultrajada na sua so
bers.inia e que estão justamente feri
dos os melindres de todos aquêles que 

aqui têm assento. (Muito bem> . 
ISS-O é tanto mais grave quando se 

sabe, e a nação tôda tem conheci
mento disto, que aqui nos encontra
mos entregues ao profícuo e patrió
tico labor de estruturar a Carta pela 
qual se regerão democràticamente os 
destínos do Brasil. 

A gravidade dos fatos que foram re
latados desta tribuna, salta de tal 
forma à vista, que misteT não se faz 
respigar tudo aquilo que os oradores 
precedentes disseram aos representan
tes da nação. Mas é preciso que tam
bém mais uma voz se levante e pro
teste e essa é a da bancada do Par
tido Trabalhista Brasileiro, porque 
não podia o meu partido - partido 
jovem, cheio da seiva que vem das 
massas proletârias - concordar com 
a violação do mais sagrado direito de 
cidadão - a inviolabilidade de seu do
micílio. 

Meu partido não pode concordar 
(ltre, em horas altas da noite, os lrures 
de representantes do povo fôssem 
v,iolados, e que, com ~xceção de suas 
pessoas, d-0 recesso dessas moradias 
íôssem retirados presos todos os ami
gos diletos que ali se encontravam, em 
palestras sôbre os acontecimentos la
mentâveis da tarde de ontem. Por 
outro lado, não podíamos silenciar 
nossa repulsa pela prisão, de que não 
cabe dúvida pelas informações trazi
das através o próprio Presidente da 
Assembléia - de um companheiro 
nosso que jâ teve assento entre nós 
por algum tempo, o Suplente de Depu
tado da bancada comunista, o Sr. 
Trifino Correia. 

ParUdo de tra•balhadores, que vela 
pelos interêss·es de todos os profis
sionais, tendo por escopo os elevados 
interêsses do Brasil, não podíamos 
deixar de traze!!' nosso protesto pela 
violência de que foi vitima um dos 
mais brilhantes causidicoo que mili
tam na Capital Federal, o Sr. Adauto 
Lucio Cardoso. 

:tl:sse protesto da ba.ncada Trabalhis
ta Brasileira assume maior impo!I'tân
Cl.a, porque é sabido que o Sr. Adauto 
Lucio Cardoso é um adversârio do 

nosso partido. Neste momento, porém, 
cogita-·s•e é de garantir as frnmquias de· 
mocráticas e, sobretudo, da liberdade 

que deve ter o profissional de desempe
nhar sua eleva'Cla missão quando, com.o 
advogado, procurou as autori'Clades po
liciais, a fim de com elas tratar ~ 
a melhor forma de repairar uma in
justiça que poderia levâ-lo aos tribu
. nais mas que, no momento, traria a 
solução mais compa .. tivel oom a situ
ção. 

O que- não se pode aidmithr é que um 
advogado, tendo comparecido à Che
fatura de Policia, não só haja sido 
destratado, conforme escl81l'ecimentos 
trazLdos da tribuna pelos aradores que 
me precederam, como te.nha sido ·es
pancado. Todos aquêles que conhecem. 
o Sr. Adauto Lucio Cardoso sabem a 
forma pela quail aquêle profissional 
exerce sua atividade, ronhecem a de
Ucad·eza de seu trato, conhecem o 
primor de sua educação e sabem, per
feitamente, no convivia do fôro, que 
seria incapaz de profeTir as pa'lavras 
a que se referiu a autoridade agres
sôra. 

Por outro lado, é preciso que esta 
Casa tenha conhecimento de outro 
fato que a bancada trabalhista repu
ta da maior gravidade. E' que ontem 
se reuniram os bancârios em assem
bléia presidida por sinal pelo repre
sentante do Sr. Ministro do Traba
lho; elegeram um seu companheiro 
para, como delegado da classe, com
parecer aos entendimentos que se vão 
realizar no Ministério do Trabalho, 
a fim de estabelecer uma convenção, 
um contrato coletivo de trabalho com 
os banqueiros para resolver aquele 
caso que teve início com a deflagra
ção da última greve dos banqârios. 

Pois bem: cêrca de quatro mil tra
balhadores em Bancos houveram por 
bem ewger um lider da classe, Se
nhor Bacelar Couto. 

Não cabia, nem cabe discutir se se 
tratava de elemento ligado a êste ou 
àquele partido político, porque, no mo
mento, todos estão na legalidade. 

O Sr. Rui Santos - Foi a violênci.a 
sofrida por êle que lhe deu mais pres
tigio. 

O SR. GURGEL DO AMARAL -
Não se cogitava de política partidária, 
nem se podia dizer que all estav&m 
qu:i.tro mil comunistas votando e:m 
outro correligionârio para. represen
tâ-los. 

Mas o resultado daquela. eleição 
veio, trazer, como conseqüência, um 
dos fatos mais lamentâveis de que esta 
Assembléia tem conhecimento, nêste 
instante. E' que o Sr. Luciano Bace-
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lar Couto, pouco depois, era prêso pe
las autoridades policiais. De nada va
leu o voto de quatro mil companheiros; 
muito ao contrário, a prova de con
fiança que aqueles trabalhadores ma
nifestaram, pelo voto, teve como con
seqüência a prisão do companheiro 
eleito. 

Por que, senhores ? E' que êsse tra
balhador teve a confiança dos seus 
companheiros• justamente porque, 
como muito bem disse, desta tribuna, 
o Sr. Otavio Mangabeira, cuja opi
nião é in~uspei ta no particular, há 
uma crise de administração no go
vêrno. A frente do Ministério do 
Trabalho se encontra uma auto
ridade que não compreendeu ser 
a intervenção nos sindicatos po
lítica contrária à democracia que 
só prestigiaria precisamente os que 
aquela autoridade pretendia com
bater, como acentuou com tanta 
felicidade em aparte, o Sr. Rui San
tos. Consequentemente, a prisão da
quele que foi ferido pelo arbítrio mi
nisterial e se ergueu pelo voto de seus 
çompanheiros, veio mais uma vez, 
ofuscar o resplendor da democracia e 
demonstrar que, pela prepotência e 
pela fôrça jamais será possível a al
guém conseguir dominar as classes 
trabalhadoras nos seus legítimos e jus
tos anseios. 

O Sr. Guaraci Silveira - Se o dia
bo deseja o comunismo para o Bra~ 
sil, está de parabens. Em lugar da 
justiça social e da justiça administra
tiva instiga a solução dos casos com 
prisões e desrespeito à lei. 

O SR. GURGEL DO AMARAL -
Agradeço 0 aparte de V. Exª. 

Efetivamente, Sr. Presidente, não 
é possível valermo-nos mais daquele 
sunado e desmoralizado argumento 
de que a desordem tem de ser repri
mida pela fôrça e pela violência. O 
que é preciso é uma trabalho previ
dente para penetrar no próprio cerne 
da rebelião, verificar as suas causas 
determinantes para evitar que as mP.s
sas se levantem, porque não é cul
pando este ou aquele partido, este ou 
aquele líder popular, que se podem 
resolv.er os graves problemas da hora 
presente. Seria preciso que as auto
ridades providenciassem com acerto 
a solução dos problemas do povo, a 
fim de diminuir seus padecimentos. 
O necessário era que a ganância não 
estendesse, como vem estendendo, 
seus tentáculos, para envolver as 
massas populares. 

Não basta, senhores, o argumento 
da fôrça; não bastam as prisões, os 
espancamentos, porque as massas 
populares são tangidas não por li
deres, não por ori.entadores, não por 
agitadores, não por partidos. No mo
mento, são tangidas pelas próprias 
necessidades, necessidades imperio
sas a que não pode fugir o homem, 
pela sua própria contingência huma
na. E' a fome, a necessidade de mo
rar, a necessidade de vestir; é o casal 
estremoso que quer educar o filho 
e não pode. · 

o Sr. Eusébio Rocha - Vossa Ex.ª 
poderia lembrar aquela frase do Se
nador Getúlio Vargas: só o amor cons
troi para a eternidade. 

O Sr. Nestor Duarte - A frase é 
bíblica, meu caro colega. 

O Sr. Eusébio Rocha - Mas é mag
nifica, porque refletiu, interpretou o 
sentimento da nacionalidade. 

O SR. GURGEL DO AMARAL -
De fato, o Sr. GetúEo Vargas teve 
oportunidade de dizer que a violên
cia gera a violência e que só o amor 
constrói para a eternidade. 

Nada mais justo e aplicável ao mo
mento presente. E' procurando resol
ver todos os problemas do povo, é pro
curando melhorar-lhe o standard de 
vida, é buscando incorporar as gran
des massas humanas à sociedade que 
será pos.o:ivel remover quaisquer ger
mes de dissolução da ordem e sufo
car todo e quah1uer movimento ten
dente a pôr em perigo o princip:o da 
autoridade. 

Autoridad·e não se impõe pela fôr
ça. senão p·elo livre consentimento do 
cidadão. Não é possível. a esta al- • 
tura da nossa vida democrática. pre
tender afogar os movimentos popu
lares no sangue das populações de-. 
sarmaJas e indefesas ou esmagá-los 
pela chibata, porque o povo já t::>mou 
as rédeas dos seus próprios destinos. 
Aqueles que procurarem, pela dema
gogia. servir às suas vind'.tas, às suas 
vinganças. por mterêsses prejudica
dos no passado, só têm em vista. no 
momento. agitar impatrioticamente. a 
ooinião pública. para que o povo, es
picaçado, açulado, venha para as ruas 
e êlcs possam, então, dizer que o 
movimento obedeceu à orientação dês
te ou daquele !:der. quando. na rea
lidade. obedeceu aos impulsos cegos 
da coletividade irritada. 

Houve, porém. prof€rida desta tri
buna, Sr. Presidente, uma palavra 
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de ponderação. C!Ue trouxe _um al~n
to novo à nossa democracia. Foi a 
palavra do eminente lider do P.S.D .. 
o Sr. Senador Nereu _Ramos, S. EJ5·ª 
apresentou um requerimento qUe n~.1.0 
tive a honra de subscrever. por nao 
me encontrar no momento nesta Casa, 
mas que o foi pelo President.e do 
meu Partido. Venho d:zer. entretan
to, agora, qLie, se aqui estivess.e, tam
bém teria apôsto minha assinatura, 
porque, em verdade, o que S. . Ex.ª 
deseja é o que consulta aos mtie

rêsses do Brasil. é o que vem acau
telar as prerrogativas da Assembléia 
e dos que aqui têm ass.e~to. O que 
deseja S. Ex." é o prest1g10 da auto
ridade que não traga a denegaç~.o 
de direitos imprescritíveis e !ndecll
náveis. 

O Partido Trabalhista Brasileiro 
está plenamente de acôrdo com as 
judiciosas palavras proferidas desta 
tribuna pelo ilustre Senador Nereu 
Ramos. Não podia o nosso part'.d_o 
deixar de concordar com S. Ex.ª, pois 
o que deseja é cooperar com o Go
vêrno, no sentido de restabelecer a 
ordem. Também está de acôrdo com 
o requerimento do ilustrado represen
tante da maioria. porque. na forma 
do pedido, será possível a punição dos 
respcnsáveis pelos tristes aconteci
mentos de ontem e de hoje, através 
dêle. poderá a Nação ver apontados 
à sua execração. aquEles que se va
leram de altos cargos e. no exercício 
dos mesmos. abusaram. vilipendiando 
dire'.tos sagra.dos. 

E' preciso. que. na realldade, sejam 
pun~dos êss·es elementos, de pouca 
responsabilidade ou quase irrespon
sáveis, que ainda s·e .encontram no 
seio do Govêrno a comprometê-lo. 
Por essas razões, é que o Partido Tra
balhista Brasileiro se sente bem em 
dar o apoio integral que está dando 
ao requerimento apresentado pelo Se
nador Nereu Ramos, na certeza de 
que aquilo que n'le se contém trará 
à Nação e a esta Assemblé'.a o clima 
de conflança necessário à segurança 
de que fatos tão dolorosos e lamen
táveis. que tanto enlutaram a demo
cracia, não mais se repetirão. <Muito 
bem; muito bem. Palmas). 

O SR. GETULIO VARGAS - Sr. 
Presidente, quando aceitei' o mandato 
que me foi confiado pelo povo brasi
leiro, vim exercê-lo com o firme pro
pósito de não contribuir para ~esviar 
a atenção desta ilustre Assembléia 
com assuntos estranhos à sua função 

especifica, que é de discutir e votar 
uma constituição. 

Essa atitude, porém, não importa .em 
censura, nem na mais leve restrição à 
opinião de nobres colegas ;:iue, pe_n
sando de modo contrário, aqui tem 
versado, aliás alguns com grande bri
lho, matéria não constitucional. 

Quero fazer esta declaração para 
acentuar que, assim como eu res
peito a opinião dos nobres colegas, 
desejo também que minha atitude seja 
respeitada. 

O Sr. Sousa Leão - Mas anterior
mente V. Ex." não teve a mesma ati
tude de tolerância para com seus ad
versários. 

O SR. GETULIO VARGAS -
Quando fôr votada a Constituição, 
falarei ao povo para definir minha po
sição perante a história de minha Pá
tria. Mas, para que não suponham 
que haja nesta atitude qualquer vis
lumbre de receio venho declarar que, 
se alguém tiver contra mim motivos 
de ordem pessoal ou se julgar com di
reitos a desagravo, fora do recinto 
desta Assemb!ria. estarei à sua dispo
sição. <Aplausos e protestos, estabele
cendo-se tumulto. Soam os tím'J)<L
nos). 

O SR. PRESIDENTE <Fazendo soar 
os tímpanos> - Atenção! Peço aos 
nobres Representantes o obséquio de 
ocuparem os seus lugares. Vamos pro
ceder à votai,.ão. 

Os Senhores, q,1e aprovam o reque
rimento substitu~ivc dos Srs. Nereu 
Ramos, Otávic Mangabeira e outros 
Srs. Representantes, queiram levan
tar-se. (Pa-csa1. 

Está aprovado. (Palmas prolonga
r/as) . 

Para os objetlvos, de que trata a 
primeira par~e do :-equerimento, de
signo os ilustres Representantes Srs. 
Acúrcio Tôrres, Prado Kelly, Gurgel 
do Amaral, Caires de Brito e Altino 
Arantes. 

Quanto à parte que compete ao Pre
sidente da Assembléh vou pro\1den
ciar imediatamente no sentido de 
que se qpurem os atentados às imu
nidades parlamf'ntares e sejam elas 
devidament'l respéitadas. (Palmas). 

Convoco os Srs. Representantes 
ainda para hoJe às 20 horas. 

O SR. PRESIDENTE - Está en
cerrada a sessão; vou levantá-la, de
signando para a de hoje, às 20 horas, 
a seguinte 



-373 -

ORDEM DO DIA 

Continuação da votação do proje
to da Constltuição. 

Deixaram de comparecer 50 Senho
res Representant._es: 

Partido Social Democrático 

Amazonas: 
Leopoldo Peres. 

Maranhão: 

Odilon Soares 
Luís Carvalho. 

Pia ui: 
Areia Leão 

Pernambuco: 

Barbosa Lima 
Pessoa Guerra 

Rio de Janeiro: 
Carlos Pinto 
Brígida Tinoco 

Minas Gerais: 
Juscelino Kubitschek 
Duque de Mesquita 
João Henrique 
Christiano Machado 
Joaquim Libânio 
Olinto Fonseca 

São Paulo: 
Antônio Feliciano 
Horãcio !.ater 
Lopes Ferraz 
.João Abdala 
Sampaio Vidal 
Alves Palma 
Honorio Monteiro 

Paraná: 
Flávio Guimarães 
Roberto Glasser 
Fernando Flores 

Rio Grande do Sul: 

Adroaldo Costa 
Herofilo Azambuja. 

União pemocrática Nacional 

Piauí: 
coelho Rodrigues 

Ceará: 
Beni Carvaiho 
Lopes Cançado 

Paraíba: 
Adalberto Ribeiro 

Pernambuco: 
João Clefas. 

Bahia: 
João Mendes 

São Paulo: 
Romeu Lourenção 

Mato Grosso: 

Vespasiano Martins 

Paraná: 
Erasto Gaertner 

Rio Grande do Sul: 
Flores da Cunha 

Partido Trabalhista Brasileiro 

Distrito Federa:!: 
Vargas Neto 

Rio de Janeiro: 
Abelardo Mata 

São Paulo: 
Marcondes Filho 
Hugo Borghi 
Pedroso Júnior. 

Partido Comunista do Brasil 

Pernambuco: 
Agostinho Oliveira 

Distrito Federal: 
Carlos Prestes 
João Amazonas 

Partido Republicano 

Sergipe: 

Dt.1rval Cruz 
Minas Gerais: 

Daniel Carvalho 
F'elipe Ba•lbi 

Partido Social Progressista 

Pará: 
Deodoro de Mendonça 

São Paulo: 
Campos Verga! 

Levanta-se a sessão às 17 horas 
e 45 mínutos. 



156.ª Sessão, em 31 de Agôsto de 1946 

(Extraordinária) 
Presidéncia do Sr. Melo Viana, Presidente 

As 20 horas e 15 minutos compare
cenl os Senhores: 

Partido Social Democrático 
Acre: 

Castelo Branco. 
Hugo Carneiro. 

Amazonas: 
Alvaro Maia. 
Pereira da Silva. 

Pará: 
Magalhães Barata. 
Duarte de Oliveira. 
Lameira Bittencourt. 
Carlos Nogueira. 
Nélso!l Parijós. 
João Botelho. 
Rocha Ribas. 

Maranhão: 
Clodomir Cardoso. 
Crepori Franco. 
Vitorino Freire. 
José Neiva. 
Afonso Matos. 

Piatú: 
Renault Leite. 
Areia Leão. 
Sigefredo Pacheco. 

Ceará: 
Osvaldo Studart. 
Jl.aul Barbosa. 

Rio Grande do Norte: 
Georgina Avelino. 

. Valfredo Gurgel. 
Mota Neto. 

Paraíba: 
Samuel Duarte. 
José Jofili. 

Pernambuco: 
Novais Filho. 
Etelvina Lins. 
Agamemnon Magalhães. 
Jarbas .L\1aranhão. 
Gercino Pontes. 
Osvaldo Lima. 
Costa Pôrto. 
Ferreira Lima. 
Barbosa Lima. 

Alagoas: 
Teixeira de Vasconcelos .. 
Góis Monteiro. 
Silvestre Péricles. 
Medeiros Neto. 
Lauro Montenegro. 
José Maria. 
Antônio Mafra. 
Afonso de Carvalho. 

Sergip~: 

Leite Neto. 
Bahia: 

Pinto Aleixo. 
Lauro de Freitas. 
Aloisio de Castro. 
Regis Pacheco. 
Vieira de Melo. 
Altamirando Requião. 
Eunápio de Queirós. 
Fróis da Mota. 
Aristides Milton. 

Espírito Santo: 
Atilio Vivaqua. 
Henrique de Novais. 
Ar1 Viana. 
Carlos Lindemberg. 
Eurico Sales . 
Vieira de Rezende. 
Asdrubal Soares. 

Distrito Federal: 
Jonas Correia. 
José Romero. 



Rio de Janeiro: 
Pereira Pinto. 
Alfredo Neves. 
Getúlio Moura. 
Heitor Collet. 
Bastos Ta vares. 
Acúrcio Tõrres. 
Brígida Tinoco. 
Miguel Couto. 

Minas Gerais: 
Melo Viana. 
Benedito Valadares. 
Rodrigues Seabra. 
Pedro Dutra. 
Bias Fortes. 
Israel Pinheiro. 
Wellington Brandão. 
José Alkmim. 
Gustavo Capanema. 
Rodrigues Pereira. 
Calso Machado. 
Olinto Fonseca. 
Lair Tostes. 

São Paulo: 
Gofredo Teles. 
Noveli Júnior. 
Martins Filho. 
Costa Neto. 
Sílvio de Campos. 
Ataliba Nogueira. 
Machado Coelho. 

Goiãs: 
Dario Cardoso. 
Diogenes Magalhães. 
João d'Abreu. 
Caiado Godói. 
Galeno Paranhos. 
Guilherme Xavier. 

Mafo Grosso: 
Martiniano Araújo. 
Flãvio Guimarães. 
Fernando Flores. 
Lauro Lopes. 
João Aguiar. 
Aramis Ataíde. 
Gomi Júnior. 

Santa Catarina: 
Nereu Ramos. 
Ivo d'Aquino. 
Aderbal SilV'a. 
Otacíl:io Costa. 
Orlando Brasil. 
Roberto Grossembacher. 
Rogério Vieira. 
Bans Jordan. 

Rio Grande do Sul: 
Ernesto Domeles. 
Gaston Englert. 
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Adroaldo Costa. 
Brochado da Rocha. 
Elói Rocha. 
Teodomiro Fonseca. 
Damaso Rocha. 
Daniel Faraco. 
Antero Leivas. 
Manuel Duarte. 
Bittencourt Azambuja. 
Mércio Teixeira. 
Pedro Vergara. 
Bayard Lima. 

União Democrática Nacional 

Am .... zonas: 
Severiano Nunes. 

Parã: 
Agostinho Monteiro. 
Epilogo Campos. 

V..aranhão: 
Alarico Pacheco. 
Antenor Bogêa. 

Piaui: 
José Cândido. 
Antônio Correia. 
Adelmar Rocha. 

Cearã: 
Paulo Sarasate. 
Egberto Rodrigues. 
Fernandes Teles. 
José de Borba. 
Leão Sampaio. 
Alencar Araripe. 
Edgar de Arruda. 

Rio Grande do Norte: 
Ferreira de Sousa. 
José Augustc. 
Aluísio Alves. 

Paraíba: 
Vergniaud Wanderley. 
Argemiro Figueiredo, 
João Agripino. 
Plínio Lemos. 
Fernando Nobrega. 
Osmar Aquino. 

Pernambuco: 
Lima Ca valcanti. 
Alde Sampaio. 
Gilberto Freire. 

Alagoas: 
Freitas Cavalcanti. 
Mário Gomes. 
Rui Palmeira. 



Sergipe: 
Válter Franco. 
Leandro Maciel. 
Heribaldo Vieira. 

Bahia: 
Juraci Magalhães. 
Otávio Mangabeira. 
Manuel Novais. 
Luís Viana. 
Clemente Mariani. 
Dantas Júnior. 
Rafael Cincurá. 
Nestor Duarte. 
Aliomar Baleeiro. 
João Mendes 
Alberico Fraga. 
Rui Santos. 

Espírito Santo: 
Luís Cláudio. 

Distrito Federal: 
Hamilton Nogueira. 
Euclides Figueiredo. 
Jurandir Pires. 

Rio de Janeiro: 
Prado Kelly. 
Romão Júnior. 
José Leomil. 
Soares Filho. 

Minas Gerais: 
Montei.ro de Castro. 
José Bonifácio. 
Gabriel Passos. 
Milton campos. 
Licurgo Leite. 

São Paulo: 
Plínio Barreto. 
Toledo Piza. 
Aureliano Leite. 

Goiás: 
Jales Machado. 

Mato Grosso: 
Vespasiano Martins. 
João Vilasboas. 
Agrícola de Barros. 

Santa Catarina: 
Tavares d'Amaral. 
Tomás Fontes. 

Rio Grande do Sul: 
Flores da Cunha. 
Osório Tuiuti. 

Partido Trabalhista Brasileiro 

Bahia: 
Luís Lago. 
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Distrito Federal: 
Rui Almeida. 
Benjamin Farah. 
Vargas Neto. 
Segadas Viana. 
Benício Fontenele. 
Baeta Neves. 
Antônio Silva. 
Barreto Pinto. 

Rio de Janeiro: 
Abelardo Mata. 

Minas Gerais: 
Ezequiel Mendes. 

São Paulo: 
Guaraci Silv·eira. 
Romeu Fiori. 
Berto Condé. 
Eusébio Rocha. 

Paraná: 
Melo Braga. 

Rio Grande do Sul: 
Artur Fischer. 

Partido Comunista do Br~l 

Pernambuco: 
Gregório Bezerra. 
Alcêdo Coutinho. 

Bahia. 
Carlos Marighela. 

Distrito Federal: 
Batist.a Neto. 

Rio de Janeiro: 
Claudino Silva. 
Alcides Sabença. 

São Paulo: 
José Crispim. 
Osvaldo Pacheco. 
Jorge Amado. 

Rio Grande do Sul: 
Abílio Fernandes. 

Partido Republicano 

Maranhão: 
Lino Machado. 

Pernambuco: 
Sousa Leão. 

Sergipe: 
Amando Fontes. 
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Minas Gerais: 
Jaci Figueiredo. 
Bernardes Filho. 

São Paulo: 
Altino Arantes. 

Paraná: 
Munhoz da Rocha. 

Partido Social Progressiste 

Ceará: 
Olavo Oliveira. 
Stênio Gomes. 

Rio Grande do Norte: 

Café Filho. 

Bahia: 
Teódulo All>uquerque. 

São Paulo: 
Campos vergal. 

Partido Democrata Cristão 

Pernambuco: 
Arruda Câmara. 

Esquerda Democrática 

Distrito Federal: 

Hermes Lima. 
Goiás: 

Domingos Velasco. 

O SR. PIRESIDENTE: - Achando
.se presenrtes 235 Senhores Represen
tantes, declaro abetrta a sessão. 

Passe- à. leitura da a ta da sessão 
anterior. 

O SR. LAURO MONTENEGRO (3.0 

.Secretário, servindo como 2.0 ) procede 
à leitura da ata. 

O SR. PRmIDENTE: - Na forma 
d<> Regimen•to Interno, dou a ata pvr 
aprovada, ressalvada qualque·r retifi
cação esclita, que s·eja apresentada. 

Passa-se À. leitura do expediente. 
O SR. CARLOS MARIGHELA (2.0 

Suplente, servindo oomo 2.0 Secre
tário procede à leitura do seguinte 

EX!PEDIENTE 

Ofício: 
Do Sr. Chde <le Policia, comunican

do haver determinado a soltura do Sr. 
Trifino Correia e ~.orescentando não 
haver in'VOCaido o m·esmo as suas imu-

niida.des na qualidade de l.º SU'Plente 
de De·putado, no momento de sua de
tenção. - Inteirada. 

DECLARAÇÃO DE VOTO 

O artigo 1U4 vem, de uma vez, para 
sempre, dtrimir dúvidas até então 
existentes, quanto ao direito da su
cessão da mulher brasileira casada, 
mesmo com separação de bens com 
estrangeiro, embora êste, mais 'tall'die, 
obtenha a ci:da.danla brasileira, por 
na.tw-al1zaçã<> . 

De fato, coerente com o principio 
jâ estabelecido da Legislação vigente 
de proteção à família, não S€ poderia, 
nem se pode conoeber, que um es
trangeiro se naturalizando vi-esse a 
prejudicar a sua mulher, de naciona
lidade bra.sileira. 

S.S. 31-8-1946. - Barreto Pinto. 
- Publique-se. 

DECLARAÇÃO DE VOTO 

Votei pela emenda n.O 3. 350, de mi
nha autoria. 

A nossa legislação a.dmite a apli
cação de parte de fundos das insti
tuições de seguro social em a tos es
tranhos a êsse seguro. Tais aplicações 
têm s:Ldo comuns, segundo é do co
nhecimento público e já foi assinala
do por mais de um representante, em 
discursos pronun<:iados nest.a Assem
bléia. Recomenda-€•e, pôr isso, a in
clusão, no texto constitucional do dis
positivo proposto, a exemplo de ori
entação adotada em mode-rna.s coooti
tuições americanas . 

Sala das Sessões, 30 de agô;;to de 
1946. - Elói Rocha - PU!blíque-se. 

O SR. PRADO KELLY: - Sr. Pre
si<iente, peço a palawa, pela ordem . 

O SR. PREJSDIENTE: - Tem a pa
lavra o nobre Representante. 

O SR. PRADO KELLY <Pela or
dem) - Sr. Presidente, find8 a se
gunda sessão de hoj<>, a Comissão por 
V. Excia. designada para comunicar 
ao Sr. Presidente da República o 
voto desta Assembléia, composta dos 
Srs. Deputados Acúrcio Tôrres, Al
tino Arantes, Gurgel do Amaral, Cai
res de Brito e o orador. dirigiu-se in
continente ao Palácio do Govêrno. 
onde foi recebida pelo Chefe de Es
tado. 

Por meu intermédio, a comissão deu 
conhecimento ao Sr. Presidente da 
República da deliberação desta Casa. 
S. Excia., em resposta, agradeceu o 
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voto da Assembléia e declarou que 
esperava garantir a ordem sem uso 
de qualquer medida violenta. 

Damos assim, Sr. Presidente, por 
encerrada a missão de que fomos in
cumbidos. <Muito bem; muito bem. 
Palmas). 

O SR. PRESIDENTE Vanws 
continuar a votação dos destaques re
ferentes ao Capítulo da Educação, que 
haviamas Interrompido no art. 169 da 
emenda do Sr. Gustavo Capanema. 

A redação proposta para o artigo é 
a seguinte: 

"Anualmente, a União aplicará 
nunca menos de 10%, e os Estados, 
o Distrito Federal e os Munici
pais nur.ca menos de 20%, da 
renda resultante dos impostos, na 
manutenção e desenvolvimento do 
ensino". 

O SR. BRIGIDO TINOCO <Pela 
ordem) - Sr. Presidente, solicito pre
ferência para a emenda de minha au
toria referente ao mesmo dispositivo. 

O SR. FERREIRA DE SOUSA 
(Pela ordem) - Sr. Presidente, como 
V. Excia. sabe, no final da sessão 
matutina, o S1·. Deputado Brígida Ti
noco pedira destaque para sua emen
da, no sentido de que a reserva de 
verba para o ensino primário seja 
elevada para. 15o/., no que tange à 
União. 

A Comissão, louvando a iniciativa 
do nobre colega, entende que deve ser 
mantido o critério obstado igualmente 
traduzido na emendu Capanema. 

Se obtivermos 10% da renda da 
União para a educacão teremos dado 
um grande passo. Átualmente, não 
dispomos de tais recurses para a ins
trução em todos os graus. 

O Sr. Erigido Tínoco - Tôdas as 
nações do mundo reservam para êssc 
fim 20, 30 e 40%; aínda não chegamos 
a tal ponto. 

O SR. FERREIRA DE SOUSA -
Teríamos prazer imenso em a uolar a 
proposta de V. Excia.; entretanto 
não podemos dispor de maneira ab~ 
soluta do orçamento, por forma a fi
xar percentagens rigidas, manietando 
a ação do legislador 01·dinãrio no que 
toca aos recursos do país. Ao esta
belecer percentagens, devemos fazê-lo 
com certa precaução àe modo a não 
impossibilitai· a ação' do legislador or
dinário. 

O Sr. Aureliano Leite - O vergo
nhoso a~raso da instrução primária 
no Brasil reclama êsse sacrüício e 

exige da Assembléia essa "lança em 
Africa". 

O SR. FERREIRA DE SOUSA -
Não sei se o atraso da ínstrução pri
mária no Brasil é de molde ... 

O Sr. Aureliano Leite - Estamos 
entre os últímos países do mundo. 

O Sr. Brígido Tinoco - O último da. 
América do Sul, nesse particular. 

O ~R. FERREIRA DE SOUSA -
Reeeio que o atendimento da propo
sição acarrete dificuldades maiores de 
caráter orçamentário; há outras des
pesas obrigatórias a que o país não 
pode fugir. O legislador constituinte 
tem de ser cauto na matéria, por estar 
entrando em assunto privativo do 
poder ordinário. Essa fixação tem que 
ser muito cuidadosa. 

A en:enda Capanema, como o pro
jeto, não estatui que são 10 % fi
xos, mas "pelo menos 10 %". Por 
outro lado, o que S. Excia. diz dos 
outros países é, entre nós, atendido. 
~ emenda, concordando com o pro
Jeto declara que a União reservará, 
pP.lo menos 10 %, e cada Estado e 
município pelo menos 20 % das suas 
rendas. Assim, com êsse propósito, não 
deixa. o problema à vontade, mas 
também não se criam outros de ca
rát~r ~rçame"!ltário, posslvelmente in
soluve1s na v1da normal da nação. Se 
obtivermos 10 %. teremos, possivel
mente, o dõbro do c.ue a União gasta 
atualmente com a educação. Já será 
um grande passo. Ao legislador ordi
nário competirá a11mc::ntar a percen
tag~_m, à medida que as condições da 
Umao o permitam. 

q_ Sr. Plínio Barreto - O que a 
Umao despende presentemente será 
computado nessa percentagem. 

O SR. FERREIRA DE SOUSA -
Perfeitamente, mas se a percentagem 
de 10 ~~ representa dua-s vêzes mais 
do que a União gasta no momento 
vamos fixa:..· verba dupla em relaçãÓ 
ao que se despende presentemente 
com a instrução. 

O Sr. Plínio Barreto - Vamos di
minuir o orç.amento. 

O SR. FERREUtA DE SOUSA -
Já determinamos a reserva de diversas 
percentagens para outros fins. Se 
formos fazer novas reservas acaba
r~nics abso_rvendo tôda a renda tribu
ta_!1a, destmando-a a fins especiais. 
Desse modo, o legislador ordinário 
nada poderá fazer em matéria or-
çamentária. · 

Embora formulando votos para que 
a sugestão do nobre Deputado Senhor 



-379-

Brigido Tinoco seja considerada pelo 
legislador ordinário e se incorpore à 
política educacional do Brasil, a Co
missão mantém a percentagem da sua 
proposta, subscrevendo, assim, a 
emenda Gustavo Capaneina. (Muito 
bem.) 

O SR. PRESIDENTE - O Senhor 
Representante Brígida Tinoco pede 
preferência para a emenda de sua 
autoria. Vou- atender a S. Excia. 

O seu destaque é o seguinte: 
Requeiro destaque para a minha 

emenda n.0 473, apresentada ao artigo 
138 do ante-projeto (art. 171 do pro
jeto da Constituição. capitulo "da 
~ducação e da cultura"), que diz res
peito à aplicação de percentagens da 
renda resultante dos impostos na ma-

..nutenção e dei:;envolvimento do ensino. 
de um modo geral. 

A emenda visa aumentar as percen
tagens e destacar percentagens li
quidas para o ensino primário. 

Sala das Sessões, 16 de agõsto de 
1946. - Erigido Tinoco. 

A emenda diz: 
N.0 473 

Redija-se, do seguinte modo, o ar
tigo 138: 

"Anualmente, aplicará a União 
nunca menos de quinze por cento, e 
os Estados, o Distrito Federal e os 
Municípios nunca menos de vinte e 
cinco por cento da renda resultante 
dos impostos na manutenção e desen
volvimento do ensino". 

l!! acrescente-se cm parágrafo único 
a êste artigo, nos seguintes têrmos: 

"Dos qainze por cento da União, 
de que trata êste artigo, dez por 
cento serão obrigatoriamente desti
n·ados ao ensino primário e técnico
profissional, reservando os Estados, o 
Distrito Federal e os Municípios,. para 
o mesmo fim, quinze por cento da 
renda aludida". 

A emenda diz o seguinte: 
"Dos 15 % da União, de que 

trata êsti:: artigo, 10 % serão obri
gatoriamente destinados ao En
sino primário, e técnico-profissio
nal, reservando os Estados, Dis
trito Federal e os Municípios, para 
o mesmo fim, 15 % da renda alu
dida". 

Os Senhores, que a aprovam, quei
ram levantar-se. <Pausa.) 

Está. rejeitada. 

Vou pôr em votação a redação para 
o art. 170: 

"A União organizará o sistema 
federal do ensino, e ainda o de 
cada Território". 

Os Senhores que o aprovam, quei
ram levantar-se. (Pausa) . 

Está aprovado. 

Em votação o parágrafo único do 
art. 170: 

"0 sistema federal de ensino 
tem caráter supletivo, estendendo
se a todo o pais nos estritos limi
tes das deficiências locais." 

Os Senhores, que o aprovam, quei
ram levantar-se. (Pausa) . 

Está aprovado. 
Em votação o art. 171: 

"Cada Estado, assim como o 
Distrito Federal, organizará o seu 
próprio sistema de ensino". 

O SR. ATALIBA NOGUEIRA 
Sr. Presidente, o art. 171 parece-me 
a.bsolutamente dispensável porquanto 
o que nêle se contém é mátéria pura
mente das constituições estaduais. 

O Sr. Gustavo Capanema - E' ma
téria de distribuição de competência. 

O SR. ATALIBA NOGUEIRA 
Tanto assim que o próprio § 1.º, ain
da ligado à cabeça do inciso já foi 
objeto de rejeição pelo própri'o autor 
da emenda. 

O Sr. Nestor Duarte - A matéria 
de· instrução é da autonorr,ia dos Es
tados. 

O SR. ATALIBA NOGUEIRA 
Está escrito que os Estados como o 
Distrit0 Federa:, organizarão' seu pró
"Prio si5tema de ensino. Se os Estados 
e o Distrito Federal não podem resol
ver sôbre essa matéria de sua compe
tência, que resta da organização 
federa tiva? Por isso, entendo desneces
sário estabelecer-se competência que 
é da essência do regime. 

O § 1.0 , Sr. Presiden t, está inteira
~ente afasta.do de cogitação, quando 
diz que os sistemas locais de ensino 
serão completos, nas medidas dos re
cursos disponíveis, e consoante exige 
a população escolar. Foi retirado pelo 
seu digno autor. 

Agora, o que me parece é que não 
devemos estar enchendo a Constitui
ção de matéria absolutamente dispen
sável, da essência de qualquer regime 
federativo. A Constituição estadual 
adotará o sistema que entender. Não 



-380-

·é preciso que se diga isso. (Muito 
bem; muito bem) . 

O SR. GUSTAVO CAPANEMA -
Sr. Presidente, autor da emenda e 
membro da Comissão, desejo dizer 
que o art. 171 é complemento .natural 
do art. 170. 

A doutrina educacional do pais é 
esta: ao Estado compete manter sis
tema educativo completo. E isto é o 
que regula o art. 171. Só excepcional
mente a União interfere para suprir 
deficiências do sistema local. A isto 
atende o art. 170. Se o aeeitarmos, 
làgicamen•te teremos de aprovar o de 
n.0 171. <Muito bem; muito bem>. 

O SR. FERREIRA DE SOUSA ( '") 
- Sr. Presidente, a maioria da Sub
comissão, de que sou relator, está de 
inteiro acôrdo com a emenda Capa
nema. Lamento divergir do nobre 
companheiro, Sr. Ataliba Nogueira. 

A nós parece necessário declarar 
que o Estado pode organizar seu sis
tema de ensino, já que a União pode 
fazé-lo nos Territórios. 

O Sr. Ataliba Nogueira - seria o 
cúmulo que não pudesse. 

O SR. FERREIRA DE SOUSA -
A emenda Capanema tem um mérito 
que até, por certa forma, nos anima a 
vaidade. E' que no ante-projeto or
ganizado pela Sub-Comissão essa nor
ma figurava como quase repetição do 
que dispunha a Constituição de 3~. 
Foi a comissão que retirou a mate
ria, formulando o projeto tal como 
veio a plenário. 

Nestas condições. a emenda Capane
ma restaura, embori:i de maneira di
ferente, aquilo que a i:;ub-Comissão 
havia proposto na organização do Pri
mitivo projeto. 

O Sr. Ataliba Nogueira - Então. 
vamos perder a vitória que obtivemos 
na Comissão. 

O SR. FERREIRA DE SOUSA -
A matéria constava da Constituição 
de 34, foi rE'petida no ante-projeto da 
Sub-Comissão e ntirada pela Comis
são. A emenda Ca1panema procura 
restaurá-la. e achamo-nos. em nosso 
terreno. perfeitamente à vontade para 
concordar com ela, porque traduz aqui
lo que de início propusemos. 

O Sr. Ivo d' Aquino - A emenda do 
Sr. Representante Gustavo Capane
ma atende exatamente ao principio 
federativo. O ensino primário sempre 
esteve, no Brasil a cargo do Estado. 

(*) Não !foi revisto pelo orador. 

A emenda portanto, consubstancia 
principio já existetnte, e que a Cons
tituição tornará claro. 

O Sr. Ataliba Nogueira - Mas V. 
Ex.ª não esclarece que é pará. articula
ção com o dispositivo anterior. 

O SR. FERREIRA DE SOUSA 
Assim, a Sub-Comissão, de acõrdo com 
o resto da Comissão, opina pela apro
vação da referida emenda. <Muito 
bem; muito bem! . 

O SR. PRESIDENTE - Os Senho
res que aprovam o art. 171 queiram 
levantar-se. (Pausa) . 

Está aprovado. 
Passemos ao § l.º: 

"Os sistemas locais de ensino 
serão completos, na medida dos 
recursos disponíveis e consoante 
as exigências da população esco
lar". 

O SR. PRADO KELLY (Pela or
dem) - sr. Presidente, requeri des
taque do § 1.0 para suprimi-lo, com o 
que concordou o autor na emenda. 

O SR. GUSTAVO CAPANEMA 
(Pela ordem> - Sr. Presidente. con
cordo com a retirada da emenda, por 
se tratar de disposição explicativa. 

O SR. PRESIDENTE - Está,. as
sim, suprimido o § 1.0 do art. 171. 
Passaremos, então, ao § 2.0 : 

"A União cooperará, mediante 
e auxilio federal, para o desenvol
vimento dos sistemas de ensino 
dos Estados e do Distrito Federal. 
~sse auxilio, quanto ao ensino pri
mário, provirá do Fundo Nacional 
de Ensino Primário". 

Os Srs. Representantes, que o apro
vam queiram levantar-se. (Pausa>. 

Está aprovado. 

O SR. FERREIRA DE SOUSA 
(Pela ordem) - Sr. Presidente, o 
ait. 172, a que se refere a emenda 
do Sr. Gustavo Capanema, ainda não 
foi votada. 

O SR. PRESIDENTE - Não está 
sõbre a mesa a emenda a que V. Ex. 
se refere. 

O SR .GUSTAVO CAPAµEMA 
(Pela ordem (*)) :- Sr. Presidente 
a emenda que tive a honra de apre
sentar a V. Ex. propõe apenas um 
artigo em que se assegura no siste-

(*) Não foi revisto pelo orador. 
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ma educativo estadual e federal, am
pla assistência escolar aos estudantes 
e é nestes têrmos: 

"Cada s~stema de ensino terá 
obrlgatoriamente, serviços de as
sistência educacional. que asse
gurem aos alunos necessitados 
condições de eficiência escolar". 

E' preciso que os Estados e a União 
reconheçam a obrigatoriedade de as
sistênc'.a escolar: não é favor, é de
ver do poder público. 

O SR. PRESIDENTE - A emenda 
de V. Ex. não está sôbre a mesa. 

O SR. GUSTAVO CAPANEMA -
Deve figurar entre as que apres-entei 
a V. Ex. 

Rogo que a considere existente, pois 
tenho a impressão de que figura no 
texto apresentado. 

O SR. PRESIDENTE - Não a en
<Contrava, porque S. Ex. assinalou o 
número 17. quando o artigo é núme
:ro 172. 

Os senhores, que aprovam o arti
go 172. queiram levantar-se. <Pausa). 
Está aprovado. 

A emenda do Sr. Senador Dario 
Cardoso sob n.0 3.246, estaria pre
judicada pela votaçãCJ que acabamos 
de fazer. 

O destaque é o seguinte: 
Requeremos, na forma regimental, 

o destaqua da emenda n.0 3.246. ao 
Título V do Projeto Primitivo, ver
sante sôbre educac;ão e cultura, de 
autoria do Senador Dario Cardoso, 
publicada às fls. 32 do impresso re
lativo ao art. 159 e seguintes. 

Sala das Sessões, 19 de Agôsto de 
1946. - Dario Cardoso. --- João 
à'Abreu. - Pedro Ludovico. 

A emenda diz: 

N.0 3.246 

Inclua-se no Titulo V, ow:le con
vier: 

CAPíTULO 

DA EDUCAÇÃO E CULTURA 

Art. A educação é um direito 
de todos os cidadti.os, devendo ser 
ministrada pela Familia e pelo Es
tado. 

A ação dos poderes públicos, exer
cida concorrentemente pela União, 
pelos Estados e pelos Municípios, terá 
por fim proporcioná-la, em todos os 

seus graus, a brasileiros e estrangei-
ros domiciliados no pafs. . 

Art. - Compete à União: 
I - estabelecer o plano nacional 

de educação, fixando as normas ge
rais do ensino em todos os seus graus 
e modalidades, e fiscalizar a sua exe
cução; 

II - determinar as condições do 
reconhecimento oficial dos estabele
cimentos de ensino secundário e su
perior, exercendo sôbre os mesmos a 
necessária fiscalização; 

III - organizar e manter nos Ter
ritórios sistemas t!ducacionais apro
priados; 

IV - manter no Distrito Federal 
o ensino secundário, o complementar 
dêste, o superior e o universitário; 

V - estimular e coordenar a obra 
educativa em todo o território nacio
nal e exercer ação supletiva onde se 
fizer necessária pela deficiência de 
iniciativa ou de recursos. 

Paráfrago único. O plano nacional 
de educação, que não poderá ser al
terado ou renovado em espaço me
nor de cinco anos, compreenderá, 
além de outras, as seguintes normas 
gerais: 

a) o ensino primário integral gra
tu1to é de freqüência obrigat0ria; 

b) obrigatoriedade do ensino técni
co-profissional e, principalmente, do 
agrícola em todo o pais; 

e) a liberdade do ensino em todos 
os graus e ramos, observadas as pres
crições da legislação federal e das 
estaduais; 

d) proibição do ensino em idioma 
estrangeiro, salvo o das próprias lín
guas; 

e) limitação das matriculas à ca
pacidade didática dos estabelecimen
tos; 

/) a obrigatoriedade da criação em 
todos os Esta<los de estabelecimen
tos apropriados ao recolhimento e 
educação dos menores abandonados 
ou indigentes e dos delinqüentes não 
sujeitos a processo criminal. 

Art. - Compete aos Estados e ao 
Distrito Federal organizar e manter 
os seus sistemas educionais, respei
tadas as normas constantes do pla
no nacional de educação. 

Art. - Aos Municípios que dispu
serem de recursos financeiros sufi
cientes poderá ser entregue a admi
nistração e manutenção do ensino nos 
respectivos territórios, observadas as 
normas gerais fixadas pelo Estado. 

Art. - E' mantida, em tôda a sua 
plenitude, a liberdade de cátedra. 
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Art. - Os estabelecimentos parti
culares de ensino primário, secundá
rio, profissional ou superior, conside
rados idôneos, são isentos ele qual
quer tributo. 

Art. - A União poderá oficializar 
e manter os institutos de ensino se
cundário e superior pertencentes a 
instituições privadas, desde que go
zem das regalias da equiparação aos 
congêneres federais, dando-se prefe
rência aos situados em Estados de 
grande extensão territorial e de pe
quena arrecadação. 

Art. - E' vedada a dispensa do 
concurso de provas para o provimen
to nos cargos do magistério secun
dário e superior, assim como, em 
qualquer curso, a de provas escola
res de habilitação determinadas em 
lei. 

Parágrafo único. Poderão, entre
tanto, ser contratados, por tempo de
terminado, professores de nomeada, 
naciànais .ou estrangeiros. 

Art. -· E' permitida a validação de 
diplomas expedidos por estabeleci
mentos estrangeiros de ensino, desde 
que os seus portadores sejam brasi
leiros natos ou naturalizados. 

Art. - Os filhos de operários ma
nuais ficam isentos do pagamento de 
tõdai:: as taxas ou contribuições nos 
estabelecimentos oficiais de ensino de 
qualquer grau ou modalidade. 

Art. - Em todos os estabeleci
mentos de ensino técnico ou superior 
será admitida a matrícula gratuita a 
alunos reconhecidamente pobres que 
demonstrem especial vocação para de
terminada carreira ou especialidade 
técnica. 

Art. - Para o desenvolvimento e 
execução dos sistemas educionais, a 
lei criará o fundo nacional de edu
cação, constituído pela arrecadaçfi.o 
dos impostos e taxas especiais e pelos 
recursos financeil'os eventuais que a 
êsse fim forem destinados. 

Art. - A União e os Municípios 
aplicarão nunca menos de dez por 
cento e· os Estados e o Distrito Fe
deral nunca menos de vinte por cen
to da renda resultante dc>s impostos 
na manutenção e desenvolvimento dos 
sistemas educativos. 

Art. - A União poderá estabele
cer convênios com os Estados. tendo 
por finalidade o desenvolvimento do 
ensino em todos os seus graus e prin- . 
cipalmente o técnico profissional e o 
rural. 

Art. - os poderes públicos pro
tegerão os monumentos, objetos, obras 
e documentos de valor histórico e ar-

Lfstico que devam pertencer ao pa
trimônio cultural do pais, impedindo 
a sua evasão, nos termos da lei. 

Serão igualmente protegidos os si
ties ou paisagens dotados de parti
cular beleza natural, ou que possuam , 
valer histórico. 

Art. - As emprêsas industriais, 
comerciais e agrícolas, em que tra
balhem mais de cem pessoas, são 
obrigaqas a manter ensino primário 
gratuito para os seus servidores e os 
filhos dêstes, se não tiver na locali
dade ensino primário oficial suficien
te. As emprêsas industriais são obri
gadas a ministrar ensino profissional 
aos seus trabalhadores menores, pela 
forma que a lei determinar. 

Suprimam-se os §§ 31.º a 36.º do 
art. 164. 

Justificação 
Não se compreende que o Projeto 

Constitucional, longo e minucioso co
mo é, não tenha aberto um capítulo 
para a educação, sem dúvida um dos 
nossos mais importantes e ag~dos 

problemas. Faz muitos anos, Rui 
Barbosa escreveu estas palavras sem·· 
pre atuais: "Ao nosso ver, a chave 
misteriosa das desgraças que nos afli
gem é esta, e só esta: a ignorância 
popular, mãe do servilismo e de mi
~.éria.". 

E o que mais admira é que em todo 
o Projeto não se encontre um artigo 
sequer dispondo sõbre o ensino técni
co-profissional e rural. Num pais co
mo o Brasíl, que há de ter sempre na 
agricultura a base de seu futuro, 
não é possível se descure do ensino 
rural e do aljl'Ícola, como não pode 
ser esquecido o ensino profissional 
em geral, porquanto precisamos pre
parar o homem do futuro para o tra
balho. E' sobretudo no sentido de en
sinar a trabalhar que n.eve ser enten
dida a educação. Segundo afirmou 
Igenieros, "educar é desenvolver a ca
pacidade para trabalhar: o direito à 
vida pressupõe o dever do trabalho''. 

Em matéria de ensino, qualquer 
que seja o seu gráu ·0u especialida
de. não se pode prescindir da inter
venção da União, mesmo porque se 
trata de problema nac!onal por ex
celência. Da unidade na orientação 
do ensino, principalmente do primá
rio, depende em muito a unidade na
cional. Entregar a sorte do ensino 
inteiramente aos Estados e Municf
pios será não só concorrer para o 
afrouxamento da coesão nacional, 
como dar aso a que o país continue 
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engolfado no atraso em que vem vi
vendo, por isso que, além da falta 
de recursos financeiros de que pa
decem, em sua mor parte, os Mnni
cipios brasileiros. e mesmo alguns Es· 
tados, a carência de pessoal técnico 
para a orientação e execução dos sis
temos educacionais é generalizada nas 
nossas unidades federativas, com pe
quenas exceções. 

Sala das Sessões, 19 de agôsto de 
1946. - Dario Cardoso. 

O SR. DARIO CARDOSO ·-·Se
r..hor Presidente, os itens a que me re
firo no requerimento de destaque são 
os seguintes: 

"b) obrigatoriedade do t:ni-;ino 
técnico-profissional e, principal
mente, do agrícola em todo o pais; 
.................................. 

d) proibição do ensino em idio
ma estrangeiro, salvo o das pró
prias linguas; " 

Sr. Presidente, quanto à primeira 
parte do destaque por mim requerido, 
parece-me que a conveniência d'i: sua. 
aprovação é mais do que patente, por
quanto, num pais como o Brasil, cuja 
população, em sua grande maioria, está 
sediada nos campos e se dedica a vida 
agrícola e pastoril, não é justo que se 
:aão tome obrigatório o ensino agrí
cola. Também não é justo que Se! não 
torne obrigatório, em todo o território 
:nacional, o ensino técnico. Já ;e tem 
dito e repetido nesta Casa que o pais 
padece da falta de técnicos. fat.CJ que 
ninguém pode negar, tal sua evidência. 
O de que precisamos é, sobretuC::o, ~du
car o homem para o trabalho ~ só 
pelo ensino técnico, grandemen;.e de
senvolvido em todo o pais, poderemos 
prepará-lo para esse fim. 

Assim, para não me alongar, Rpenas 
chamo a atenção da ilustre Assem
bléia para o inciso b de minha emen
da, cuja importância já tem sido bas
tas vêzes posta em foco da tribun:::. des
ta Casa. 

Quanto ao inciso d, também me pa
rece de tamanha relevância a adoção, 
da matéria que consubstancia, que a 
sua justificação poderá ser feita em 
rápidas palavras. 

O projeto, Sr. Presidente, contém 
uma lacuna neste particular, evidente 
à p1 !meira vista. :ll:le apenas •orna 
obrigatório o ensi~o primário em lín
gua nacional. nada dispondo em re
lação ao ensino secundário e ao su
perior. Dêste mal padece, também, 
a emenda Capanema, que só torna 

obrigatório. no idioma nacional, o en
sino primário. 

Ora, Sr. Presidente, o ens!n:) pri
mário termina aos 11 anos. A partir 
dessa idade, ficarão, muita vez, os alu
nos entregues a estabelecimentos es
trangeiros de ensino, que poderão pro-

. liferar no Brasil e ser até estip1mdia
dos por governos de outros paises. 

Dest'arte, devemos evitar que a 1ru:-
trução secundária e a superior, ~~jam 

' difundidas em idioma estrangetro. 
O Sr. Nestor Duarte - Será possí

vel, meu nobre colega, que V. Ex in
siste em colocar no texto da Consti
tuição a obrigatoriedade da língua na
cional, no curso superior? Como ::.eria 
possível, com a emenda de V. Ex .. fun
dar no pais uma faculdade de letras, 
com professôres franceses, como já 
ocorreu no Brasil? 

O SR. DARIO CARDOSO - Quan
to ao ensino superior, ainda se pode
ria relevar, porque é natural que. ao 
ingressarem em instituto de ensino 
superior, o estudante já tenha sua 
mentalidade formada. Mas o ~nsino 

secundário, principalmente, não C!eve 
ser ministrado em língua estrangei
ra, pois se tornaria prejudicial a for
mação de nosso homem e já conhece-• 
mos êsses males em diversas regiões 
do Brasil. 

Aliás, está ressalvada na emenda a 
possibilidade das línguas estrangeiras 
serem ensinadas no próprio idioma. 
Não vejo por onde possa a emenda 
evitar ou proibir o ensino de qualquer 
língua estrangeira. 

·O que pleiteio na emenda é que não 
se lecionem as matérias constituintes 
do ensino scr.undário em língua estran
geira, não proibindo, porém, o ensino 
do Inglê:;, Prancês, Alemão. etc. nes-
sas próprias línguas. ' 

O Sr. Hermes Lima - Como, por 
exem~lo, se poderá ensinar :ranc~s em 
português? 

O SR. DARIO CARDOSO - V. Ex.ª 
parece que não quis compreender o que 
disse, embora renda minhas homena
c; .. ,is à sua cultura. 

O Sr. Antero Leivas - A emr:nda 
de V. Ex." tem um alto fundo ,~du

cativo. Não é possível criar no Brasil 
colégios de ensino secundário alemães, 
poloneses, etc., como havia antiga
mente; de forma que, como o projeto 
estatui em relação ao assunto, vai de 
encontro a tôda a legisln.ção de ensino 
a partir de 1938, e o exemplo não é de 
ontem. Criaremos, no Brasil, colég-los 
estrangP1ros. 1 
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O Sr. Nestor Duarte - Com a apro
vação da emenda Capanerna, proibindo 
ao Estado legislar a resr,eito do ensino 
secundário, os Estados do Paraná, San
ta Catarina, Rio Grande do Sul, pode
rão impôr, dada a presença de alemães 
em seu territórios, o ensino da lingua 
nacional no curso secundário. Mas não 
se pode fazê-lo como norma geral para 
o pais. 

O SR. DARIO CARDOSO - Poder
se-á, porque se trata de uma questão 
nacional. 

O Sr. Nestor Duarte - A justifica
ção de V. Ex." não tem razão ele 
ser. 

O Sr. Antero Leii1as - A Constitui
ção, estabelecendo a obrigatoriedade 
do idioma nacional, apenas no ensino 
primário, permitirá que surjam colé
gios de ensino secundário em língua 
estrangeira, porque só no ensino pri
mário haverá essa obrigatoriedade. 

O SR. DARIO CARDOSO - Se não 
se proibir que o ensino secundário seja 
difundido em língua estrangeira, inútil 
será a proibição em relação ao ensino 
primário. Devemos levá-la pelo menos 
até o ensino secundário. 

Julgo tão clara, tão evidente a ne
cessidade de se proibir o ensino em 
língua estrangeira, a não ser o dessas 
próprias línguas, que me abstenho de 
maiores considerações, para que minha 
demora na tribuna não constitua óbice 
r,c prosseguimento de nossos trabalhos, 
q11i; todos estamos empenhados se pro
cessem com a maior celeridade pos
:;ivel. <Muito bem; muito bem>. 

O SR. FERREIRA DE SOUSA (*) 
- Sr. Presidente, ir,icialmente. requei
ro a V. Ex." que a votação dos desta
ques solicitados pelo nobre Represen
tante Dario Carrtosc se faça em duas 
partes, porque uma não compreende 
a outra. 

Dessa forma, a Comissão, pela mi
nha palavra vai manifestar-se agora 
apenas sôbre a primeira parte, falan
do, após a votação, sôbre a segunda. 

A primeira parte. Sr. Presidente, es
tabelece com0 princípio da legislação 
a obrigatoriedade do ensino técnico
profissional, e, principalmrr"·e, agrlcola 
em todo o pais. 

A meu ver. a matéría está préjulga
da. ~ aprovação da emenda Gustavo 
Capai.ema. tal com foi redigida e 
estabelecendo á obrigatoriedade só e só 
do ensino primário. exclui, evidente
men.;~ •,ôda e qualquer outra obri
gatori.-c.:-tde de natureza constitucio-

c•) Não foi revisto pelo orador. 

nal. Se st tratasse de votação do pro
jeto revisto, haveria razão para meis 
nobre coltga pedir o destaque, porque 
a votação do projeto foi feita com res
salva do~ destaques. A emenda Capa
ne.ua Jaz referência direta a ê!';se des
taque. d·~ maneira que, aprovado pela 
Casa, a matéria ficou integralmente 
resolvida. 

Entretanto, se assim não 8.tender 
V. Ex.•. Sr. Presidente, parece à Co
missão que não rleve ser aprovada a 
emenda. 

O Sr. Prado Kelly - Ela colide ma
w.festamente com o que foi aprovado. 

O SR. FERREinA DE SOUSA -
Pe:rf-ei tamente. 

A emenda estabel>ece a obrigatorie
dade do ensino profissional e técnico 
e do ensino agricolr... Em primeiro lu
ga.r, não se compreende em que con
siste essa obrigatoriedad•e : se todos 
os Estados e a União dev·em ter obri
gatoriamente s-eu sistema educativo d·e 
ensino técnico-profissional e agi: icola., 
ou se é obrigatório que todo brasi
leiro f~üente escolas técnico-profis
sionais e agrícolas. 

O Sr. Gustavo Capanema - Quando 
se diz obrigratoriadede, tem de enten
der-se que ela é para o aluno. 

O SR. FERREIRA DE SOUSA -
E também por parte do G-Ovêrno. 
De qualquer forma, Sr. Pi:esiderite, a. 
emenda é inaceitável ao ver da Comis-. 
são, que, contuào, presta sua home
nag·em à dedica-ção, ao interêsse e aQ 
patriotismo com que foi apresentada. 
pelo nobre Senar!or Sr. Dario CaTdo
so; e é inaceitável, Sr. Presidente,. 
porque estabeJ.ece a obrigação paira os 
Municípios, Estados e União de terem 
ensino técnico, profissional e agn
cola, o que seria infringir a nor
ma, votada há poucos momentos, 
de que os Estados terão seus 
sistemas educativos de acôrdo com 
suas possibilidades. Não podem<l6 
impor ao Estado o estabelecimen
to dêste ou daqu-ele ensino, àesta 
ou daquela forma. A União estabe
le.ce as diretrizes gerais. as bases de 
tôda J.egislação e exige do Estado d<"
terminaàa veTba mínima para atendeir 
ao ensino; . mas não pode entrar na 
organização do sistema do Estado. se 
a ação da União é supletiva, não se 
pode obriga.r o Estado a manter o en
sino técnico, profissional e agrícola. 
Se s·e trata, Sr. Presidente, do segundo 
preceito, com ob:iga torieda·de de fre
qüência e matTicula para todo cidactão 
teremos quase um abswrdo - pe.rmi
ta-me o nobre colega a expressão -
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porque tõda e qualquer pessoa terá 
de :freqüentlllr a escola técnico-profis
sional. 

O Sr. Dario Cardoso - Estabeleço 
êste princípio como orientador do en
sino nacional. 

O SR. FERREIRA DE SOUSA -
O aparte d<> meu nobre colega não 
modifica meu raciocínio. Desde que 
estabe1€ce a obrigatoriedade da ma
trícula individual, exige que tôda e 
qua.lquea- pessoa, antes de estudar di
reito, medicina ou eng.enharia, freqüen
~ escola t~nico-profissional e agrí
cola. 

o princípio não é aceitável, razão 
pela qual a Comissão, levantando a 
questão de ord-em, referente ao fato de 
estar prejudicaida a matéria, insisre 
pela rejeição d.a mesma. 

O SR. PRESIDENTE - Meus srs., a 
primeira parte da emenda anuncia.da 
é a seguinte: 

"E' obrigatório o ensino técnico
profissiona.l e principalmente o 
agrícola, em todo o pais". 

:E:ste destaque foi requerido antes do 
outro; portanto, tem que ser subme
tido à votação. 

Os senhores que aprovam esta pri
meira pa.rte, queiram levantar-se. 
<Pausa>. 

Está rejeitada. 
V~ ser votada a segund.a parte. 
O SR. FERHEIRA DE SOUSA (Pela 

ordem> Sr. Presidente, refere-se a se
gunda parte do destaique, solicitado 
pelo nobre Repre.sentante sr. Dario 
Cardoso, à necessidade de se proibir 
o ensino em idioma estrangeiro, salvo 
05 das próprias línguas. Vale dizer. o 
Sr. Senador Dario Cardoso e seu emi
nente companheiro signatário da 
emenda pretendem que não se possa 
professar qualquer ens~no em idioma 
diferente do nacional. 

Poderia considerar prejudica.do êste 
destaque, dado o dis:.;>ositivo da emen
da do sr. deputado Gustavo Capane
m.a, esta.'belecendo dt: acõrdo com o 
projeto, a obrigatoriedade ào idimna 
nacional apenas para o ensino prtmá
rlo. Poder-se-ia aceitar ou admiti:r a 
mesma restrição, se a emenda se re
ferlssé expressamente ao ensino se
cundá.rio, mas alude somente ao ensi
no, em geral. Nestas condições che
ga.remos à situa.ção Já aqu1 menciona
da pelo nobre <;ieputado sr. Nestor Du
arte, de não podermos ter professô
res estrangeiros contratados para nos-

sas escolas superiores, pa:ra os cursos 
de extensão universitá.ria., seminários 
e de especialização. 

O Sr. Nestor Duarte - As Ursuli
nas no Brasil, quase tôdas, pro
fessõra.s francêsas e ensinam no pa.!s 
inteiro. Seria até de interesse da igre
ja católica, tão poderosa nesta Casa, 
impedir a rotação dessa emenda. 

O Sr. Dario Cardoso - 11:sse prin-. 
cípio era da Constituição de 34 e 
previa o contrato de profes:sõres es
trangeiros. A palavra "língua" - ins
crita na emenda - está indicando que 
se trata do ensino secundário, pois não 
se ensina lingua no curso superior. 

O SR. FERREIRA DE SOUSA -
Ensina-se na Faculdade de Filosofia. 

Sr. Presidente, parece-me que a 
questão está resolvida. Se à União 
compete determinar as diretrizes da. 
educação, poderá, na lei ordinária, no 
que tocar aos diversos raimos do ensi
no, estabelecer que êle seja ministra
do em idioma nacional. Não estabele
cemos a obrigatoriedade constitucional 
somente prura o ensino pri·mário. A 
lei ordinária, em normas gerais, regu
lará a limitação no tocante aos diver
sos cursos. 

Por estas razões, a Comissão, que 
opinaria pela adoção da emenda se 
falasse em ensino primário e secun
dário, não o pode fazer, entretanto, 
no sentido amplo em que está redi
gida. 

O Sr. Hermes Lima - Pela emen
da. o Prof. Einstein, se não sou
besse português, não poderia ser con
tratado para lecionar no Brasil. 

O Sr. A 11relirmo Leite - O as
sunto já está perfeitamente esclareci
do. Podemos passar à fase da 1·ota
ção. 

O SR. FERREIRA DE SOUSA -
Eis porque. Sr. Presidente, com des
prazer para mim, manifesto o senti:r 
da. Comissão para que se1a rejeitaido 
o destaque requerido. <Muito bem> . 

O SR. PRESIDENTE - Vou ler a. 
emenda., referente ao destaque para 
a letra d do parágrafo único: 

"Proibição do ensino em idioma 
estrangeiro, salvo o das próprias 
línguas". 

Os Senhores, que a aprovam, quei
ram levantar-se (Pausa) . 

Está rejeitada. 
Em conseqüência, ficam prejudica

dos os d.estaques refere-ntes às se
guintes emendas: 
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Requeremos destaque para a emen
da n.0 1. 358, oferecida ao Capitulo III 
do Projeto primitivo e que corres
ponde ao Capitulo II do Projeto re
visto. 

Sala das Sessões, 13 de ,1gõsto de 
1946. - Getulio Moura. - Bastos Ta
vares. - Carlos Pinto. - Gurgel do 
Amaral. - Dolor de Andrade. - Dio
clécio Duarte. - Antenor Bogêa. -
Gofredo Teles. - José Varela. -
Martiniano de Araújo. - Jurandir 
Pires. - Argemiro Fialho. - Alta mi
rando Requião. - Fróes da Mota. -
Vieira de Melo. - Eunapio de Quei
roz. - Rogério Vieira. - Hans Jor
dan. - Roberto Grossembacker. -
Otácilio Costa. - Valdemar Pedrosa. 
- Pereira da Silva. - Alvaro Maia. 
- José Leomil. - Vargas Neto. -
Tavares d'Amaral. - Baeta Neves. 
- Leite Neto. - Heribaldo Vieira. -
Miguel Couto. - Agrícola de Barros. 
- Flávio Guimarães. - Vespasiano 
Martins. - Renault I,eite. - Gomy 
Júnior. - Castelo Branco. ·- Fer
nando Flores. - Areia Leão. - Ma
tias Olímpio. - Crepory Franco. -
Vergniaud Vanderlei. - Osório Tuiu
ti. - João Aguiar. - Aluisio Alves. 
- Severiano Nunes. - Teódulo Al-
buquerque. - Glicério ,uves. - To
más Fontes. - Sousa Leão. - Li
curgo Leite. - Gercino de Pontes. -
Rui Almeida. - Acúrcio Tôrres. -
Lopes Cançado. - Mota Neto. - Me
deiros Neto. - José Linhares. - An
tônio Correia - Heitor Ccllet. -· Jar
bas Maranhão. - Ernani Sátiro. -
Adelmar Rocha. - Flores da Cunha. 
- Rui Palmeira. - Nestor Duarte. -
Alarico Pacheco. - Campos Vergal. 
- Ponce de Arruda. - Cristiano Ma
chado. - Levindo Coelho. - João 
Ursulo. - João Henrique. - Welling
ton Brandão. - Martins Filho. -
José Armando. - Pinto Aleixo. -
Arruda Câmara. - Elói Rocha. -
Adroaldo Costa. - Teixeira de Vas
concelos. - Eduardo Duvivier. -
Amando Fontes. - Barbosa I.irna. - · 
Alfredo Neves. - Ataliba Noqueira. 
- Alfredo Sá. - Soares Filho. -
Paulo Fernandes. - Daniel Faraco. 
- João Botelho. - Alvaro Adolfo. 
- José Candido. - Guilherme Xa· 
vier. - Domingos Velasco. - Pe
dro Ludovico. - Dario Cardoso. -
Dióqenes Maaalhães. - Galena Pa
ranhos. - Nicolau Vergueiro. - Sa
muel Duarte. - Janduh11 Carneiro. -
Lino Machado. - Munhoz da Rocha. 
- Roberto Glasser. -· Fernandes Tá
vora. - Fernandes Teles. - Jací de 
Figueiredo. - Olinto Fonseca. - José 

Bonifácio. - Benicio Fontenele. -
Eusébio Rocha. - Artur Fisher. -
Ezequiel Mendes. - Segadas Viana. 
- Benjamin Farah. - Pedroso Jú
nior. - Leri Santos. - Dantas Jú
nior. - Café Filho. - Sampaio Vi
dal. - Pereira Pinto. - Etelvina Lins 
- Osvaldo Lima. - Afonso de Car
valho. - Freitas Cavalcanti. - Da
maso Rocha. - Alberico Fraga. -
Osmar de Aquino. - João Mendea. -
Monteiro de Castro. - Magalhães 
Pinto. - João Agripino. - Argemira 
de Figueiredo. - Novais Filho. -
Vitorino Freire. - Horácio Lafer. ~ 
Alde Sampaio. - José Romero. -
Deodoro Mendonça. - Asdru9al Sil
va. - Brochado da Rocha. - Rui 
Santos. - João Vilasboas. - GiZ.. 
berto Freyre. - Amaral Peixoto. 
Barreto Pinto. - Manuel N011ais. 
Rafaf'l Chcurf.. - João d' Abreu. 

A emenda diz: 

N.O 1.358 

Ao Capitulo III (Dos Direitos So
ciais) acrescente-se, onde fõr mais 
oonvenientc: 

Art. O ensino, em todos os sem; 
graus, quando ministrado em estabele
cinentos oficiais da União, Estado ou 
Munic[pio. !'r>r4. ri"'oro~8mP.nte r:ratui
to para os filhos de pais pobres. 

§ 1.° Cabe à União, ao Estado e a.o 
M11nicínio, cada um na sua esfera de 
ação, subvencionar, pr~sivamente, 
os estabelecimentos particulares de 
ensino. de modo a obter um número 
crPsrr-11te cl" f>'" t.rícula s gratnitas. 

§ 2.0 A União, em lei· orgânica, re
gulará a gratuidade do ensino para. 
tor<ri o U·rrir0r;o nncional. respei~ado 

o disposto nesta Constituição. 
Justificação 

A gratuidade absoluta do ensino é o 
ideal de qualquer democracia operan
te. pois colocará as eseolas ao aícance 
da juventucle, proporcionando !gua.J.da
de de oporõunidades. para todos. 

A democracia, nos nossos dias, ba
tida por tantos ventos, já não con
serva a forma clássica, campanu..1&, 
abstrata, de um teorismo jurídico um 
tanto vago, que a caracterizou no pas. 
sado. 

Tem hoje um conteúdo econômico, 
cuja prevalência sõbre os demais fa
tore~ soriP.i• não é possível desconhe
cer ou negar. Cumpre-nos. portanto, 
encarar realisticamente êss.e aspecto 
eco'!t'1miro do p1·ob!f'ma socinl nnra que 
a democracia seja uma verdade e não 
uma simples conV'ençã.o institucional. 
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A desigualdade que nasce n-0 berço, 
. cmo o desnível atual das classes, au
menta, avulta e ma.s se acentua à 
proporção que o individuo cresce e vai 
adqui!indo consciênc!a cívica, porque 
a desigualdade de meios com que terá 
de lutar mais o inferioriza e ames
quinha na natural e mevitável con
corrência que a vida lhe sugere. 

Enquanto a instrução não estiver ao 
alcance <ie todos, ricos. pohr:"; r n~

mediados. a igu::tldn d:, de todos peran-
te a lei é um eufemismo. . 

Com o ensino gratmt-0. em todos os 
seus gTRll.'; - prirr•'r~ri, S(~eundfi.rio, téc
ni'Co, clássico, cientifico e superior -
à crlança pobre abrem-se perspecti
vas animadoras, eis .:iue a lei lhe as
segura meios de desenvolvimento in
teledual idêntico ao que faculta aos 
ricos. 

Com possibilidades iguais, dadas pelo 
poder público, terão t-Odos as mesmas 
oportunidade·S para o progresso e o 
êxito. Vencerá, como é justo, o mais 
capaz, e não, como até a.gora, o mais 
ajudado da fortuna. Sómente as de
ficiências orgânicas, congênitas e ine
vitáv'.!is, pois a natureza, no que con
cerne à inteligência. não dotou a to
dos igualmente, estabelecerão uma re
lativa gradação econômica entre os 
indivkluos, sem que se irrogue à so
ciedade culpa por êsse event-0. 

No que estiver na ação do Estado, 
êste deve fu.zer para amenizar o des
nívc:l f,ocial. Mais seguro. cfir'i:-·ntc e 
ju.sto que a simples e indiscriminada 
redistribuição da riqueza preconizada 
por alguns, sem consideração pela ca
pa.<:idade de cada um. é dar instrução 
a todos, fornecendo-:hes meios regu
lares para aproveitarem a tendência 
ou aptidão que possuam na escolha d1 
profissão em que terão ensiijo de ad
quirir, pelo traba.lho, riqueza, confõrto, 
alegria e felicidade, sem atritos ou 
subversões da ordem social em que 
vivemos. 

Os Constituintes de 46 devem ter 
corno lema: - fa-cultar instrução a 
todcs. &em que a condição econômica 
de alguns c-0nstitua óbice ao aprimo
ram~nto da i•nteligência. 

Com a presente emenda visamos oo
luc!cnar o p:-ob!~ma r.a gratuidade do 
ensino, de modu su1 ve, ist-0 é, sem 
cria·r uma sob!'eca!'ga excessiva paira 
o erário público. 

Sala das Sessões, 18 de Junho de 
1946. - Getulio Moura. - Epílogo de 
Campos. Tavares d' Amaral. 
José Leomil. - Carlos Pinto Filho. 
- Miguel Couto Filho. - Sil1Jio Bas-

tos Tavares. - Alfredo Neves . 
Mota Neto. - José Varella. - Oscar 
Carneiro. - José Bonifacio. - Ly
curgo Leite Filho. - Deodoro M en
dm1 (·a. -- Brigido Tinoco. - Heitor 
Collet. -- João Botelho. - Pereira da 
Silva. - Alvaro Maia. - T ... eopoldo 
Péres. - Waldemar Pedrosa. - An
tenor Bogéa. - Lino Machado. -
A delmar Ror:lta. -- Sou.w Leão. -
Abelardo Mata. - Euzetio Rocha. -
Manoel Benicio Fontenelle. - Melo 
Braga. - Arthur Fisher. - Eze
quiel S. .w end es. - Pedroso Junior. 
- Leopoldo Neves. - Romeu José 
Fiori. -- r,eite Neto. - Walter Fran

co. -- Fernandes Távora. - Nestor 
[);:=irte. -- José Augusto. - Janduhy 
C<:.;·neiro. - Aloysio de Castro. -
Alfomirando Rcquião. - José Fon
tes Souza. - Galena Paranhos. -
Jarbos Maranhão. - Etelvino Lins. 

Gc;·cino de Pontes. Ulysses 
Lins. - Ra?Jhael Cincurá. - Horacio 
J,afer. - Manoel Novaes. - José 
Cândido Ferra?. - Antonio Maria de 
Rezende Corrêa. - Olyntho Fonseca. 
-- Lahvr. Tostes. - BeTnardes Filho. 
- Paulo Fernandes. - Romão Jú-
nior. - Coelho Rodrigues. - Alen
car Araripe. - Walfredo GurgeL -
Oszl'aldo Uma. - Dioclécio Duarte. 
- Ferreira Lima. - Diógenes Maga
lhães. - Fernandes Tellcs. - Ger
cino de Pontes. - Agostinho Mon
teiro. - Barreto Pinto. - Fernando 
Nóbrega. - João Agripino. - Ernani 
da Silva. - Café Filho. - Durval 
Lemos. - Ruy Santos. - Crepory 
Fran('o. - Hugo Carneiro. - Duque 
de Mesquita. - Wellington Brandão. 
-- Jocio Henrique. - Alfredo Sá. -
Levindo Coelho. - Erasto Gaertner. 
-- F. Flores. - Munhoz da Rocha. 
- José Gaudencio. - Dolor de An-
drade. - Jalles Machado. - Medei
ros Neto. - Tei:r:eira de Vasconcelos. 
- Reqis Pacheco. - Thomás Fontes 
- Oe'.Jrio Tuyuty. - Martiniano àe 
A raujC1. ·- Argemiro Fialho. - Ponce 
de Arruda. - Pedro Verqara. - He
rophilo Azamb11ja. - Sigefredo Pa
checo. - Adalberto Ribeiro. - Mo
reira da Roclia. - Hamilton No
gwiira. - Almeida Monte. - Arêa 
Leão. - Agrícola Paes de Barros. -
Dantas .Junior. - Freitas Cavalcanti. 
·- Lirna Cavalcanti. - Rui Palmeira. 
- João Mendes. - Mario Brant. -
HerrJ7.es Lima. - Guilherme Xavier. 

Raul Pilla. - Jonas Correia. 
Odilon Soares. Amaral 

Peixoto. Daniel Faraco. 
Aureliano Leite. - Plinio Barreto. -
Gabriel Passos. - José Maria Lo-
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pes Cançaào. - Jacy de Figuei
redo. - Vieira de Mello. - Luiz 
Barreto. - Aderbal Silva. - Ro
gerio Vieira. - Roberto Grossemba
cher. - Hans Jordan. - Otacilto 
Costa. - Euclides Figueiredo. - Ro
meu Lourenção. 

Requeremos na forma regimental o 
destaqu'.! da emenda n.0 2.978., do 
teor seguinte: 

"Anualmente, a União aplicará 
nunca menos de vinte por cento e 
os E!sta~os, o Distr'.to Federal e 'os 
Mumclp1os. nunca menos de quaren
ta por cento da renda resultante dos 
!~:postos na manutenção e descnvol
vime~to do ensino. saúde pública e 
rodovias. 

Sala das Sessões, em 24 de agôsto 
de 1946. - Fernandes Telles. 

Requerimento 

Requeiro destaque para a emenda 
n.0 560, de minha autoria, oferecida 
ao Titulo IV, Capitul-0 II, Seção 
II.ª (Disposições Especiais) do Pro
Jeto pr'.mitivo e publicada às páginas 
233 do volume que contém emendas 
ao artigo 159 e seguintes. para ser in
cluída onde convier - assim redi
gida: 

Acrescentar: 
Art. - A União e os Municípios 

dispenderão, anualmente, parcela não 
inferior a dez por cent-0, e os Esta
dos e o n:strito Federal nunca me
nos de quinze por cento das suas ren
das tributárias para o custeio da or
ganiZação e administração da Saú
de, inclusive a maternidade, a infân
cia e a adolescência". 

Sala das Sessões. 27 de agôsto de 
1946. - Janduhy Carneiro. 

Requer·emos destaque. na forma re
gimental. para a Emenda n.0 1.111 
de autoria do Sr. Jales Machado, re
ferente 0 J Capítulo . . . . do Proje
to revis. J e publicado à página .... 
do impresso alusivo ao art. . . . e se
guintes. 

Sala das S·rnões, em agôsto de 1946. 
- Jalles Machado. 

A ~menda d'.z: 

N.0 1. 11~ 

2) Onde convier: 
Artigo ou parág-rafo - O en

sino primário té'á por base os 
preceitos conducentes à saúde. 
principalmente pela e-0.ucação hi· 
giênica e alimentar e o profes
sorado serã preparado para êsse 
mister. 

3) Art'.go - Anualmente a 
União aplicará nunca menos de 
15% e os Estados e os Municí
pios nunca menos de 20% da ren
da resulbnte dos impastos, na 
manutenção. aperfeiçoamento e 
desenvolvimento das vi as de 
transporte.~ terrestres, fluviais e 
a é r e a s . nas suas respectivas 
esferas de ação. 

4) Artigo ou parágrafo A União 
us Esta-dos e os Municípios te
rão obriga tàriamente, no seu 
quadro aàmin'strativo. um órgão 
para orientar e incrementar as 
vias de transporte em tõdas sa 
suas modalidades. - Jalles Ma
chaclo. 

Requeremos destaque para a emen
da aditiva n.0 3.356: 

Acrescentar ao Capítulo II do Tí
tulo VI do Projeto atual: 

"O ensino primário, o secundário, 
o ccmercial' e o técY:ico-profissional 
são gratuitos". 

1.0 s'.gnatário: Deputado Jorge 
Amado. 

Sala das sessõzs, 30 de agôsto de 
1946. - Luiz Carlos Prestes. 

Requeremos destaque, na forma re
gimental, para a Emenda n.0 3 .215, 
de autoria do Sr. Aluísio Alves refe
rente ao Capítulo II do Projeto revis
to e publicada à página 236 do im
presso alusiva ao art. 164, § 31 e se
guintes. 

Sala das Sessões, em 14 de agôsto 
de 1946. - Aluisio Alves. 

A emenda diz: 
N.0 3.215 

Ac art. 164, § 31. 
Acrescente-se: 
"A lei assegurará a gratuidade pro

gressiva do ensino em todos os graus 
e ramos". 

Sala das Sessões, 24 de junho de 
1946. - Aluísio Alves. 

Requeremos destaque para o art. 
164, § 32.0 , do Projeto anterior, que 
corresponde ao art. 166 do Projeto 
atual. 

"0 ensino é livre à iniciativa par
ticular, respeitadas as leis que o re
~ulam". 

<Capitulo !I - Título VI - Proje
to revisto) . 

Sala das Sessões, 30 de agôsto de 
1946. - Luis Carlos Prestes. 

O SR. FREITAS CAVALCANTI (*) 
<Pela ordem> - Sr. Presidente, com o 
destaque para a emenda .número 3.594, 

(*) Não foi revisto pelo orador. 
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por mim solicitado, pretendi fôsse 
dada nova redação ao artigo 165 do 
projeto revisto. Como a emenda Gus
tavo Capanema tem redação, em con
teúdo, absolutamente Idêntico à do 
projeto revisto, entendo não esteja in
teiramente prejudicado o meu pedídc> 
de destaque, pois, conforme preceden
te já estabelecido por V. Exa., com 
aprovação geral da Assembléia, ficou 
decidido ser possível o desdobramento 
de proposições do mesmo principio., 

A emenda tem a seguinte redação: 
"E' assegurado a todos o direi

to à educação, que será ministra
da pela famflia e pelos poderes 
públicos, inspirada no respeito da 
liberdade e nos ideais de solida
riedade humana". 

Sr. Presidente, aprovada a rmen
da do Deputaào Gustavo CaIJane
ma, haverá inconvenlêncta em que 
se adite ao art. 165 do projeto 
revisto a expressão "inspirada nos 

·princípios de liberdade e nos ideais de 
solidariedade humana"? 

Uma das partes desta proposição 
está consubstanciada na Carta de 1934 
e em vârias Constituições européias, 
inclusive na última da França, o 
mesmo ocorrendo com a do México. 
Pretendemos considerar o problema 
da educação como base da democra
cia, porque. realmente, é através da 
educação que se estrutura o verdadei
ro regime e se prepara o homem para 
a vida democrática. 

Pediria pois a V. Ex., Sr. Presi
dente, submetesse à aprovação da As
sembléia apen::i.s esta parte da propo
sição assim concebida: "inspirada nos 
princípios da liberdade e nos ideais de 
solidariedade humana". (Muito bem). 

O SR. FERREIRA DE SOUSA (*) 
- Sr. Presiàente, a Comissão está de 
acôrdo com a emenda do nobre Depu
tado Sr. Freitas Cavakanti, a qual, 
embora não abranja matéria obriga
tória, trata do problema da educação 
de forma democrática. sendo por isso 
perfeitamente aceitável. (Muito bem) . 

O SR. PRESIDENTE - A emenda. 
do Sr. Freitas Ca valcanti, já agora 
com parecer favorável da Comissão, 
pretende acrescentar ao art. 165 a ex
pressão: "inspirada nos princípios de 
liberdade e nos ideais de liberda.de hu
mana". O destaque está assim con
ce·b!do: 

Requeiro destaque, na forma regi
mental, para a votac;ão. em substitui
ção ao art. 165 do Projeto revisoo, do 

( •) Não foi revisto pelo ora der. 

, 
dispositivo inicial da emenda número 
3.594, asslm redigido: 

Art. E' inspirada no respeito da 
liberda<le e nos ideais de solidariedade 
humana. 

Sala das Sessões, 29-8-946. - Frei
tas Cavalcanti. - Rui Palmeira. -
Mario Gomes. 

Oos Srs. que a aprovam queiram le
vantar-se. <Pausa) - Está aprovada. 

O SR. GETULIO MOURA - (Pela 
ordem) - ( •) Sr. Presidente, quando 
da votação da emenda do Sr. Represen
tante Gustavo Capam:ma, indaguei de 
V. Exa. se a de número 3.358 havia 
ficado prejudicada. V. Ex. declarou 
que não. 

O SR. PRESIDENTE - Rigorosa
mente, não está prejudicada. 

O SR. GETULIO MOURA - Refi
ro-me, Sr. Presidente, à segunda par
te da emenda. 

O SR. PRESIDENTE - A segunda 
parte é o parágrafo primeiro. Parece
me que, no particular, a emenda do 
Sr. Gustavo Capanema é muito am
pla, poí:; não distingue o ensino oficial 
ao particular. 

O SR. GETULIO MOURA - O pa
rágrafo constitui matéria inteiramente 
novs.. 

O SR. PRESIDENTE - A matéria, 
propriamente, não é tôda nova; ape
nas não está decalda na outra. Mas a 
subvenção pelos Estados, Distrito Fe
deral e municípios já está consigna
da na emenda do Sr. Gustavo Capa
nema. 

O SR. GETULIO MOURA 
V. Exa. padería ler a parte: da emen
da do Sr. Gustavo Capanerna refe
rfnte a êsse ponto? 

O SR. PRESIDENTE - Já a li, mas 
vou repetir: 

"Anualmente, a União aplicará 
nunca menos de 10%, e os Estados, 
o Distrito Federal e os Municípios 
nunca menos de 20% la renda re
s•.iltante dos imposLos, na manu
tenção e desenvolvimento do en
sino". 

O SR. GETúLIO MOURA - A 
emenda, como V. Ex.ª vê, Sr. Presiden
te, não alude a estabelecimentos par
ticulares de ensino. que é exatamente 
o ponto que desejo caracterizar. 

( •) Não foi rc;•isto pelo orador. 
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O SR. PRESIDENTE Entendo 
que a emenda é ampla, sem fazer dis
tinção. 

Se, porém, V. Ex.ª a-ssim o deseja, 
dou-lhe a palavra para falar sõbre o 
assunto. 

O SR. GETúLIO MOURA - Gra
to a V. Ex.ª. 

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

O SR. GETúLIO MOURA - Sr. 
Presidente, desde o inicio procurei de
fender nesta Assembléia. a gratuidade 
do ensino em todos os graus para os 
filhos de pais necessitados. 

Para a emenda em questão logrei o 
apoio da maioria dos Srs. Represen
tan~es, que me honraram com ai apo
sição de suas assinaturas. 

A ídéia já está vencedora, porque o 
substitutivo oferecido pelo sr. Gusta
vo Capanema também atingiu o mes
mo objetivo. A Constituinte, pois, a 
meu i·cr, concedeu ao povo bra·sileiro 
a medida de mais alto alcance demo
crático até hoje votada: igualdade pe
rante a lei, de que fala a Constituição, 
a,té agora sem sentido prático e obje
tivo. 

Realmente, todos são iguais perante 
a lei, ur.ia v~z que proporciona a ricos, 
pobrEs e remediados, o direito de cur
sar as escolas primárias, secundárias 
e também superiores. 

A emenda do Sr. Gustavo Capa:ne
ma, entre:anto, em determinada par
te, é mais restritiva que a minha, pois 
somente concede gratuidade do ensi
no aos estabelecimentos oficiais da. 
União. Basta dizer que, no Distrito 
Federal, onde é grande a população 
escolar, existe apenas um educandá
rio oficial: o Colégio Pedro ll ! 

o que pretendo, Sr. Presidente, já 
é feito em muitos municípios e estados 
da Federação: e o Govêrno - federa:l, 
estadual, ou municipal - subvenciona 
progressivamente os estabelecimentos 
pa:rticularP.s de ensino, a fim de ser 
obtido número crescente de matri
culas gratuitas. 

Sem essa disposição, Sr. Presiden
te, que é apenas uma. recomendação da 
Constituinte a todos êsses govêrnos, a 
medida por nós votada, da gratuidade 
do ensino nos estaibelecimentos ofici
ais, terá efeito mui limitado, uma vez 
que não haverá, nesses estabelecimen
tos, capacidade para receber nem um 
por cento dos estudantes pobres do 
Brasil. 

E ainda há mais a considerar: pelo 
§ 2. 0 de minha· emenda, determino que 

a União, em lei orgânica, regule a 
gratuidade do ensino para todo o ter
ritório nacional, respeitado o disposto 
nesta Constituição. Ora, Sr. Presi
dente, dizer apenas, como fêz a emen
da Capa·nema, que o ensino é gratuito 
para as pessoas necessitadas, será 
muito vago. E' mister fique constando 
que a União, em lei orgânica, definirá, 
amanhã, o que é "pessoa necessitada", 
para o efeito de goza:r os benefícios da 
lei. Evidentemente, a pessoa necessi
tada, para o fim da instrução gratuita, 
não é o miserável jurídico que todos 
conhecemos, mas o cidadão cujas ren
das não lhe permitem, sem sacrifício, 
custear o ensino de seus filhos. 

Faz-se indispensável. portanto, que 
a: União, em lei orgânica para todo o 
Brasil, regule essa gratuidade. 

E justamente êsses dois pontos viso 
na minha emenda: primeiro, que a 
União, os estados e os municípios, ca
da um na sua esfera de ação, subven~ 
cionem, progressivamente, os estabele
cimentos particulares de ensino, de 
modo a obter número crescente de ma
trículas gratuitas; segundo, que a 
União, em lei orgânica, regule a gra
tuidade do ensino para todo o territó
rio nacional, respeitado o disposto nes
ta Constituição. 

Com essas duas disposições, Sr. Pre
sidente, completaremos a emenda 
Gustavo Capanema - a maior con
quista democrática desta Constituin
te. <Milito bem). 

O SR. FERREIRA DE SOUSA ( •) 
- Sr. Presic!ente, na primeira parte 
de sua emenda, pretende o nobre Re
presentante Sr. Getúlio Moura S€ 
consagre esta regra: 

"0 ensino, em todos os seus 
graus. ser.do ministrado em esta
belecimentos oficiais da União, 
estados ou municípios, será ri
r.:orosamente gratuito para os fi
lhos ele país pobres". 

No entender da Comissão, o pre
ceito está prejudicado pela votação 
da emenda cr.nanerna. 

O SR. GETULIO MOURA - Pedi 
o destaque apenas para os §§ 1.0 e 
2.0 • A primeira parte está compreen
dida na emenda Capanema. 

O SR. FERREIRA DE SOUSA -
Ainda há pouco V. Ex.ª me informou 
que o destaque se referia a tôda a 
emenda. 

Sr. Presidente. desde que o nobre 
Representante Sr. Getúlio Moura res. 

< • J Não foi revisto pelo orador. 
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tringe o pedido de destaque aos 
!l§ l.º e 2.0 , cabe-me falar, em nome 
da Comissã.o, a respeito. Ainda assim 
não é favorável o ncsso parecer. 

O ~ l.º não pode ser aceito por doir, 
motivos b:.i.dcos. O primeiro é q1:e 
sua redação define competências, não 
estabelece qualquer norma, nem mes
mo atende ao que S. Ex.ª quer. E' 
simples recomendação. Vejamos: 

"Cabe à União, ao Estado e ao 
Municipio, cada um na sua es
fera de ação, subvencionar pro
grcs5ivamente os estabelecimen
tos parti, ..il::trcs 1e ensino, de mo
do a obter m , número crescen
te c!c matriculas gratuitas". 

V. Ex." vê. Sr. Presidente, que a 
matúiü. está reguhda no art. l.º, da 
Organização F'edcral, quando se es
tabelecem i;asos de competência pri
vativa de caaa unidade federada e 
de competência cumulativa, qual seja 
o desenvolvimento do ensino. Logo, 
não é poszível inserir, em capitulo re
ferente à edt!cação, ziorma que ape
nas estabelece competência, isto é: 
"cabe à Un'.ão, .::.o estado e ao muni
cípio, cada um na sua esfera de ação, 
sui:ivcncio'.1ar". etc. 

Por outro lado, Sr. Presidente, a 
norma não deveria ser aceita. Não 
é do âmbito da Constituição Federal 
obrigar os estados e municípios a dc
termin:?.das despesas, sobretudo as des
ta natureza, referentes à subvenção 
a estabelecimc1:tos particulares. Que 
a Constituição prescr.::va aos Estados 
e municípios que gastem, como já 
.se votou, pelo menos 203 da sua 
renda no dc;.envolvimento do ensino, 
está muito certo. Quando assim fala, 
a Constitt!!ção está considerando a 
importância excepcionai do problema 
e não seu aspecto profundamerte 
hum:mo. Entretanto, não cabe à União 
diEcriminar como os Estados deverão 
déspende.- tais verbas: compete a 
cada um estabelecer quanto gastará 
em ensino diretamente, quanto deve 
empregar nrnte ou naquele e quanto 
reserva para subvenções outras. De 
fato, a matéria subvencional depen
de, ncrmalmente, de lei ordinária e 
até de fiscalização que, aliás, não há. 

O. Sr. Get1Wo Moura - Não há 
reera geral. Notu-se que tudo que 
não é da Comissão não é Constitu
cio!1al, quando, na verd:'1.dc, ainda há 
pouco, se votou dispositivo pelo qual 
os Estados e municípios são obrigados 
a prestar assistência aos escolares, 
quer dizer, fornecer se.pato, merenda, 
que é elo regulamento do "círculo de 
pais": entretanto, foi aprov~do. Mi-

nha emenda constitui apenas reco
mendação para que .o.e torne efetiva 
disposiçf~o Constitucional, que só não 
é l'Onstitucio11al para a Comissão. 

O SR. FERREIRA DE SOUSA -
Em primeiro lugar, devo dar uma 
satisL,ção ao nobre colega. S. Ex.ª 
disse, ·~om algum azedume, que tudo 
quanto não vêm da Comissão não é 
materia Constitucional. A Comissão 
dei\:ncle-se pernnte S. Ex.ª, afirman
do que nem tudo que propôs é ori
ginal: provém de emendas que, como 
a de S. Ex.ª, foram longamente es
tudadas. O nobre colega já viu como 
opinarr.os pela aprovação da c.menda 
do nobre Deputado Sr. Freitas Ca
valcant.i, vrrle dizer, não nos atribuí
mos competência absoluta no definir 
a matéria Constitucional. 

I'.!;c:::a, o que parece :'l. Comissão é 
qu: 11a c;:;rtos assuntos que, embora 
não pura e técnicamente Constitucio
nais, devem S-"r regubdos na Consti
tu!~5o, co:!!o h:werá outros inteira
me'!1t:) alheios 2.s Constituições. Ora, 
não podemos estar aqui a dizer que 
os E::;~ados devem subvencionar esta
belecimE:ntos particulares, mas, sim
plesmente, q~w elevem cuidar do pro
blema do ensino, reservando para 
tar:to determinada ptrcentagem das 
rer..das. Estatuir que os Estados dêm 
subvenções é icntravar-lhes. de mais 
a a\[~o. 

Por essa maneira, teríamos rasgado 
inte:i:ramente a fala•da a utoncmia dos 
Est:ido na Federação btrasileira. Os 
Estaido.s, que já vêm sendo reduzidos 
em su.as I'ewdas, estariam obrigados a 
adctar normas consagradas na Cons
tituição, porque, como já disse, o as
sunto se assemelha a uma roupa de 
meia ccmf·ecção: os Esta•dos teriam 
apenas de mu•dar um botão, modifi
car uma prega ou um oolso, poirque 
a roupa já estaria quase feita. Isso 
não é possível. Os Estados têm que 
d.c-senv·olv·er suas atividades educativas 
de acõrdo com os recu:rsos e possilbili
da~:es locais. 

Por estas razões, a Comd.ssão enten
de que a ("menda, embora louvável, 
não deve ser aceita., .1a primeira par
te, o mesrr.o a.c<mtei::.endo com a se
gunda, referente à maneira de a União 
regular a gratuidade do ensino nos 
Esta•dos. Se considerarmos que o 
Brasil é um país muito vasto, com 
problemas dif.erentes, costlumes diver
sos e ne·cessidades locais típicas, veri
ficaremos que a União não pode es
tabelecer normas d.e aplicação de re
curs.·os nem de gratuidade do ensino 
noo Estados . 
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O Sr. Getúlio Moura - Neste caso, 
a gratuidade é uma utopia. 

O SR. FERREIRiA DE SOUSA· -
Era o que me caibia dizer. (Muito 
bem; muito bem) 

O SR. PREJSIDENTE - Considero 
prejudtc:ada a segunda parte .da emen
da n.0 1. 358, do Sr. Getúlio Moura, 
que diz: 

"0 ensino primãrio e oficial é 
gra/.uito para todos." 

Tuocro quanto consta do preceito já 
aceito está prejudicado; voo, po
rém, submeter a primeira partet, à 
requerimento de destaque para a 
aprecia,ção da Casa. 

Os senhores que aprovam o § 1.º d.a 
emend.a n. 0 1. 3fr8, do Sr. Getúlio de 
Mouxa, queiram levanrtar-,s,e. (Pausa) . 

:Está rejeitada. 
O SIR. C'A.MPOS iTER:GAL <Pela or

dem> - Sr. Presidente. como tenho 
requerimento de destaque para a 
emenda n.0 3.362, go.stiaa-ia de saber se 
está prejudicaod:i.. 

O SR. PR.ESIDENTE - A emenda 
de V. Er.:. ª diz que é livre a alfabeti
zaçã-o do ensino primário até o ter
ceirC' grau. Depreendi que V. Ex.ª qui
sef'f'f' estabelecer, não a liberdade de 
ensino, mas que o ensino 1ôsse liwe. 

O ·ensino primário, pelo projeto, é 
obrigatório, e ta.mbém já se proveu 
quanto ao secundário e superior para 
~s pessoas de recuTsos insuficientes. 

Dai, ter consi<!erado prejudicada a 
emen.da do nobre Representante, anite 
o texto vota.do, que consigna a obri
gatoriedade do ensine. 

O SR. CAMPOS VERGAL (pela or
dem) - Sr. Presidente, a emenda soll · 
cita que sejam absolutamente livres a 
alfabetização e o ensino primário, até o 
te:::-cdro grau, e de tal maneira que 
tôda e qualquer pessoa, em qualquer 
ponto do pais, possa ministrar a al
fabetização e o ensino primário, até 
o ~erceiro grau. Isso, de vez que o 
Estado não é capaz, nem suficientt, 
para promover a alfabetização e o 
ensino primário até o terceiro grau, 
gratuitamente. <Muito bem.) 

O SR. PRESIDENTE - Já foi 
aprovada medida nesse sentido, e, pois, 
o ensino primá.rio será organizado 
pelos poderes públicos, ficando llvre a 
iniciativa particular. 

O SR. CAMPOS VERGAL <pela 
ordem) - Sr. Presidente, segundo es
clarecimentos prestados pelo nobre 

Deputado Sr. Prado Kelly, já foi 
aceita, em essência, a minha emenda, 
razão pela qual retiro o requerimento. 

o SR. PRESIDENTE - Passemos 
à emenda n.0 206, do Sr. Osvaldo 
Lima. que é a seguinte: 

Requeiro destaque para a emenda 
n.0 206, ao § 32, do art. 164, assim 
redigida: 

·•Ao ~ 32, do art. 164, acrescente-se: 
o~ tftulos expedidos pelas Escolas 

Normais ofi<~iais e uelos estabeleci
mentos a estas equipàrados serão vá
lidos on tndo o território nacional". 

(Vol. referente aos arts. 159-164, 
pág. Ul). 

Sala das Sessões, 15 de agôsto de 
19·16. - Osltaldo Lima. 

A emenda diz: 
N.0 206 

Ao ~ 32, do art. 164, acrescente-se: 
"Os títulos expedidos pelas Es

colas Normais oficiais e pelos es
tabelecimentos a estas equiparados 
serão válidos em todo o território 
nacional". 

O SR. OSVALDO LIMA - Senhor 
Presidente. esta emenda visa reconhe
r.er ao professor primário o direito de 
lecionar em qualquer parte do terri
tói-io nacional. 

Sabe-se que o professor primário, 
hoje, faz o curso de ginásio e, depois, 
os de pedagogia e pedologia. 

Ora, não se compreende que um 
bacharel possa exercer sua profissão 
em qualquer parte do território na
cional, da mesm1:1 forma que o médico, 
o dentista, o farmacêutico, e que só 
o profesS-Or primário, que presta os 
maiores serviços à Nação, não goze 
dêsse direito. 

O Sr. Gustavo Capanema - Estou 
de pleno acôrdo com V. Excia. com 
ralação à natureza nacional do ensino 
normal. .íl:stet deve ser regulado por 
lei nacional e o professor primário 
deve ter êsse carãter que V. Excia.. 
deseja. Todavia, a matéria é rigo
rosamente, estritamente de legislação 
ordinária. Parece-me que a Consti
tuição não deve tratar desta matéria 
- um detalhe da organização do en
sino. 

O SR. OSVALDO LIMA - A Cons
tituição está cheia de matéria de le
gislação ordinária. 

O Sr. Dario Cardoso - A Consti
tuição é super-detalhada. 

O SR. OSVALDO LIMA - Os pro
fesso:res primários esperam e recla-
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mam do Estado o reconhecimento do 
direito de lecionar em qualquer parte 
do Brasil. O argumento do nobre 
Deputado Sr. Gustavo Capanema não 
procede. :>e balde são os. reclamos e 
apêlos que os professores primários 
têm ciirigido em todos os sentidos da 
pátria. Lembro-me de que, estudante 
ainda, assistia à campanha dos alu
nos da Escola Normal oficial de Per
nambuco, onde os maiores professo
res do Brasil exerceram seus misteres 
- um Júlio Peres, um Olinto Vitor, 
um Raimundo Honório, verdadeiros 
sábios. E até hoje, vinte anos depois, 
ainda não viram concretizadas essas 
aspirações. 

O Sr. Ivo d'Aquino - Isso tem de 
ser resolvido pelo registro dos diplo
:rnas no Ministério da Educação, como 
se faz com todos os diplomas das ou
tras profissões. E' assunto que deve 
ser regulado pela lei ordinária. E 
avanço o St:guinte: vários Estados do 
Brasil admitem a reciprocidade, acei
tam professores uns dos outros, desde 
que sigam sistema de educação orga
nizado na mesma base. Por -exemplo, 
Santa Catarina, Paraná, Espirita San
to e Rio Grande aceitam reciproca
mente seus p-:rofessõres. Mas, uma vez 
que tal se queira estabelEcer na Cons
tituição, é preciso ter em vista que os 
diplomas só poderão ser aceitos me
diante registro no Ministério da Edu
<:ação. Isso, portanto; só pode ser re
gulado em lei ordinária. 

O SR. OSVALDO LIMA - O pre
ceito pode ficar est.atuído desde logo. 

O Sr. Ivo d' Aquino - Se a Consti
tuição não esta,belece isso para o ba
charel, para o médico, para o enge
nheiro, porque decorre de lei ordiná
ria, não é razoável estabelecê-lo para 
outras profissões. 

O SR. OSVALDO LIMA - Não esta
·belece para o bacharel, para o médico, 
para o engenheiro, porque êstes são 
formados por escolas federais, ao p~ s
so que as escohs normais são em geral 

.estaduais. Se fôssem federais, não ha
via necessidade desta. distinção. 

O funcioné.::-ic pú.blico. r.o Bras!l, 
removido de uma. para outra parte do 
território nacional, com esfôrço imen
so educa as filhas na esperança de 
que, de futuro, possam servir-lhe de 
amps ::-o. Mas o professor . só pode 
exercer o magistério primário, no Es
tado por onde se formou. E' injustiça 
clamorosa, para êsses colaboradores 
do progresso, da instrução e da ele
vação moral e intelectual do Brasil. 

O Sr. Toledo Piza - Se os Estados 
têm a liberei.ade de organizar seus 
sistenu.s ectt.:cat!vos, e não sendo tais 
sistemas afins, como admitir-se que o 
professor normalista de um Estado 
exerça o magistério em outro? 

O SR. OSVALDO LIMA - Admi
te-se a colaboração de técnicos estran
geiros, ao passo que, no magistério 
primário, os técnicos do pais não têm 
direito de ensinar aos filhos de brasi
leiros. Não pode haver injustiça 
maior. 

O Sr. Rui Santos - Todos os pro
fessõres do meu município são diplo
mados pela Escola Normal de Petro
lina. 

O Sr. Nestor Duarte - Terra do 
nobre orador. 

O SR. OSVALDO LIMA - Rejubi
lo-me imens:i.mente com essa notícia. 

O Sr. Mec!eirps Neto - Aprovei os 
diplomas de vários professôres; bas
tava que os apresentassem. 

O SR. OSVALDO LIMA - Desde 
que se admitem técnicos estrangeiros 
lecionando no território nacional, não 
compre·en<io a restrição aos té<:nicos 
brasileiros. 

O Sr. Toledo Piza - A questão dos 
técnicos estrangeiros é diversa. 

O SR. OSVALDO LIMA - Refiro
me aos técnicos nacionais que não po
dem exercer o magistério. 

O Sr. Toledo Piza - O assunto é 
completamente düerente. 

O SR. OSVALDO LTMA - Pensei 
que o ilustre deputado Ataliba No
gueira fôss~ o único opositor dessa 
medida, com seu fe<l:eralismo exar
cerbado e natural, digamos, com o de
vido respeito; mas que V. Ex.e. também 
V'enha tomar o lugall." do Sr. Ataliba 
Nogueira ... 

O Sr. Toledo Piza - Não tomo o seu. 
lugar . 

O SR. OSVALDO LIMA - ... con
tra o ·professorado primário, não com
preendo. 

O Sr. Prado Kelly - V. Ex.e. está 
sendo injusto para com o Sr. Ataliba 
Nogueira. 

O SR. OSVALDO LIMA - Tenho 
pelo ilustre colega o mesmo res,peito 
que V. Excia. tem. Mas, sabe V. 
Excia. como, êl~ é ciumento, cheio 
de cuidaidos pelo s1stema federativo. 
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O S1·. Nestor Duarte - Fique V. Ex.ª 
certo de que se por acaso a Consti
tuição consagrasse essa situação de 
desigualdade dos professõras só pode
rem lecionar em Estados onde não fo
ram diplomados, defenderia a emen
da. 

O SR. OSVALDO LIMA - Infor
mo a V. Excia. que os professôres 
de PernambtJco não podem leeionar 
no Estado da Paraíba ..• 

O Sr. Nestor Duarte - Isso· antes 
di: 1946. De agora em diante vamos 
fazer as leis. 

O SR. OSVALDO LIMA - ... nem 
os do Rio Grande do N<irte, cuja Es
cola Normal é muito conceituada em 
todo o país. 

Poderíamos exig:Lr que fizessem con
curso nos Estados para seirem admiti
dos na primeira nomeação; mas im
pedi-los, como técnicos de instrução 
que na realidade são, de lecionar em 
todo o território nacional é medida 
absurda e injusta. 
(Muito bem; muito bem. Palmas). 

O SR. FERR'E.'IRA DE SOU1SA (") -
Sr. Piresidente, inicialmente desejo de
clarar que me solidarizo com o De·pu
tado Ataliba Nogueiira e, assim. tam
bém recebo as c~nsuras feitas a S. 
Exci.a. 

O Sr. Ataliba Nogueira - As cen
suras a mim atribuídas ccnstituem os 
maiores elogios. 

O SR. PERREIRA DE SOUSA 
O assunto foi amplamente cl.iscutido 
na sub-Comissão. Não foi apenas o 
Sr. Ataliba Nogi.:eira o vitorioso. A 
sub~omissão compunha-se de cinco 
reprçs-entantes e um, evi.deutemente. 
não constitúe maioria. Posso mesmo 
inf.ormar que o Sr. Arruda Câmara 
s~ bateu pela aprovação da emenda, 
na.o sendo acompanhado pelos demals 
membros da sub-Comissão. 

Por que à subcomissão não pareceu 
consagrável na Constituição a regra? 

O Sr. Osvaldo Lima - Não te
nho ilusões Se os três big não aceita
ram, não há remédio para a emenda. 

O SR. FER·REIBA DE SOUSA-Não 
pareceu. Sr Presidente, mesmo por
que o projeto, em nenhum outro passo. 
regula a validade dos i.itulos de qual
quer profissão ou de qualquer grau 
de ensino norwal no Brasil. Aqui não 
se diZ que o bacharel de São Paulo 
é reconhecido no resto do Brasil; aqui 
não se estatui que o título de farma-

(*) Não foi revisto pelo autor. 

cêutico da escola de Juiz de Fora, 
ou outra, deve ser respeitado em todo 
o pais. Determinou-se apenas que a 
legislação regulará o exercício das pro
fissões. Val<: dizer: a legislação or
dinária é que vai estabelecer como se 
fazem os cursos secundários, normais, 
superiores, etc. Posso mesmo lembrar 
que. entre nós, já existiram escolas 
supei'iores puramente estaduais, de 
âmbito puramente estadual, valendo 
só nc Estado. São conhecidas, ainda 
hoje, JS dipiomas de farmacêutico de 
determtnadru. escolas registradas no 
Departamentc Nacional de Educação, 
para exercício da profissão só nos Es
tados que os concederam. 

:tsse fundamento, Sr. Presidente, já 
combate, a meu vêr, o argumento do 
meu nobre colega, de que há dispa
ridade entre professores normais, ba
charéis e médicos. 

Por outrc lado. só se compreende 
que a legislaçã-0 ordinária da União dê 
validade nacional a um título de qual
quer grau de ensino, conferido por 
qualquer escola, quando essa escola. 
é da União, ou quando sua C>rganização 
obedece à lei federal, sendo como os 
demais, fiscalizada pela União. 

O Sr. Osvaldo Lima - O curso 
normal, atualmente, compreende tam
bem o curso de ginásio, que é fiscali
zado. 

O Sr. Toledo Piza - Mas não 
é naciorutl. 

O Sr. Osvaldo Lima - E' nacional; 
só o pedagógico ná.-0 o é. 

O Sr. Toledo Piza - O normal não 
é nacional. 

O SR. FERREIRA DE SOUSA -
O aparte. dú nobre colega Sr. Os
valdo Lima não modifica minha argu
mentação. Até hoje a União não re
gula o ensino ncrmal e a Çonstituição 
não lhe comete essa competência. 

Enquanto a União não regular o en
sino normal. não podercm0s cogitar 
de forma aiguma de tornar um titulo 
da escola normal válido em todo o 
país. 

A União poderá, mais tardé, aten
der ao desideratui:Q do JJ-eputado Os
val:do Lima, quando, tratando das di
retrizes da educação, resolver chamar 
a si a disciplina integral dos cursos 
normais. No dia em que o fi2er, es
belecendo as condições dêsses cursos, 
a União poderá fixar a generalidade 
ou nacionalização dos titules do ensino
normal. 

Vozes - Voto! Vamos votar. 
O SR. FERREIRA DE SOUSA 

Vs. Excias. vão pexmitir, pelo me-
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nos, que eu dê satisfação ao nobre au
tor da emenda, dizendo-lhe por que foi 
a mesma rejeitada. Acho que é, até, 
uma questãc de deferência explicar 
a S. Excia. que a matéria deixou de 
ser aceita 001 fundamentos lógicos. 
Entendo q0.e a resposta da Comissão 
é uma satisfa-;;ão ao Representante 
Se alguns ilustres colegas estão apres
sados por votar, o nobre autor da 
emenda tem o direi to de exigir que 
se prove por que sua emenda foi re
jeitada. 

o Sr. Aureliano Leite - O autor da 
emenda jã está conforma.do com a re
jeição. 

O SR. FERREIRA DE SOUSA -
Mas devo mostrar por que a Comis
são a recusou. Declaro a S. Excia. 
que tenho o maior empenho em de
monstrar qu<:: a sub-comissão não dei
xou de apreciar uma s.5 emenda. E' 
por isso qi.:e presto esclarecimento ao 
colega. 

O Sr. Aureliano Leite - Compre
endemos tudo isso e louvamos V. 
Excia. 

O SR. F'ERREIRA DE SOUSA -
Por êstes fundamentos, Sr. Presi
dente a Comissão, lamentando ter 
tido necessidade de opinar contra a 
emenda ainda agora acor.selha sua 
rejeição'. (Muito bem; muito bem> . 

O SR. PRESIDENTE - Os Senho
res que aprovam a Emenda n.,0 206, 
do Sr. Osvaldo Lima, queiram levan
tar-se. (Pausa> . 

Estã rejeitada. 
Passemos à Emenda n.0 221, dos se·

nhores R.:presentantes José Augusto 
e Rui Santos, cujo destaque diz: 

Requeremos destaque, na forma re
gimental, para a vot~ção da Emenda 
n.0 221 do Projeto pnm'.tivo, que serã 
aditiva ao Capitulo II do Titulo VI. 
Na emenci.a p:ço destacar as palavras 
"junto aos estabelec'.mentos de ensi
no superior do Pais. 

Sala das sessões, em ·22 de agõsto 
de 1946. - José Augusto. 

A emenda diz: 
N.0 221 

Ao item 7 do art. 5. 0
: 

Suprimam-se as palavras "as · 
ciências"; 

Acrescente-se um novo item: 
Item - Organizar institutos es

pecializados. de pesquisas para o 
desenvolvimento das div.ersas ciên
cias. - Ruy Santos. 

A Emenda n. 0 221, assinada pelo 
Deputado Rui Santos, cujo pedido de 
destaque foi formulado pelo Depu
tado José Augusto, passa a ter a se
guinte redação. já que mudou de ca
pítulo: 

"A cultura terá amparo especial do 
Estado. Neste sentido, o poder pú
blico promoverá a criação de institu
tos especlal'.zados de pesquisas mor
mente junto aos estabelecimentos de 
ensino superior. - Ruy Santos. 

O SR. RUI SANTOS(•) - Para en
caminhar a votação, Sr. Presidente, 
como autor da emenda, vou d'.zer duas 
palavras dispensando a Casa das já 
clássicas reclamações de voto (muito 
bem). 

· O art. 148 da Constituil(ão de 34 
e~·tabelece: 

"Cabe à un:ão, aos Estados e 
aos Municípios favorecer e ani
mar o desenvolvimento das ciên
c:as das artes. das letras · e da 
cultura em ge·ral, etc .... " 

O projeto de Constituição submeti
do a votação. em primeira discussão, 
não tinha o capítulo - Da Educa
ção e Cultura. Apenas no art. 5.0 ha
via o item n.0 7, o qual estabelecia. 

"Cabe à União, mas não priva
ti vame.n te,. ... 

VI - Amparar as ciências, as 
letras e as artes". 

Apr.esente', então, a emerida: 
"Cabe à União organizar, mor

mente junto aos estabelecimen
tos àe ensino superior do Pais, 
inst'.tutos espzcializados de pes
quisas para o desenvolvimento das 
diversas ciências". 

Ofereci esta emenda, Sr. Presiden
te. diante da deficiência, !lo Pais, de 
institutos especializados de pesqui
sas. 

No substitutivo, o capitulo - Da. 
Educação e Cultura - tem nove ar
tigos e. no entanto. não existe um 
só que. em rigor. se possa dizer de 
cultura. E assim mesmo a palavra 
"cultura" não apa.rece em qualque:r 
dêsses artigos. Apenas o último estabe
lece a proteção a obras públicas e 
monumentos. 

Diante disso, peço a V. Ex.ª sub
meter à votação da Casa minha. 
emenda, cujo destaque foi reque·rido 
pelo nobre Deputado José Augusto, 
com a redação que apresentei à. Mesa, 
mantendo-·a em essência e procuran-
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do adaptá-la ao capitulo - Da Edu
cação e Cultura. 

A emenda diz: 
"0 amparo à cultura é dever do 

Estado. Neste sentido, o poder pú
blico promoverá a criação de ins
titutos especializados de pesqui
sas, mormente junto aos estabele
cimentos de ensino superior". 

Era o que tinha a dizer. <Muito 
bem). 

O SR. PRESIDENTE - S. Ex.ª, o 
Sr. Rui Santos, propõe para sua emen
da a seguinte redação: 

"0 amparo à cultura é dever do 
Estado. Neste sentido, o poder pú
blico promoverá a criação de ins
titutos especializados de pesquisas, 
mormente junto aos estabeleci
mentos de ensino superior". 

O SR. GUSTAVO CAPANEMA -
(pela ordem) - Sr. Presidente, apre
sentei emenda sõbre a mesma matéria. 

·Pediria a V. Ex. que nos possibilitasse 
discuti-la simultâneamente com a do 
ilustre colega, Rui Santos. 

O SR. PRESIDENTE - As emen
das são submetidas uma a uma. Desde 
que uma é aprovada as outras, se têm 
a mesma matéria, ficam prejudicadas. 

O SR. PRADO KELLY (•) (Pela 
ordem> - Sr. Presidente, a emenda 
do nobre Deputado Rui Santos, de 
n.0 221, diz, na sua segunda parte: 

Compete: 

"organizar institutos especializa
dos de pesquisas para o desenvol
vimento das diversas ciências". 

Essa emenda, assim concebida, e não 
com a segunda redação sugerida, não 
colide com a seguinte do Sr. Gustavo 
IJapanema: 

"As ciências, as letras e as artes 
são livres e terão constante am
paro dos poderes públicos". 

Pediria ao Sr. Deputado Rui Santos 
concordasse com a redação originária, 
destacando-se, apenas, as palavras 
"junto aos estabelecimentos de ensino 
do país", na forma, aliás, requerida 
pe!o nobre Deputado Sr. José Au
gusto. 

Aprovada a emenda, seguir-se-ia o 
destaque que V. Ex.ª concedeu, se
nhor Presidente, se me não engano, 

(*) Não foi revisto pelo orador: 

para a emenda Capanema, qne poderia 
ser integralmente aprovada. 

O Sr. Ruí Santos - Cabe-me infor
mar que alterei a redação da emenda 
apenas para ada.ptá-la ao capitulo "Da 
Educação e Cultura". 

O SR. PRADO KELL Y - Fica res
salvada à Comissão de redaçã<J encon
trar uma forma mais adequada, que 
concilie o pensamento de ambos oa 
Srs. Repre:;entantes. (Muito bem; 
muito bem!. 

O SR. FERREIRA DE SOUSA ("') 
- {Para encaminhar a votação) Sr. 
Presidente, estou informado de que a 
emenda do nobre Deputado Sr. Rui 
Santos, relativa ao Caipftulo da or
ganização Federal, naquele momen
to da discussão, foi mandada ser 
considerada: neste instante. 

A emenda trata de matéria da 
competência. J!: possível, na redação, 
modificar-se-lhe a forma, para se 
estabelecer, não uma espécie da com
petencia, mas uma das condições do 
desenvolvimento da cultura no Brasil. 

O Sr. Rui Santos - Como na par
te da competência desapareceu a 
competência para amparar ciências, 
letras e arles, requeri destaque para 
a emenda, procurando adaptá-la ao 
Capítulo da Educação e Cultura. 

O SR. FERREIRA DE SOUSA 
A substância da emenda, feito o des
taque lembrado pelo Sr. Deputado 
Prado Kelly, fica i::omo sugestão, tal
vez apenas para justificar o título 
do capítulo referente à cultura. Ê 
matél·ia que não tem muito caráter 
constitucional. 

A sub-comissão deixa a matéria à 
deliberação da Casa. (Muito bem; 
m1t:to bem). 

O SR. PRESIDENTE - Os Se
nhores que aprovam a emenda nú~ 
mero 221 do nobre .Representante Se·· 
nhor Rtli Santos, com a modificação 
solicitada pelo nobre Deputado Se
nhor José Augusto, em seu destaque, 
queiram levantar-se. <Pausa) 

Está aprova.da.. 
A emt:nda n. 0 3. 346, do nobre de

putado Sr. Gustavo Capanema, tem 
o destaque assim redigido: 

Requeiro a V. Excia. que se digne 
ele conceder o destaque da emenda; 
n.0 3.346, segundo a qual deve ser 
incluída no texto constitucional a se
guinte disposição: 

(•) Não foi revisto pelo ora.dor. 
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"As ciências, as letras e a.s artes 
são livres, e terão constante amparo 
dos poderes públicos". 

O projeto estabeler,e um titulo com 
a denominação: Da família, da edu
cação e da cultura. 

Forçoso é que a pala·vra cultura, 
assim destacada na epígrafe do ti
tulo, corresponda uma disposição de 
caráter geral, nos têrmos da que 
consta da emenda n.0 3.346. 

O preceito vem da Constituição de 
Weimar e foi incluido na nossa Cons
tituição de 1934. 

Apresento a V. Excia. os meus pro
testos de cordial estima e conside
ração. - GwJtavo Capanema. 

O SR. GUSTAVO CAPANEMA (*) 
(Parcr encaminhar a votação) - A 
emenda, Sr. Presidente, tem dois 
objetivos. O primeiro é determinar 
o principio constitucional fixado na 
Carta Magna, e que é o seguinte: 

"As ciências, as letras e as aT
tes são livres". 

Trata-se, incontestávelmente, de 
um principio de natureza constitu
ilional. Por mais adeantados que es
tejamos na nossa civilização ocidental, 
é prudente que a Constituição de um 
país democrático declare que as ciên-

. elas, as letras e as artes são livres. 
O Sr. Aureliano Leite - Mais do 

que principio, é lema. 
O SR. GUSTAVO CAPANEMA -

Em segundo lugar, a emenda visa 
assegurar às letras, às ciências e às 
artes uma constante e obrigatória 
proteção dos poderes públicos. Tam
bém é principio ãa Constituição de 
Weimar, incorporado na nossa de 
1934 e que agora, na futura· Carta 
!i{~gna, deve ser reproduzido. 

Com estas considerações, Sr. Pre
sidente, sugiro à Casa a aprovação da 
emenda, t.al como está redigida. 
<Muito bem; muito bem) . 

O SR. PRESIDENTE - Não ha
'Vendo mais quem peça a palavra, vou 
submeter a votos a emenda do Senhor 
Gustavo Capanema. 

Os Senhores, que a apr-0vam, quei· 
ram levantar-se. <Pausa) . 

Está a.provada. 
Segue-se a emenda n.0 801, nos se

guintes têrmos o seu destaque: 
Requeiro a V. Ex.ª o destaque da 

emenda n.0 801, para o fim da apro
vação do pensamento nela contido, a 
saber, que a Uflião mantenha institu-

. ( •) Não foi revisto pelo orador. 

tos especiais, destina.idos a promover e 
coordenar a pesquisa científica, em 
tod-OS os seus ramos e aspectos. 

A emenda diz: 

N.0 801 

Art. 164, inclua-se em parágrafo, ou 
onde convier: 

"Anua·lmente, a União consignM"é. 
na lei orçamentária os recwrsos ne-
essários à manutenção e desenvol

vimento de um Instituto Na.c1001al de 
!Pesquisas, destinado a investigação 
científica de natureza teórica e apli
ca.da". - Rodrigues Seabra. 

o SR. PRESID'ENTE - A emenda. 
6tá. prejudicada. 

O SR. GUSTAVO CAPANEMA 
<Pela ordem> - Sr. Presidente apre
sentei requei·imento de deata<Íue de 
outra emenda sõbl>e o capitul<> - Da 
Educação e Cultura. Pergunto a. 
V. Ex.ª se é possível examin~-la. 

O SR. PRESIDENTE - Foi pedido 
destaque da Emenda n.0 3.328, a fim 
de ser pleiteada a inclusão, no texto 
constitucionail, da seguinte disposição: 

"O uso da propriedade par· 
ticular poderá sofrer as restr191)es 
que a Iei determiru:. em defesa do 
pa·trimônio histórico e artfstioo 
nacional". 

Foi negado o destaque porque o ar
igo 173 já assegura ,proteção. 

O SR. GUSTAVOCAPANEMA (pela 
oràem) - Sr. Presidente, não faço 
maior empenho, mas a minha hn
pressão é de que o artigo não resolve 
o prob!ema. Tenho experiênda. a res
peito, porque lutei muito a propósito 
dessa matéria <muito bem). 

O SR. PRESIDENTE - Está ter· 
minada a votação do Titulo VI do 
projeto. 

E' enviado à Mesa a seguinte 
DECLARAÇÃO DE VOTO 

Declaro que votei contra a emenda 
substitutiva do Sr. Deputado Oustavo 
Capanema, ao Capitulo II do Titulo 
VI do projeto revisto, dispondo sôbre 
Educação, por julgá·la uma repetição 
do& erros do passado, incluind-0 prin
cipias, profundamente lesivos dos in
terêsses educacionais do pais, sobre· 
tudo no que se refere à instituição dos 
concursos de provas, à limitação do 
uso da lingua vernácula do ensino pri~ 
mâria, à liberdade de cada Estado or
ganizar o seu sistema próprio de en
sino, além de outros. 
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Oportunamf:r.te. tive ocasião de ex
planar as razões que me assistem, no 
particular aqui expresso, e por seme
lhantes razões foi que neguei a minha 
solidariedade a tal emenda, que não 
acautela, de nenhum modo, a causa 
dos futuros educandos, conforme se 
depreenderá de minhas orações, pro
nunciadas ante o plenário desta As
sembléia. 

Em Assembléia, 31 de Agôsto de 
1946. - Altamírando Requião. 

O SR. PRESIDENTE - Vamos 
passar ao Título VII, "Das Fôrças Ar
madas". Sôbre a mesa tenho o se
guinte 

REQUERIMENTO 

Tendo em vista o disposto no artigo 
30 do Regimento Interno desta Assem
bléia, venho requerer: 

l.") que sejam aprovadas em globo 
as emendas totalmente aproveitadas, 
no Título TiII do Pro;eto de Co1'8tt
tuição, ora em votação, ressalvado o 
direito de destaque; 

2.º) que sejam -aprovadas em globo 
as emendas parcialmente aproveitadas, 
no referido capitulo, na parte em que 
o foram, com idêntica ressalva; 

3.0 ) que sejam consideradas como 
prejudicadas tôdas as outras emendas 
que tratam do mesmo assunto ou co
lidam com o vencido, sob a mencio
nada ressalva; 

-4.0 ) que, em conseqüência, o referido 
Titulo denominado "Das Fôrças Ar
madas", seja aprovado, com ressalva 
das emendas destacadas. 

Sala das Sessões da Assembléia 
Constituinte, agõsto de 1946. - Be
nedito Cosia Neto, Relator Geral. 

Os Senhores, que aprovam o reque
r.lmento, queiram levantar-se (Pausa>. 

Está aprovado. 
O SR. GREGôRIO BEZERRA (pela 

ordem) - Sr. Presidente, disponho, 
de acôrdo com o Regimento Interno, 
de meia hora para discutir o título V!I. 
No intuito, porém, de apressar os tra
balhos, para que a Constituição que 
estamos elaborando fique pronta o 
mais ràpldamente possível, envio 9. 
Mesa, para ser publicado no Diário 
da Assembléia, o discurso que deveria 
aqui pronunciar. (Muito bem; muito 
bem. Palmas.) 

Discurso enviado ·11 .Mesa pelo Sr. Re
presentante Gregório Bezerra, para 
:rer dado como Ziào. 
O SR. GREGORIO BEZERRA -

Sr. Prasidente - a defesa Nacional 
constitui, sem dúvida, um dos pontos 
fundamentais a ser encarado pel111 

Constituição. Seria um verdadeiro cri
me de lesapátrla submeter êsse capi
tulo aos interêsses partidários. Não é 
possível nem de leve, orientar o espi
rlto de sua confecção na base de con
veniências de grupos polfticos. 

Se ta.l orientação prevalecesse, seria 
colocar os interêsses nacionais em se
gundo plimo, diretiva que - temos 
certeza - ninguém aqui tem em mira. 
Todos nós concordamos em que a de
fesa nacional não pode servir de ins
trumento para jogos partidários sob 
pena do reproduzirmos hoje, em pleno 
século XX, 111 política desastrosa que 
conduziu Cartago ao suicídio politico, 
econômico e militar. 

O projeto da Constituição atribui, 
exclusivamente, ao presidente da Re
pública a direção da pollt!ca de guer
ra e a escolha dos comandantes che
fes das fôrças em operações. Fica, pois, 
o destino da Nação, no instante mais 
critico, nas mãos de um homem, ape
nas. Num Estado democrático não se 
concebe essa hipertrofia do poder. O 
legislativo é o legítimo represent~nte 
do povo. Em tempo de guena, mais do 
que em qualquer outra ocasião. o po
vo precisa ser ouvido por intermédio 
de seus representantes. Se prevalecer 
o dispositivo do atual projeto, a A&
semblé!a. Constituinte que dentro de 
PoUCOS dias se transformará em Con
gresso legislativo - estarã, de ante
mão, afastando de si uma grave res
Ponsabilidade democrática que o pavo 
lhe confiou. De fato, Senhor presi
dente, esta face do problema talvez te
nh111 escapado à observação do legisla
dor. em conseqüência do curto espaço 
de tempo disponível para. um estudo 
mais A.Curado. Acb.amos porém, que 
nêo podemos deixar passar desperce
bido êsse ângulo tão importante. Se 
as contingências nos arrasta.r a uma 
guerra, não é concebfvel que nessa 
emergência, quando está. em jogo os 
destin<>s da nacionalidade, quando se 
torna necessário, mais do que nunca, 
um perfeito entendimer.to entre todos 
o setores e camadas do povo, a fim 
de que a unidade nacional, que cons
titui a arma mais poderosa, se.1a for
talecida, a voz do legislativo, que é a 
voz de tõdas as correntes populares, 
deixar de se fazer ouvir e de pesar na. 
orientação do govêrno. 

Depois da última guerra não resta 
mais dúvida quanto à superioridade 
dar democracia sõbre o fascismo. A tre
menda luta da qual o mundo acaba de 
sair, veio confiar a sé.bla afirmação do 
marechal Suvorov: "Todo soldado de-
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ve saber porque luta, e o soldado que 
o sabe vale por três que não o sabe". 

Devemos considerar que as guerras 
hoje não se limitam aos soldados. 
Elas exigem ai mob111zação total da 
Nação. Vimos na Inglaterra, o pri
meiro ministro Churchill, sob o bom
bardeio nazista, munido de capacete 
de aço ir à Câmara dos Comuns pres
tar contas ao povo das medidas toma
das. Recebeu apoio incondicional aos 
seus atos acert'.3.dos e criticas severas, 
porém, construtivas, aos atos conside
rados desac'.lrtados. Muitas decisões 
tomadas, que aos olhos da Nação pa
reciam inexplicáveis, que produziam 
certo mal estar popular e qu.e pode
riam, consequentemente. afetar o mo
ral da população, foram amplamente 
esclarecidas através da tribuna do 
P:»rlamento, não só para o povo in
glês, mas, também, para os povos aiia
dos e até para os inimigos, desde que, 
é claro, não envolvessem segredos mi
litares. 

Dessa maneirai, com a politica de 
guerra amplamente debatida na Câ
mara dos Comuns. o povo inglês rece
bia plena satisfação dos atos do go
vêrno e voltava maiis consciente dos 
seus deveres, mais decidido, para r.s 
árduas tarefas de guerra. E' jwta
mente nisso que reside o segredo da. 
heroica resistência dêsse povo. i!:le sa
bia, &través das explicações fornecidas 
da tribuna da Câmara dos Comuns, 
porque estava lutando. Por isso lutou 
valor06amente. 

No setor nazista a responsabilidade 
estava centralizada nas mãos de um 
homem. Hoje, quando os arrogantes 
senhores do III Reich estão sentados 
nos bancos dos réus em Nuremberg, 
que dizem? . 

Que a derrota da Alemanha. foi 
culpa P.xclusiva de Hitler; que gravts 
êrros militares foram cometidos, ma-s 
ninguém tinha coragem nem fôrça pa
ra impedi-los - que Hitler fazia e 
desfazia a seu belo prazer, porque era 
senhor absoluto dos destinos da. Na
ção. Não vamos aqui entrar no mérito 
da questão porquanto isso compete ao 
tribunal Internacional que os esté. 
julgando. 

Queremos apenas retirar ensina
mentos da história, para não repetir
mos um êrro fatal, porque êsse é o 
nosso dever, ao. qual nenhum repre
sentante do povo pode se furtar. Hitler 
pode ser culpado da desg;aça a que 
arrastou a nação alemã. Mas não são 
menc.s culpados aquêles que poosib111-
tara.m a hipertrofia do poder em suas 

mãos. Se não houvf'..sse capitulação 
progressiva dos respom;é.vf.is pela de
fesa da República Democré.tlca Alemã, 
não teria sido passive! o desenvolvi
mento do processo que possib1lltou a. 
centr·alização do poder nas mãos de 
Hitler. A sabedoria popular diz. com 
muito acêrto, que é :nais !a.e!! prevenir 
do que remediar. Pois bem, senhor 
Presidente, êste é o momento de pre
venir. 

Da Constituição em debate sairá o 
rumo do Brasil. ou murchamos para. 
a verd&deíra. democracia, reconhecen
do no pov.o:> o único poder soberano. ou 
fica.mos marcando passo, no velho 
ritmo da arcalca polftica. i.<e conchavos, 
esquecidos dos graves probl&maa eco
nômicos que precisam ser resolvidos e 
desacreditamos, dessa forma, o l'tl!Pme 
aos olhos do povo. 

Fiéis aos legítimos princij)ioe demo
cráticos, acha.mos que, &m cuo de 
conflito armado, a polftl(:a. de 1uerr& 
do govêrno e a nome&.çao doa coman
dantes chefes das !Orçai em operação 
cabem ao Presidente da R.ep~bllca mas 
Só podem ser executada.li com a apro
vação do Senado Federal, como ramo 
do poder legislativo, que 6 o le1ftlmo 
representante do povo. 

Somos também contrAr101 a qual
quer privilégio, porqua.nto laso fere o 
principio estabelecido pela própria 
Constituição em debate, que especifica, 
no art. 141, § 1.0 : '"fodoa são iguais 
perante a lei". 

Entretanto, o próprio proJtito está 
em contradição com essa afirmativa. 
essencia1mente democrAt1ca. AO incluir 
no pará.graf(' 2.0 cio art, 179 o aesu!n, 
te dispositivo: "A obripçlo ..Soa ecle
siasticos será cumprida no11 serviços 
das fôrças armadas ou mediante auts
têncla espiritual pre11t11.da a e11ta11". 

Ora, senhor PrealdentAI, 61111e privi
légio concedido aoa eo!oshu1tiooN, irol
peia a igualdade doa cldad&on perante 
a lei. Primeh"o, porque oonoode di
reitos especials a um credo om detri
mento de outroB. Seirundo, porque, 
mesmo que êsse direito t0110 concedi
do a todos os credoa rellrte»oa, 011tabe
leoo.ria privilégio para o• dout.t-lnado
:res em detrimento dOll dema.11 cida
dãos. Se todos 1ro1&m du irar-.nttas 
asseguradas pelas tõrou arma.d.as. a. 
lei não pode isentar quem quer que 
seJa do dever de servil' iU melllli\111 ati
vamente, med!llnte o aervloo nul1tar 
na sua função Wúca qUll ti a. prepara
ção para a defea!< materilLl da PAtrla. 
A defesa moral ae procCM111&~ prh'M)lpa.1-
mente, pelos exemplo11 orerecidos à. 
Nação pelos dirigentea malr; reapontá
veis. A assis~ncia re1J1ri<111& u tropas 
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deve ser facultativa e em hipótese al
guma pode ser considerada como ser
viço militar. 

A l>l'eparação de soldados constitui 
uma necessidade imPosta pela vigilân
cia nacional da qual cidadão algum, 
seja sob que pretexto fôr, pode .se 
furtar. Povo de índole pacifica, não 
sentimos a tentação de nos atirarmos 
em guen-as de conquistas, mesmo por
que tal politica só pode ser praticada 
pelas :poderosas nações super-capitf\-
11,stas, em busca de mercados e fontes 
de matérias primas. A guerra defensi
va é a mais justa das causas e não fere 
os princípios religiosos de qual.quer 
doutrina. Portanto, ninguem poderá 
alegar incompatibilidade para se re
cl,lSar ao cumprimento do dever. Aquê-
1~ que o fiz.er tem de se sujeitar à per
da dos direitos políticos, porque não 
p.ode have:r direito sem deveres. 

Não temos o objetivo de hostilizar 
quem quer que seja. Som,QS partidários 
intransigentes da liberdade de convic
ções. Lutamos pela liberdade de pen
samento de todo.s os cidadãos com o 
mesmo ardor com que os defendemos 
pars. nós. Somos, porém, contra. a con
ce$São de privilégios porque Jsso oons
tltui a mais flagran~ violação dos 
princ!pios democráticos, estabelecendo 
desigualdade de tratamento. para al
guns em detrimento da rna.ioria. Um 
médico é um espec.tallsta de utilidade 
insofismável no caso de guerra. Seu 
sacerdócio é exercido ativa.mente. En
tretanto, isso não lhe concede privilé
gio algum que o isente do serviço 
normal das tropas. Sua nmsã<.> é curar 
e não ma tair. Mas isso não lhe asse
gura o privilégio de fugir ao serviço 
milltar ativo, de se prepa.rar como sol
da.do, para, em caso de necessidade, 
exe:roer uma atividade oposta à que se 
e$per.l.a.Uzou. 

A guerra é uma contingência im
posta por circunstâncias estranhas à 
vontade do povo. O homem comum 
não luta por prazer. Não provoca con
flitos, porquanto isso não corresponde 
aos seus interêsses. :tl:le é arrastado 
à carnificina por causa de jogos de 
interêsses escusos de poderosas mino
rias, de grupos imperialistas. Se todos 
os cidadãos alegarem incompatibili
dade de consciência para não partici
par, como soldados, de uma guerra 
defensiva, a Nação estará cond1mada 
a cair sob domínio estrangeiro e o 
povo reduzido a. um bando de escra
vos. A ninguém é dado o direito 
de se isentar do serviço militar ativo, 
pois não há argumento, por mais bri
lhante que seja, capaz de justificar tal 
procedimento. 

A Assembléia jã decidiu, por esma
gadora superioridade numérica que a 
:maior parte da Nação deve ter certos 
deveres sem os correspondentes direi
tos: que os analfabetos devem ser obri
gaáos ao serviço militar mas não po
dem votar. A lei assegura à um cida
dão naturalizado, o que é justo e esta
mos de pleno acôrdo, o direito ao 
voto, desde que seja alfabetizado. E' 
uma -medida sábia, uma vez que o 
mesmo concorre com seu trabalho para 
o progresso do pais. Se, porém, a As
sembléia reconhece êsse direito a um 
cidadão que adquiriu nacionalidade 
brasileira. com muito mais razão deve
ria reconhecer o direito ao cidadão 
:nativo, que desde a infância concon·e 
com seu esfôrço para n grandeza da 
Pátria. A Assembléia decidiu, também, 
por grande maioria, que o direito ao 
voto dos cabos, dos soldados e dos ma
rinheiros não merece nem slquer as 
honras de uma discussão. Ficou, por
tanto, oficialmente recc·nhecido que a 
maior parte da Nação deve ter deveres 
sem direitos. Será possível que agora, 
para acentuar mais ainda o previlégio 
dispensado a uma feliz minori!l, a 
Assembléia aprovará. um dispositivo 
qJc concede a um grupo restrito, di~ 
reitos sem deveres ? 

Se os eclesiásticos forem pràtica
mente dispensados do serviço mllltar, 
limitando sua contribuição ao Exército 
em cinqüenta e duas missas - se 
tanto -- num ano, tendo com isso as
segurados todos os dirfitos politicos, 
enquanto os analfabetos cumprem o 
dever militar no serviço ativo da ca
serna. Abandonando, para tanto, S"!Us 
afazeres particular~s e depois voltam 
à vida civil sem o direito político e 
democrático do voto, podemos deno
minar o novo regime de tudo, menos 
de democrático. 

Estamos no limiar de uma nova era. 
Precisamos nos convencer que depois 
do esmagamento m11itar do fascismo, 
sua sobrevivência é impossível. Nin
guém deve ser impressionar com a de
stsperada agressividade e ridícula pro
vocação de seus remanescentes. Isso 
não col)stitui prova de vitalidade mas 
desesperados estertores da agonia. A 
ciemocracia saiu ple'lamente triunfante 
da violenta luta. E' preciso que te
r.haruos perspectivas reais da situação 
econõmlco-social do mundo e não pro
curemos fazer barreiras inúteis à mar
cha progressiva da humanidade para 
um mundo melhor. 

Que cada um siga a crença que a 
conciência lhe indicar é um diraito 
sagrado do cidadão, que todos os de-



- 401 -

mocratas tem o dever de respeitar. 
Mas que essa crença não sirva de 
pretexto para a fuga ao cumprimento 
de um dever nacional, é um princípio 
que ninguém poderá refutar. 

O projeto da Constituição estabelece 
em seu texto que aqueles que sonegam 
o serviço militar perdem os direitos 
políticos. Estamos de pleno acôrdo 
com tal dispositivo. Por isw propomos 
a supressão do § 2.0 do art. 179, a fim 
de não anular de maneira anti-demo
crática, a generalização dêsse dever. 

Propomos, também, Sr. Presidente, 
o acréscimo de um parágrafo assegu
rando estabilidade para a praça de 
pré com cinco anos de serviços, só 
podendo ser excluída a pedido ou por 
condenação, passada em julgado, a 
pena restritiva da liberdade por tempo 
superior a dois anos, ou quando, por 
Tribunal Militar competente, fôr, nos 
casos definidos em lei, declarado ir.
digno de permanecer nas fôrças ar
madas. 

SClmos de parecer que constitui uma 
medida de justiça assegurar a estabili
õar''.! de um cid!'tdfw em seu cargo, 
depois de passar tantos anos prestan
do relevantes serviços às forças ar
madas. 

Quando pleiteiamos a estabilização 
para a praça de pré, depois de cinco 
anos de serviço, não o fazemos movi
dos por simples sentimentalismo. To
dos nós sabemos, Sl'. Presidente, que 
o problema econômico é o fator de
terminante da ação tanto dos indi
víduos como áas Nações. Os cabos e 
sargentos constituem fatôres dos mais 
importantes para a eficiência de um 
exército. São êles os elementos mais 
diretamente ligados às tropas; são os 
encarregados da adaptação do recruta. 
à vida da caserna; são, enfim, os pre
paradores dos soldados. Sem uma 
equipe verdadeiramente capaz de ca
l:5os e sargentos, não pode haver exér
cito altamente preparado. Como, po
rém, podemos exigir que êsses modes
tos colaboradores da preparação mili
tar de nossa juventude, possa se de
dicar cem por cento à sua importan
tíssima tarefa se vivem preocupados 
com um futuro incerto, uma vez que 
ná.o possuem garantias de estabili
dade? E' com o correr do tempo que 
os cabos e sargentos adquirem maior 
e!iciência. O trato conthmo com os 
recrutas fá-los penetrar numa série 
de segredos. Adqui.rem um profundo 
senso psicológico. Passam a conhecer 
profundamente o espírito da juven
tude. C<>m êsses conhecimentos en
contram maiores facilldad"CS para pre-

pari>.r os novos soldados. E, precisa
mente quando os ca·bos e sargentos 
apuram essas qualidades de prepara
dores, em conseqüência do longo t!ro
cinio, quando, portanto, êles podem 
ser mais úteis às forças armadas, se 
vêm de um momento para outro pri
vados de suas funções. 

Essa lnsta.bilidade prejudica tanto 
os sargentos e cabos corno às forças 
armadas. A praça de pré, sentindo
se sem garantias, não pode dedicar 
tôda a tenção aos seus deveres profis
sionais. Terá que desviá-la para a 
inoerteza do futuro e com isso começa 
a preooupar-se com êsse problema 
cada vez mais, à medida que o tempo 
avança. A praça de pré se vê forçada 
a procurar, em detrimento das tare
fas militares, meios e maneiras de ir 
se preparando pM"a enfrentar a vida 
civil, depois de ter dedicado muitos 
~.nos às forças armadas. 

Tal perspectiva produz o desânimo 
e o desinterêsse pelo seu próprio aper
:eiçoamento profissional. Como cida• 
dão, a praça de pré se vê em situação 
profundamente injusta. Entrando 
para o exército no apogeu da moci
dade, dedicando-se exclusivamente à 
vida militar, deS<!onhecendo as ativi
dades civis, empregando um decênio 
em trabalhos e estudos que só têm 
aplicação na caserna, por constitu!
rem conhecimentos especializados, 
êsse cidadão se vê na contingência de, 
com mais de 30 anos de idade, ter que 
se adaptar à vida completamente di
fe1"ente. E' uma situação dolorosa. 
Não é com facilidade que êsse homem 
se adapta a um gênero de vida, pode
se dizer, estranho. 

Durante um largo período, no qual 
luta por se acomodar, a prf:.ça de pré 
enfrenta as maiores dificuldades. 
Quando, afinal, - e não são todos -
consegue adaptar-se à nova situação, 
êsse homem, caminhando para os 
qururenta anos de idade, ê que vai ain
da iniciar a estruturação econômica. 
de seu lar, competindo desvantajosa
mente com homens afeitos à vida, às 
relaçõei; comerciais e às maiores fa
cilidades oferecidas pelo vigor da mo
cidade. Dificilmente e, podemos dizer 
com muito raras exceções, a praça de 
pré, consegue consolidar sua situação 
econômica para fazer face à velhice, 
depois de ter oferecido os melhOl'es 
anos da existência ao serviço da Pá
tria. Achamos pois, que garantir il. 
esta1bilidade dêsses concidadãos, desde 
que tenham cinco anos de semço, 
constitui não só uma medida de jus
tiça, como também oferece grande 
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v.antagem para o próprio Exército, 
p·ermltindo que, em benefício dêste, 
as praças de pré, livres do fantasma 
da incerteza econômica do futuro, se 
dedique com mais entuslasmo e amoir 
ao aperfeiçoamento do seu cabedal 
profis~ional. 

A grandeza e o futuro de uma Na
ção depende das possibilidades ofere
cidas ao espírito de iniciativa e capa
cidade realizadora do povo. Não exis
tem povos superiores nem inferiores. 
O que existe são países ora mais, ora 
menos organizados, com melhor ou 
pior estrutura econômico- social. Tan
to assim que a hisiória registra, 11.tra
vés dos tempos, o predomínio de po
vos e raças as mais diversas no campo 
da civilização. Os erros cometidos no 
terreno econômico é que 1evaram tais 
povos à decadência enquanto os acer
tos de outros agrupamentos humanos, 
até então obscuros, colocou-os na 
vanguarda. 

Só progridem e vencem os povos 
que encaram resoluta e reallstica
mente seus problemas, acompanham a 
marcha da evolução social e não se 
detêm, com estreita teimosia, na con
servação de fórmulas caducas que não 
correspondem às necessidades nacio
nais. 

.Tais considerações se impõem, por
quanto no capitulo em debate !llpre
sentamos uma emenda que concede à 
praça de pré, com mais de cinco anos 
de serviço, a poss~bilidade de acesso 
ao oficialato, cabendo ao Govêrno 
facilitar-lhe, p~.ra isso, a devida ins
trução. 

Um dos grandes fatores de pro
gresso de uma N'.ição, reside na possi
bilidade que esta oferece aos seus fi
lhos de aproveitamento das qualida
des inatas que êles possuem. A guerra 
é uma &rte. As boa:; qualidades de 
comando militar não dependem ape
nas de cultura. Requerem, sobretudo, 
a inclinação natuarl do cidadão para 
o militarismo. A natureza, por seu 
lado. desconhece privilégios de elas
. se. Ela pode conceder êsse dom tanto 
a um cidadão de origem aristocrática 
como a um humilde filho do povo, 
oriundo da mais obscura familia pro
letária. 

Conceder igual possibilidade para 
todos constitui política sábia que só 
pOde beneficiar a Nação. 

O estimulo é uma necessidade. Sem 
êle, as mais vigorosa;; capacidades se 
perdem, em prejuízo dos interêsses do 
país. Sem uma orientação estimula
dora jamais galga.remos a posição de 
des~ue que nos compete, no con-

ceito das demais Nações. Se não 
sairmos da estreiteza de visão admi
nistrativa pela qual temos nos regido, 
não será possível acompanharmos o 
ritmo de progresso dos povos mais 
adiantados. Precisamos sair do aca
nhado princípio político do persona
lismo para o amplo da politica de in
terêsse nacional. 

A soberania da Nação tem nas fôr
ças armadas seu ponto de apóio. 
Quanto maior for a sua eficiência 
tanto mais nossos direitos serão res
peitados. Não bastam, porém, os re
cursos materiais. É necessário que 
também os recursos '!:lumanos, quer 
sejam físicos ou morais, que de inte
ligência e de iniciativa, tenham o má
ximo aproveitamento. Para tanto, é 
preciso que se conceda igual oportu
nidade para todos, a fim de que os 
mais capazes se destaquem. 

Inúmeros soldados, marinheiros, ca
bos, sargentos, sub-oficiais e sub-te
nentes das classes armada revelam no 
quartel ou no campo de batalha ex
celentes qualidades de comando. 

Ilustraremos, como exemplo que 
justifica plenamente nosso ponto de 
vista, com uma das muitas e honro
sas citações no Comando da FEB, a 
justeza da nossa emenda. 

É a seguinte: 
"Em 23 de Fevereiro de 1945 - Sol

dàdo Afonso Melo do l.º R.I. - 1 G. 
- 267. 486 - Estado do Rio'. 

Diz a citação que a sub-unidade a 
Que pertencia êsse soldado atacara e 
se apossara do ponto cotado 958. Lu
tando para rechassar a tentativa de 
reconquista pur parte do inimigo, su
portou quatro dias, com êxito, a inves
tida nazista. Certa feita. seu coman
dante de pelotão se deslocara com um 
Grupo de Combate para a ação nas 
proximidades. O soldado Afonso 
Melo, como observador avançado do 
seu Grupo, pressentira que cêrca de 
60 nazistas se avizinhavam da posi
ção. Sem perda de tempo com.andou o 
fogo do Pelotão, solicitou ao .:oman
dante de companhia apôio de fogos de 
artilharia enquanto simultâneamente 
fiscalizava o consumo de munição, só 
permitindo tiros à curta distância. Na 
ocasião mais critica do combate, gri
tou com tõdas as fôrças do seu 
pulmão, para os companheiros: -

Quem recusar eu fuzilo!'' 
:tle mesmo conseguiu abater, 

a tiros de fuzil um 1nlm1go 
armado de metralhadora. Ora, 
senhor, Presidente, em campanha, 
como consequência da própria luta, o 
soldado, em face da emergência en-
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contra, fà.cilmente, a oportunidade de 
se revelar, o que não sucede em tem
pos de paz. É justo, porém, que essa 
oportunidade lhe seja oferecida conti
nuamente, permitindo assim um me
lhor aproveitamento do material hu
mano na ocasião precisa . 

Essas as razões justíssimas da nossa 
emenda, visando possibilitar a tõdas 
as vocações militares, sem distinção de 
classe social, em benefício do bem 
comum e do melhor aproveitamento 
dos nossos recursos humanos em defesa 
da nossa soberania, nest~ tempos tão 
perigosos, quando a ambição de con
quista de mercados e de fontes de ma
térias primas, faz com que os pOde
rosos grupos imperialistas não se 
detenham eza face dos mais repug
nantes métOdos. 

O SR. PRESIDENTE - Acabo de 
receber vários destaqu:es ao Título 
em votação. Já tinha examinado os 
destaques que anteriormente me vie
ram às mãos. Sendo assim, nãc te
nho remédio senão pedir aos Senho
res Representantes que me concedam 
dez minutos para poder deliberar .;õ
bre os destaques agora chegados à 
Mesa. Vou por isso levantar ·a &e:;são 
por déz minutos. 

(Reabre-se a sessão às 23 horas 
· e 5 minutos>. 

O SR. PRESIDENTE - Esta rea
aberta a sessão .. Va~-se proced'.lr à 
~atação dos destaques do Título VII. 

O SR. ARRUDA CAMARA (pela 
ordem) - (*) Sr. Presidente, pedi 
a palavra não para apresentar nem 
defender destaque. Não desejo lnte:-
romper os trabalhos de votação, mas 
apenas fazer um apêlo ao nobre re
lator da Comissão, no sentido de cor
rigir-se, na redação. pequeno defeito 
que prejudicou um direito adquirido 
da Polícia Militar do DfEtrito Federal 
e de outras, como a do Acre, por 
exemplo. 

Na Const~tuição de 1934 ficou as
segurado que o pessoal das Policias 
Mllltaire~. quando mobilizadoi, ou a 
serviço da União, faria jus às meà
mas vantagens concedidas ao Exér
cito. Eram duas as hipóteses; estarem 
as Policias dos Estados mobilizadas 
e achar-se a Policia Federal, perma
nentemente, a serviço da União. 

O SR. PR.l!:SIDENTE - Tenho sõ
bre a mesa destaque neste sentido; 
ssstm, seria melhor V. Ex.ª fazer a 
observaçao depois. 

O SR. ARRUDA CAMARA - Nes
te caso, conformo-se com a sugestão 
de V. Ex.ª. Apena:; julguei que, de 
acõrdo com o relator, pudesse ser sa
nado o e·ngano de redação, porque 
não foi intuito da Comissão alterar 
nem ferir direitos adquiridos. 

O SR. PRESIDENTE - V. Ex.ª • 
aguardará, então, a votação dos des
taques. 

o SR. ARRUDA CAMARA - Per
feitamente. Obrigado a V. Ex.ª. 

O SR. NEREU RAMOS e•> -
(Pela ordem> - Sr. Presidente, no 
art. 180, § 4.0

, por omissão tipográ
fica, falta a palavra - "permanente" 
- depois de - "cargo públ~co". 

O dispositivo é o seguinte: 
"O mmtar que, estando em 

serviço ativo das Fôrças Arma
das, aceitar cargo público nerma
nente, estranhos à sua carreira, 
etc." 

O § 5.0 refere-se a cargo púl:>llco 
de exercício temporário, enquanto o 
6.0 alude ao permanente. 

Para a omissão chamo a atenção 
da casa, a fim de que vote com pleno 
conhecimento de causa. 

O SR. PRESIDENTE - F..ca con
signada a declaração do nobre Repre
sentante. 

A primeira emenda cujo destaque 
v:imos apreciar é do Sr. Jorge Ama
do, su:pressiva do § 2.0 do art. 179 do 
Projeto atual, cujo destaque reza: 

Requeremos destaque pa.ra a emenda 
n.0 3.413: 

Suprimir o § 2.0 • do Art. 179, -
TítUlo VlI - do Projeto atual que 
correspon<le ao Art. 172, § 2. 0 - do 
Projeto anterior. 

"A obrigação militar dos eclesiásti
cos será cumi>rida nos serviços das 
fôrças armadas ou mediante a. assis
tência espiritual prestada a estas". 

Primeiro signatário: Deputado Car
los Marighella. 

Sala das Sessões, 31 de agOrsto de 
19~. - Jorge Amado. 

O SR. CARLOS MARIGHELA (•) 
(Pela ordem) - Sr. Presidente, sou o 
primeiro signatário da emenda nú-
3.413, C-O?Tespondente ao § 2.0 do ar
tigo 179 dv Projeto revisto (§ 2.0 do 
art. 172 do projeto anterior). 

(•) Não foi rer..sto pelo orador.a 



Trata-se, Sr. Presidente, de llDl pri
vilégio injusto, pois quem se nega ao 
serviço militar perde os direitos polí
ticos, segundo o próprio texto da Cons
tituição. Por êste motivo, pensamos 
ser necessário suprimir o dispositivo, 
que é o seguinte: 

"A obrigação militar dos ecle
siásticos será cumprida nos ser
viços das Fôrças Armadas ou sob 
a forma de assistência espiritual 
a estas". 

Não vêmos porque consignar".:sé isto 
na Constituição, pois está visto que 
o eclesiástico, como qualquer outro ci
dadão ali deverá prestar seniços. Dai 
não concordarmos com êsse verdadeiro 
privilégio. <Muito bem). 

O SR. SILVESTRE P~RICLES (•) 
- Senhor Presidente, antes do mais, 
desejo significar à Assembléia que a 
Subcomissão se reuniu em távola re
donda: não houve presidente, nem re
lator, nem vogais. Cada componente 
trabalhou, portanto, de confol"!ll1da~e 
com os demais. Por i;,;.,o, sollcitana 
a V. Ex.ª, Sr. Presidente, a fineza 
de permitir que, em cada caso! 1:!Il1 
de nós, integrantes da Subconussao, 
como os Srs. Senadores Arruda e Ma
galhães Barata, pudesse falar sôbre a 
parte que · nos dissesse propriamente 
respeito. 

Com relação ao destaque ;i-equerido 
pelo ilustre Deputado comW11sta, de'Vo 
dizer que não se trata, abSolutamente, 
de privilégio. Aqui se repetiu o que 
houve na Constituição de 34, e mais se 
ag:ravou, porque o ~clesi~stico cum
prirá a sua obrigaçao nulltar ainda 
nos serviço& das Fôrças Annadas, pois 
que não pociemos exigir que um. sa
cerdote tenha o doloroso dever de 
matar. Por isso o incluímos nos ser
viços de Intendência. 

o Sr. Gregório Bezerra - Permita
me um aparte: Existem muitos ser
ciços, na caserna, que não obrigam o 
cidadão a pegar no fuzil para atirar. 
Nêste sentido, chamo a atenção de V. 
Es.ª para os médicos, _que exercem 
nobre e humana pro!issao, e, no en
tanto, não são desobrigados do servi
ço militar, entram para a caserna. e 
cumprem o dever militar. 

O Sr. Arruda Cltmara - E' justa
mente lsso que dispõe o artigo. 

O Sr. Cu.rlos Martghela - Mas hA 
11ma parte da emenda em que se fala 
na assistência prestada pelo ecles1'8-
tlco. Se o nosso ponto de vista é o da. 

(•) não foi revisto pelo orador. 

separação dos negócios da Igreja e do 
Estado, é claro que o dispositivo não 
tetm razão de ser. 

O Sr. Arruda Câmara - Isso não é 
só para Igreja, mas, sim, para tõdas as 
crenças. 

O Sr. Nestor Duarte - Também não 
gosto de matar... Como fica, pois, 
o mtt:1 caso?! 

o Sr. Arruda Câmara - Se V. 
Ex.ª se aoresenta.r como ministro de 
alguma rêligião ... 

O Sr. Nestor Duarte - Não quero 
como ministro. Basta ser crente de 
uma religião que me proíba de matar. 

O Sr. Arruda Câmara - Mas V. 
Ex.ª já está. isento, ~ela sua i<;f.ade, 
de prestar serviço mill tar. . . (Riso.) 

O SR. SILVESTRE PERICLES -
Sr. Presidente, prosseguindo, .e como 
já declarei, não se trata, absoluta
mente, de privilégio. Os ecle~iásticos 
desempenharão a sua obrigaçao mili
tar nos serviços das fôrças armadas, 
porque, como todos sabem, o. Exército 
é devidido em armas e serviços; por 
armas, entendem-se os combatentes; 
por serviços, os de Intendência, de 
Justiça, de Saúde, etc. Assim, os 
eclesiásticos não terão, absolutamen
te, êsse r.legado privilégio; nós da 
grande Co~ssão compreend!'lmos 
apenas que nao poderia.mos exJg1!" d<; 
um sacerdote, homem cuja funçao e 
pregar a moralidade, a religião, o de
ver doloroso de matar; assim, o in
clUimos nos serviços, que são os de 
intendência, saüde, etc. Procedendo 
dessa maneira, nada mais fizemos do 
que repetir os têrmos da Constituição 
de 1934. 

O Sr. Nestor Duarte - O dispo
sitivo diz: "A obrigação militar dos 
eclesiásticos será cumprida nos ser
viços das fôrças armadas ... " Onde 
poderá ser, senão ai? 

O SR. Sll..VESTRE PERICLES -
Nos serviços de intendência, i;aúde, 
etc. No particular avançamos mais 
do que a Constituição de 1934. Não 
queremos qua o eclesiástico seja in
fante, cavalariano, artilheiro, etc. Não 
é privilégio. 

O Sr. Arr•.tcla Ciimarct - Lembro 
o caso dos médicos, que prestam ser
viços espirituais para salvação das 
almas. 

O SR. SILVESTRE PERICLES -
Isto põsto, Sr. Presidente, a Comissão 
opina pela rejeição da. emenda, por
que o dispositivo constitucional é per
feita.mente lógico, moralizador e dig
no dos constituintes de 1946, dadas 
as razões que acabo de expor. <Muito 
bem; miiíto bem.) 
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O SR. PRESIDENTF. - Vamos 
votar o destaque requerido pelo Se
nhor Deputado Carlos Marighela, sob 
n.0 3.413, para que seja suprimido o 
§ 2.0 do art. 179. 

Os Senhores, que o aprovam, quei
ram levantar-se. <Pausa.) 

Está rejeitado. 
Tenho um destaque dos Srs. Bro

chado da Rocha e Osório Tuiuti, re
ferente ao § 5.0 do art. 180, mas re
servo o exame do assunto para quan
do se tratar do mandato legislativo. 

A emenda dos Srs. Jurandir Pires 
e Carlos Marig!'!ela têm os seguintes 
destaques: 

Requeiro a V. Ex." o destaque e a 
preferência para a Emenda 3.835 adi
tiva depois do art. 171 do projeto 
primitivo e correspondente ao capí
tulo "Das fôrças armadas" (pará'g. 44 
do projeto revisto.) 

Sala das Sessões, 26-8-46. - Ju
randyr Pires. 

A emenda diz: 

N.O ª.835 
Acrescente-se depois do art. 171 

Art. . . . as nomeações para os al
tos comandos das fôrças armadas 
serão aprovadas pelo Senado Fe
deral. 

Justificativa 

E' medida salutar de seguxa11ça 
para a Federação e defesa contra 
a hipertrofia do poder executivo 
que wna vez firmado na fôrça 
pode comprimir a fôrça da pró
pria opinião pública e da vontade 
popular. - Jurandir Pires. -
Paulo Nogueira. 

Reqneremos destaque para a emen
da n.O 2.527: 

Redigir assim: "Dirigir a polltica 
de guerra, e nomear os comandantes 
chefes das fôrças em operações, com 
a aprovação do Senado Federal". 

(Art. 176 - Título VII - do Pro
jeto atual que corresponde ao art. 
l'/l ou 60, item 9.0 • :io Projeto ante
rior). 

1.0 signatário: 'Jeputado Caires de 
Brito. 

Sala das Sessões, 31 de agõsto de 
1946. - Carlos Marighella. 

Estas emendas estão prejudicadas. 
Há ainda outro destaque, que repu

to questão de redação, pelo que o man
dei à Comissão res"Oeetiva, do Sr. Bro
chado da Rocha. • 

Tenho ainda um pedido de destaque 
ci&s palavras ":fôtÇas awdllares", colll3-

tantes do art. 181 do projeto revisto, 
para serem acrescentadas ao art. 174 
do projeto primitivo, entre as pala
vras "são" e "consideradas". O autor 
do pedido P'"'ltende o seguinte em seu 
destaque: 

Artigo 181 - Titulo VII - Das fôr
ças armadas . 

Requeiro preferência para a vota
ção do art. 174 do Projeto primitivo, 
para que prevaleça sua redação sôbre a 
do Projeto revisto. 

Requeiro, mais, destaque das pala
vras "como fôrças auxiliares'', do 
art. 181 do Projeto revisto, para 
acrescentá-las ao art. 174 do Projeto 
primitivo entre as palavras "são" e 
"consideradas". 

Sala das Sessões, 26 de agôsto de 
1946. - Brochado da Rocha. 

A emenda diz: 
Art. 174 - As polícias mil1tares, 

constituída~ para a segurança inter
na e manutenção da ordem nos Es
tados e Territórios e no Distrito Fe
deral, são consideradas reservas do 
Exército. Quando mobilizadas, ou a 
serviço da União, o seu pessoal go
zará das vantagens atribuídas ao pes
soal do Exército. 

O SR. BROCHADO DA ROCHA -
Sr. Presidente, duas palavras apenas 
para explicar o intuito da emenda: 
O pará.grafo único do art. 181, do 
projeto revisto pre\·ê apenas a mobi
lização das polícias militares em tem
po de guerra exten1a ou civil e, neste 
caso, dá-1.'les o direito de go~ar das 
vantagens atribuídas ao pessoal do 
Exército. Prefiro que prevaleça a re
dação do projeto primitivo que prevê 
sejam as polícias militares postas a 
serviço da União, mesmo quando nã:> 
ha.ia guerra externa ou civil. 

O Sr. Nestor Duarte - Não é possí
vel; e onde ficam os Estados? As po
licias militares são fôrças dos Esta
dos que não as criam por luxo nem 
com vontade de combater a União. São 
chamados militares porque são obri
gadas a armarem-se e, sobretudo. para 
atender problemas que surgem nas 
áreas sertanejas de alguns Estados 
como Bahia e Pernambuco, senão se
riam policias civis, dado o seu cará
ter e sua :finalidade. Tais fôrças só 
podem ser mobilizadas em momento 
excepcional de guerra extetma ou de 
luta clvll. Fora dai é da competência 
dos Estados ter su88 policias, sobre
tudo a salvo de mobilizações intem
pestivas. 

O SR. BROCHADO DA ROCHA 
De pleno acõrdo com V. Exª. 
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O Sr. Nestor Duarte - V. Ex." 
acha que os Estados iam criar suas 
,polícias por mera questão de luxo? 
Absolutamente. 

O Sr. Arruda Câmara - Fui o 
autor da emenda que se cristalizou 
no dispositivo em debate. Devo escla
recer que a expressão "a serviço da 
União" se refere à policia federal, per
manentemente a seu serviço. Tem 
direitos adquiridos desde 1934. Não se 
refere à policia dos Estados. Diz res
peito apenas à. mobilização para a 
guerra externa 011 luta civil. 

O SR. BROCHA.DO DA ROCHA -
Estou de pleno acõrdo com o nobre 
e brilhante Representante da Bahia 
Sr. Nestor Duarte, porque a mobili
zação das policias militares pela União 
só poderá ser feita nos caeos de guer
ra externa e luta civil. O intuito da 
emenda é prever a hipótese dessas 
fôrças policiais, por entendimento en
tre o Govêrno do Estado e da União, 
passarem a servir a êste último. Quero 
assegurar-lhe, nesta opor·tunidade, o 
direito de gozarem de tõdas as van
tagens a que faz Jus o Exército Na
cional. 

O Sr. N e.stor Duarte - Para que 
fim? 

O SR. BROCHADO DA ROCHA -
Para qualquer momento necessário à 
manutenção da ordem pública. 

O Sr. N estar Duarte - E pas
sam a ganhar pelos cofres federais? 

O SR. BROOHADO DA ROCHA -
Per! eitamen t,e. 

O Sr. Nestor Duarte - Será so
brecarregar os cofres da União por 
questões minimas. Já há dispasição 
salutar no projeto assegurando à. 
União o direito de mobilizar as poli
cias estaduais nos cas06 de guarra 
externa ou luta civil. No mais é ex
tensão, aliás, muito cordial, mas que 
"não compadece com os interêsses do 
Estado, nem com as rendas da União. 

O SR. BROCHADO DA ROCHA -
Foi justamente a hipótese que quis 
prever, a de se tornar necessé.rlo, por 
conveniênc~ até de comando, que as 
fôrças policiais estaduais se lncorpo
porem ao Exército em tempo de paz, 
sem que ao poder federal caiba o di
reito de mobilizar, mas apenas o de 
utilizar essas fôrças, por entendimento 
com o govêrno do respectivo Estado. 
Neste caso, PaT~-me de justiça que 
as fôrças pollciala gozem das mesmas 
Tantagens que deafruta o Exército Na. 
cicnal. Foi com êsse intuito que requeri 
·o destaque do parágrafo único do ar-

tigo 174 do projeto primitivo que me 
parece mais conveniente do que o pa
rágrafo único do art. 181 do projeto 
revisto. 

O Sr. Góts Monteiro E no 
caso, por exemplo, muito comum, de 
as Polícias serem requisitadas para 
manobras? 

O SR. BROCHADO DA ROCHA ___. 
Estarão a serviço da União e, por isso, 
devem perceber as vantagens conferi
das ao Exército Nacional, se forem re
quisitadas. Se a conveniência de parti
cipar da manobra. fõr da própria Poli
cia Militar, neste caso ela se incorpora 
voluntàr.iamente e não tem êsse dl· 
reito. 

O Sr. Silvestre Pérlcles - Mas o 
caso da Policia Federal, a que se re
fere o Deputado Arruda Cê.mara, não 
é a polícia eetaduaI. 

O SR. BROCHADO DA ROOEA -
Não estou me referlnclo ao caso da 
Policia Federal, porque .1â está pre
visto na Constituição. A hipótese que 
formulei foi a que iicabei de relatar. 
<Muito bem.) 

O SR. SILVE.3TRE PltRICLES -
Sr. Presidente, peço a palavra para 
falar em nome da Comissão. 

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

O SR. SILVESTRE Pl'm.ICLES (*) 
- Sr. Presidente, podemoa desdobrar 
êsse destaque em dois, o primeiro, 
abrangendo o ponto de vista do nobre 
Deputado Arruda Câmara e o segundo 
do ilustre Deputado Brochado da 
Rocha. 

O do Sr. Arruda Câmara estã certo. 
Não foi intenção da subcomissão ferir 
o direito adquirido das Policias Pe
derais, que desde 1934 estão reconhe
cidas. 

O Sr. Juracl Magalhflea - Muito 
bem. 

o SR. SILVESTRE nruoLES ·
Cogitamos das policias militares e sus
tentamos, em nossa anã.Use, que u 
policias militares são fõrças estaduais. 
Conseqüentemente, nada têm que vel', 
a não ser no caso de guerra civil ou 
externa, com a União. O mesmo não 
acontece com as pollcla.s federais, do 
Distrito Pederal e dos Territórios. 

Foi êste o pensamento da grande 
Comissão. 

Portanto, emitindo o modo de pen
sar da Comissão, declaro-me inteira
mente de acôrdo com o nobre .">epu
tado Arruda CAmara. Com relaÇAo, 

(*) Não fol revisto pelo orador. 
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Porém, ao ilustre D~;mtado ·Brochado 
da Rocha, a Comissao discorda intei
ramente, porque devemos sustentar a 
autonomia dos Estados. União forte 
e F.stados autônomos é a nossa divisa. 

O Sr. Brochado da Rocha - Não há 
qualquer propósito de atentado à au
tonomia dos Estados na minha 
emenda. 

O Sr. Gabriel Passos - Não exis
tem, propriamente, policias federais. 
As pollcias dos territórios são locais,~ 
apenas a União as custeia. Se fõssem 
policias federais, teriam atuação em 
todo o território nacional, o que não 
acontece. 

O Sr. Arruda Câmara - Têm. 
Quando há serviço a executar em 
Fernando de Noronha ou Mato Grosso, 
elas são mandadas. . 

O Sr. Gabriel Passos - Mas isso 
não lhes dá o caráter federal. Elas 
3ão apenas custeadas pela União. 

· Todos tememos o caráter acentua
damente militar das polícias ... 

O Sr. Arruda Câmara - Isto está 
consagrado. 

O Sr. Nestor Duarte - ... e las
timamos que as polícias estaduais te
nham caráter militar, quando deve
riam ser exclusivamente civis. O fato 
de se querer equiparar a Policia Mi
litar ao Exército mais acentua essa 
gravidade ou defeito dessas organi
zações milicianas. 

O Sr. Abelardo Mata - Isso já vem 
de 1934. 

Não há intenção de equiparar. 
O Sr. Nestor Duarte - Sei que não 

há intenção. 
O Sr. Abelardo Mata - Isso já. vem 

de 1934. 
O Sr. Nastor Duarte - Devemos 

acentuar que essas equiparações é que 
vêm acentuar o caráter militar que 
lastimamos nas fôrças estadua!s. 

O Sr. AN"Uda C4mart:z - Isso já está 
assegurado na Constituição. 

O Sr. Abelardo Mata - O que se 
:;>assa com a policia federal é uma ex
ceção. 

O Si'. Nestor Duarte - E' preciso 
notar que não existe Polícia federal. 
Se fõsse policia federal, teria atua
ção em todo o território. 

O Sr. Gabriel Passos - A Justiça 
do Distrito Federal não é federal, mas 
sim local. A justiça do Território do 
Acre também é local. 

O Sr. Arruda C4mara - E' federal. 
Eim: é tipicamente federal. Não há 
dúvida sõbre isso. 

O Sr. Góis Monteiro - São policias 
federa.ia porque pagas pelos cofres 
federais. 

O Sr. Gabriel Passos - Pela deno
minação; mas é local pela natureza de 
suas funções. 

O Sr. Góis Monteiro - Não são 
pagas pelas Prefeituras, mas pelo Oo
vêmo da União. 

O SR. OILVESTRE PERICLES -
Sr. Presidente, desejo formular, em 
síntese, o pensamento da Comissão. 

As Polícias Militares, a que se refe
rem o dispositivo constitucional, são as 
dos Estados, não a do Distrito Fe
deral nem dos territórios, de sorte que 
hã tôda ra1.ão na emenda do nobre 
Deputado Arruda. Câmara. Devemos 
manter o direito ·adquirido. 

Com relação, porém, à emenda do 
Sr. Brochado da Rocha, a Comissão 
se gui0u por umn emenda do eminen
te Deputado Aliomar Baleeiro, porque, 
pelo projeto primitlvo, as Policias Mi
litares, quando ficassem a serviço da 
União, mobilizadas, ou em tempo de 
guerra, teriam as mesmas vantagens 

Lembrou o Sr. Allomar Baleeiro que 
seria perigoso se a União requisitasse 
essas Policias, mesmo em tempo de 
paz. Dai a razão da emenda, aceita, 
ressalvado porém o direito ad.quirido 
pelas Policias federais, isto é, as do 
Distrito Federal e dos territórios. 

Trata-se, em resumo, Sr. Presiden
te, de simples emenda de redação. 
(Muito bem). 

O SR. PRESIDENTE - Em votação 
a emenda do Sr. Brochado da Rocha, 
que reza: 

"As polícias mllitares, constitut
das para a segurança interna e 
manutenção da ordem dos Estad<>5, 
dos territórios e do Distrito Fe
deral, são consideradas re::ervas do 
Exército". 

Para outra parte, S. Ex.ª solicita 
destaque para as palavras: "como tor
ças auxiliares", transferindo-as do ar
ti&J 181 do projeto revisto para o 147 
do primitivo, que ficaria assim: 

" ... são consideradas, como for
ças auxiliares, as reservas do Exér
cito". 

O SR. BROCHADO DA ROCHK. 
(*) - Sr. Presidente, como pedi que 
prevalecesse o artigo do projeto prl
Initivo, e nesse Dão e$tá expre11-
sa a situação das fôrças auxllia
.res, que só surge no projeto revisto, 
proponho Se restabeleça o artigo pri
m~tivo. mas se destaque do projeto 
revisto as palavras "como fõrças au
xllia.res", para inclui-las no texto. 

< • > Não foi revisto pelo orador. 
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O SR. PRESIDENTE - Nesse caso, 
V. Ex:cla. já e.stá a te·ndido pelo que 
dispõe o projeto. 

O SR. BROCHADO DA ROCHA 
- Se a Casa aceitasse o projeto pri
mitivo, seria necessário corrigi-lo com 
o acréscimo das três refer!das pala
vras. 

O SR. PRESIDENTE - Estamos 
votando o projete revisto, que aten
de ao que V. Excla. pleiteia. 

o art. 181, em votação, diz: 

;•As policias militares, instituí
das para a sE~gurança interna e 
manutenção da ordem, dos Esta
dos, nos Territórios e no Distrito 
Federal, são consideradas, como 
fôrças auxil:ares, reservas do 
Exército". 

E', rigorosamente. o que deseja a 
emenda. 

O SR. BROCHA.DO DA ROCHA
Mas, como propus qUe fôsse aprova
do o projeto primitivo, ao invés do 
art. 181 do revisto ... 

O SR. PRESIDENTE - V. Ex.ª foi 
feliz, porque já foi atendido na pri
meira parte. Resta agora, a parte fi
nal, correspondente ao pará.grafo 
único. 

O SR. BROCHADO DA ROCHA 
- . . . V. Ex.ª resolverá l>em a ques
tão concedendo destaqUe a partir 
dêsse ponto. 

O SR. PR:t':SlDENTE - Perfeita
mente. 

O Sr. Arruda Câmara - Nos têrmos 
do parecer da Comissão, de modo que 
fique ressalvada a partte em que ela 
concordou com a emenda. 

O SR. PRESIDENTE - Mas não 
tenha aqui essa ressalva. 

O Sr. Arruãa Câmara - O nobre 
relator, Sr. Presidente, propôs se di
v,idisse o destaque em duas partes. 

O SR. PRESIDENTE - Não tenho 
qualquer proposta nesse seintido; en
tretanto. a Catt°Llssão de Redação con
siderará a questão. 

o Sr. Arruda Ctimara - Fica sa
tisfeito, Sr. Presidente, pois pode ser 
atendida na Comissão de Redação. 

o SR. PRESIDENTE - Vamos vo
tar o pa.rá.gr~fo único, assim red!.
gtdo: 

"Quando elas !orEm mobiliza
das para o serviço da União, o seu 

pessoal gozará das vantaç-ens 
atribuídas ao pessoal do Exército". 

Os Senhores que aprovam êste pa
rágrafo único. queiram levantar-se. 
<Pausa). 

Está rej.eitada. 
O Sr. Ré presentante Lino Macha

do reciuereu destaque das palavras 
"ou não", constantes do final do 
§ 5.0 do art. 180. 

O SR. BROCHADO DA ROCHA 
(Pela ordem) - V. Exa., Sr. Presi
dente, adiou a votação dos destaques 
dêsse artigo para quando se cogitasse 
da fixação dos mandatos, pois eu ha
via. requerido !ôssem êsses destaques 
incorporados aos outros. 

O SR. PRESIDENTE -· O desta
que que manda suprimir o artigo 17l 
do projeto primitivo corresponde ao 
artigo 180, parágrafo 2.0 do atual. Te
nho outro destaque requerido. Pelo 
critério que adotei deve ser submeti
da em primeiro lugar a emenda do Sr. 
Nereu Ramos. A emenda do Sr. Bro
chado da Rocha é de número 4.013. 
Sarasate, ao art. 173, § 2.0 , do Ca. 
zem: 

Requeiro destaque do § 2.0 de art. 
180 do Projeto revisto nara ser o mes
mo eliminado do Pl'ojeto. 

Sala das Sessões, 21 de agõsto de 
1946. - Nereu Ramos. 

Requeiro destaque da emenda nú
mero 4.013, do Sr. Deputado Paulo 
Sarasate, ao art. 173, ~ 2.0 , do Cao. 
ll do Titulo VI do Projeto primitivo, 
que manda suprimi-lo. 

Sala das Sessões. 26 de agõsto de 
1946. - Brochado da Rocha. 

A emenda diz: 

N.0 4.013 

Emenda n.0 131 - Ao art. 173 

§ 2.º: 
Suprima-se: 

Justtfícação 

Também aqUl a matéria, relati
va a organizaÇão militar, deve ser 
deixada ao cl"itério do legislador 
ordinário, que at-enderá sem em
baraço às converaências de ordem 
técnica ou transitória que os ór
gãos superiores do comando ml.11-
tar inspirarem. 

No paré.grafo é ressalvado o princi
pio de antiguidade. 
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S. Ex.a., o Sr. Nereu Ramos, pede 
destaque dêste pará.grafo no sentido 
de ser eliminado di:> projeto. 

O SR. BROCHADO DA ROCHA 
(Pela ordem) - Sr. Presidente, pa
rece que o principio consignado no 
pará.grafo 2.0 do projeto revisto não 
constitui matéria constitucional. En
tende-se que no corpo de uma Consti
tuição fique consignada a forma de 
eleição dos órgãas do Poder Executivo, 
que nela conste o modo de eleger os 
Representantes que vão integrar o 
Poder Legislativo, que, sobretudo, con
substancie normas capazes de assegu
arar o provimento normal dos órgãas 
do Poder Judiciário e notadamente de 
permitir a êste poder, por uma série 
de garantias, o exercício livre de suas 
funções. Não entendo porque consti
tuir matéria constitucional uma norma 
de regulamento que assegure a forma 
de acesso nos diversos postos da hie
rarquia militar. Parece muito mais 
conveniente que ao legislador ordiná
rio seja dada essa tarefa ... 

O Sr. Euclides Figueiredo - Estou 
de pleno acõrdo com V. Ex.ª. 

O SR. BROCHADO DA ROCHA -
. . . porque êle então vai regular a 
espécie, de acõrdo com as conveniên
cias do momento, prevalecendo o cri
tério de merecimento, se houver neces
sidade de melhorar os quadros ou 
preferindo o crit.ério do acesso por an
tiguidade, se a situação dos quadros o 
comportar. 

Por êsses motivos. Sr Presidente, é 
que requeüc a V. Ex. preferência para 
a votação da emenda n.0 4.013, <lo 
Senhor Deputado Paulo Sarasate, que 
é supressiva. 

O SR PRESIDENTE - A emenda 
do Sr. Paulo Sarasate é supressiva de 
todo o artigo . 

O SR. BROCHADO DA ROCHA -
Agradecido a V. Ex.ª 

Mas, Sr. Presidente, tendo em aten
ção, as considerações que aduzi, re
correndo à Casa, e apelo mesmo para 
os ilustres colegas no sentido de 
suprimirem êsse dispositivo pois com 
essa conduta terão prestado relevante 
serviço às F'õrças Armadas Nac!ouais. 

<Muito bem; mutto be11u 

O SR. EDGAR.D DE ARRUDA e•) 
- Sr. Presidente, a emenda apre1en
tad.a pelo nobre colega Sr. Paulo Sa
rasa.te manda suprimir o dispositivo 

< •) Não foi revisto pelo orador. 

em votação, sob o fundamento d~ que 
êLe não encerra prin<llpio de ordem 
constitucional. A verdadE> é que se po
deria. arguir essa falha. no preceito 
em questão, de vez que não envolve 
êsse ca.rater. Não obSta.nte, encontra
riam-OS igualmente no projeto, Já a.pro
vadas, outras disposições, que tam
bém poderiam sex inquinadas do mes- • 
mo vicio. 

Mas, Sr. Presidente, a Comissão, ao 
incluir êsse dispositivo no projeto, 
teve em mira evitar passiveis injusti
ças nas promoções. 

O Sr. Juraci Magalhães - :t:!sse pa
rágrafo, que deverá. ser suprimido, no 
meu entender, poderá. constar da lei 
de promoções, resolvendo completa
mente o problema. Não há necessida
de de figurar na Constituição. 

O SR. EDGARD DE ARRUDA -
Estou de acõrdo e a finalidade da 
minha presença na tribuna. era Justa
mente para dizer .isso. 

Porlsso esta.mos de a.cõrdo com a. 
supressão do diõpositivo. <Mutto bem). 

O SR. PRESIDENTE - Os Senho
res, que aprovam a emenda n. 4.013, 
supressiva do § 2. 0 do art. 180 do pro
jeto revisto, queiram levantar-se. 
(Pausa.) 

Está aiprovado. 
As outras emendas subseqüentes, re

lacionadas à matéria de promoções, 
ficam prej.ud!cada.i!. 

O SR. SILVESTRE PÉRICLES ( •) 
(Pela ordem) - Sr. Presidente, o 
art. 17P, § 3. 0 , do projeto revisto fair. 
em.idade: 

"Nenhum brasileiro poderá., de
pois de cumprir dezoito anos de 
idade, exercer função pública ou 
ocupar emprêgo em instituição 
autárquica, sociedade de economia 
mista ou emprêsa. concessioná-
ria de serviços públicos sem a 

prova dt: alistamento militar, ou, 
completados os vinte e dois anos, 
sem o cumprimento das obriga
ções estabelecidas· neste artigo ou 
sem a isenção legal." 

Após a publicação do projeto, ve
riflque1 que lei recente sõbre serviço 
milltar diminuiu essa idade de 18 para 
16 a.nos. 

Como sabe a Egrégia Assembléia, 
êsses asslllltos de guerra são muito 
complicados, a.parecem às vêzes bom-

(•) Não foi revisto pelo ora.dor. 
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bas atómicas, etc., e seria de toda 
conveniência, portanto, que se amol
dasse o dispositivo constitucional à 
lei ordinária. 

O certo é que a questão deve ser 
produto de elaboraçâo do Estado
Mai-0r, razão por que deve ser su
pressa a idade do dispositivo. 

O SR. PRESIDENTE - Está !in
do o tempo destinado a V. Ex.8 • 

O SR. SILVESTRE PERICLES -
Em face da advertência de V. Ex.ª, o 
asswito ficará para a próxima sessão. 
<Muito bem.) 

O SR. PRESIDENTE - Senhores, 
chegou às minhas mãos solicitação de 
alguns Representantes no sentido de 
ser cancelada a sessão . convocada 
para amanhã, às oito horas da ma-
nhã. · 

Submeto a mesma à consideração · 
da Casa. <Pausa.) 

Ninguém se opondo, considero Cli.Il• 
celada essa sessão, marcando, pois, a 
próxima para as 14 horas de amanhã, 
dia 1.0 de setembro. 

Está finda a hora da sessão. Vou 
levantá-la, designando para. a de ama
nhão a seguinte 

ORDEM DO DIA 

Continuação da votação do projeto 
da Constituição. 

Partida Socil:ll Democrático 

Amazonas: 
Valdemar Pedrosa.. 
Leopoldo Peres. 
Co.sme Ferreira. 

Pará.: 
Alvaro Adolfo. 

Maranhão: 
Odilon Soares. 
Luis Carvalho. 

Ceará.: 
Moreira. da Rocha . 
Frota Gentil. 
Almeida Monte. 

Rio Grande do No1rte : 
Dioclécio Duarte. 
José Varela. 

Paraíba: 
Ja.udui Carneiro. 

Pernambuco: 
:· 1 

OS<:ar ca.meiro~ 
Ulisses Lins •. 
Pessoa Guerra.. 

Sergipe :' 1 . 

. i 

Graco Cardoso. ·. 
Bahia: \ : 

Negreiros Falcão. 
Espirito &i.nto: 

i : 

Álvaro Castelo .. 
ruo de Jane11ro :. 

Amaral Peíxoto. 
Eduardo Duv:ivier. 
Carlos Pinto.\ 
Paulo Fernandes. 
· Mina$ acl-& : 

·, 1 . 

Levindo Coelho. 
JusceUno Kubitschek · 
Duque de Mesqmta. ·, 
João Henrique. .. . 
Christiano Machado. 
Joaquim Libânio. 
Augusto Viegas. 
Milton PratesJ 
Alfredo Sá. : 

1 

•.·•. 

São Ps.ulo 1
: 1 ··· · 

'. 1 

António Feliciano. 
César Cos~. ', ', . 
José Arma.não ' 
:Horácio ::r.,afer~ !

1

. 

Lopes .Ferraz1 

•. " 

João Abdala.[ 1f 
Sampaio Viãal~ 
Alves Palma.. i • : ·. ·. · 
Honório Montefro. 

í 

Goiás: i 1 i 

Pedro Ludovi~oJ 
Ponce de .Aa:iruda,; 

'· . Ma to Grosso : •, ' 
Argemiro Fialhd. 

Paraná: 1 

' 1 

Roberto Glas.ser; 
Munhoz de Melo. 

' ' 

Rio Grande d.o Sul : 
' ' 

Getúlio Va.rgas' .. i 
Sou.sa Costa 1 : • • 

• 1 ' Glicério Alves. , ·. 
Nicolau Vergueiro. · 
Herofllo Azambuja~ 

1, i: 
Uni& Democrática· 

- . ~ 1 \ 

Pia.ui: ... 1 i 
Matias Olimpioi ! 
Coelho Rodrigues~ 



Ceará.: 
Plínio Pompeu. 
F'e'rn!llndes Távora. 
Gentil BllA1.'1rek°a • 
Beni Carvalho. 

Paraiba.: 
Adalberto Ribeiro. 
João úrsulo. 
Ernani Sátiro. 

Pernambuco : 
João Cleo!as. 

Bahia.: 
Alofsio de Carvalho. 

Minas GeraJs : 
.Monteiro Castro. 
Magalhães Pinto. 
Lopes Cançado. 

São Paulo: 
Má.rio Masa.gão. 
Paulo Nogueira. 
Romeu Lourenção. 

Mato Gro.sso : 
Dolor de Andrade. 

Paira.llá: 
Era.sto Gaertner. 

Partido' Trabalhtsta Brasileiro 

Distrito Feder&!: 
Gurgel do Amaral. 

Minas GeraJs : 
Leri Santos. 

São Paulo: 
Ma.reondes Filho. 
Hugo Borghi. 
Pedroso Júnior. 
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Partidos Camunista do Brasil 

Pernambuco : 
Agostinho de Ollveh-a.. 

Distrito Federal: 
Carlos Prestes. 
João Amazonas. 
Mauricio Gira.bois. 

São Paulo: 
Caires de Brito. 

Partido Republicano 

Sergipe: 

Durval Cruz . 

Minas Gera.is ': 
Daniel de Carvalho. 
Má.rio Brant. 
Felipe Balbi. 
Artur Bernaa-des. 

Partido Social Progresststa 

Pará: 
Deodoro de .Mondonça. 

Ceará: 
João Adeodato. 

Partido Democrata Cristão 

São Paulo: 
Manuel Vitor. 

Partido Libe1'taãor 
Rio Grande do Sul : 

Raul Pila. 

Levanta-ie a sessão às 24 horas. 
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. (Extraodinária)

Presidência dos Senhores Lauro Lopes, 2.° Secretário, e Melo Viana, Presidente

As 14 horas comparecem os Se..
nhores:

Partido Social L>emocrático

Acre:
Castelo Branco.
Rugo Carneiro.

Amazonas:
Valdemar Pedrosa.
Pereira da Silva.
Cosme Ferreira.

Pará:
Magalhã,.es Barata.
Álvaro Adolfo.
Duarte de Oliveira.
Lameira Bittencourt.
Carlos Nogueira.
Nélson Parijós.
João BoteTh.o.
Rocha Ribas.

Mara.nhão:
Crepori Franco.
Vitorino Freire.
Odilon Soares.
Luis Carv~lh{).

José Neiva.
,Afonso Matos.

Piauí:
Renault Leite.
Slgefredo Pacheco.

ceará:
Frota Gentil.
Almeida Monte.
Osvaldo Studart.
Raul Barbosa.

Rio Grande do Norte:
Georgino Avel1no.
Dioclécio Duarte.

JoOSé Varela.
Valfredo Gurgel.
Mata Neto.

Paraiba:
Jandui Carneiro.
José JofHi.

Pernambuco:
Novais Filho.
Etelvino Lins.
Agamemnon Magalhães.
Gercino Pontes.
Oscar Carneiro.
Osvaldo Lima.
Costa POrto.
Ulisses Lins.
Fen-eira Lima.
Barbosa Lima.

Alagcas:

Terxeira de Vasconcelos.
Góes Monteiro.
Silvestre Péricles.
Medeiros Neto.
La.uro Montenegro.
José Maria.
Antônio Mafra.

Sergipe:
"Leite Neto.
Graco Cardoso.

Bahia:
Pinto Aleixo.
Lauro de Freitas.
Aloísio de Castro.
Rég1s Pacheco.
Negreiros Falcão.
Vieira de Melo.
Altamirando Requião.
Eunápio de Queiroz.
Fróes da Mota.



Esp1rlto Santo:
AtiUo Vivaqua.
Henrique de Novais.
Ari Viana.
Carlos Lindemberg.
Eurico Sales.
Vieira de Rezende.
Alvaro Castelo.

Distrito Federal:

José Romero.
Riu de Janeiro:

Pereira Pinto.
Alfredo Neves.
Amaral Peixoto.
Eduardo Ouviv1er.
Carlos Pinto.
Getúlio Moura.
Heitor Collet.
Bastos Tavares.
Acúrcio TOlTes.
Miguel Couto.

Minas Gerais:
Levindo Coelho.
Melo Viana.
B(;nedito Valadares.
Rodrlgueb Seabra.
Pedro Dutra.
Israel Pinheiro.
Wellington Brandão.
José Alkmiril.
Augusto Viegas.
Gustavo Capanema.
Rodrigues Pereira.
Celso Machado.
OJinto ~onseca .
Lair Tostes.
Milton Prates .
Alfredo Sá.

São Paulo:
NoveU Júnior.
César Costa.
Costa Neto.
Sílvio âe Campos.
José Armando.
Ataliba Nogueira.
Machado Coelho.

Goiás:
Pedro Ludovico.
Dario Cardoso.
Diógenes M3.galhies.
João d' Abreu.
Caiado GOO6i.
Guilherme Xavier.

Mato Grosso:

Ponce de Arruda.
Argemiro Fialho.
"Martiniano Araújo.
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Paraná:
Flávio GUimarães.
Munhoz de Melo.
Lauro Lopes.
João Aguiar.
Aramis Ataide.
Gomi Júnior.

Sanh Catarina:
Nereu Ramos.
Ivo d'Aquino.

,Otacilio Costa.
Orlando Brasil.
Roberto Grossembacher.
Rogério Vieira.
Hans Jordan.

Rio Grande do Sul:
Getúlio Vargas.
Ernesto Dorneles.
Gaston Englert.
Adroaldo Costa.
Brocnado da Rocha.
El6i Rocha.
Teod<>mlro Fonseca..
Damaso Rocha.
Daniel Faraco.
Manuel Duarte.
Sousa Costa.
Bite:ccourt A2ambuja.
Nicolau Vergueiro.
Mércio Teixeira.
Pedro Vergara.
Bayard Lima.

União Dem.ocrát!ea Naei01lal

Amazonas:
severiano Nunes.

Pará:
Agostinho Monteiro.
Epflogo Campos.

Maranhão:
Alarico Pacheco.
Antenar Bogéia.

Piauí:

N.&.3. tias OUm';:Jio
José Cândido.
Adelmar Rocha.

Ceará:
Plínio Pompeu.
Fernandes Távora.
Paulo Sarasate.
Gentil Barreira.
Egberto Rodrigues.
Fernandes Teles.
J05é de.. Borba.
Leão Sampaio.



Alencar Araripe.
Edgar de Arruda.

Rio Grande do Norte:
Ferreira de Sousa.
José Augusto.
Aluisio Alves.

Paraiba:
Vergniaud Wanderley.
Argemiro Figueiredo.
João Agripino.
João úrsulo.
Plinio Lemos.
Ernani Sátiro.
Fernando Nóbrega.
Osmar Aquino.

Pernambuco:
Alde Sampaio.
Gilberto Freire.

Alagoas:

Freitas Cavalcanti.
Mário Gomes.
Rui Palmeira.

Sergipe:

Leandro Maciel.
Heribaldo Vieira.

Bahia:

Aloísio de Carvalho.
Juraci Magalhães.
Otávio Mangabeira.
Manuel Novais.
Luis Viana.
Clemente Mariani.
Dantas Júnior.
Rafael Cincurá.
Nestor DU9.rte.
Aliomar Baleeiro.
João Mendes.
Alberico Fraga.
Rui Santos.

Espírito ganto:

Luis Cláudio.
Distrito Federal:

Euclides Figueiredo.
Jurandir Pires.

Rio n.e. Janeiro:
Prado Kelly.
Romão Júnior.
José Leomil.
Soares Filho.

Minas Gerais:
Monteiro de Castro.
José Bonifácio.
Magalhães Pinto.

Gabriel Passos.
Milton Campos .
Licurgo Leite.

São Paulo:
Mário Masagão.
Paulo Nogueira.
Plínio Barreto.
Toledo Piza.
Aureliano Leite.

Goiás:
Jales Machado.-

Mato Grosso:

Vespasiano Martins.
João Vilasboas .
00101' de Andrade.
Agrícola de Barros.

Santa Catarina:
Tavares d 'Amaral.
Tomás Fontes.

Rio Grande do Sul:
Osório Tuiuti.

Partido Trabalhista BrasiZeir,o

Bahia:
Luís Lago.

Distrito Federal:
Rui Almeida.
Benjamin Farah.
Gurgel do Amaral.
Segadas Viana.
Benicio Fontenele.
Baeta Neves.

Rio de Janeiro:
Abelardo Mata.

Minas Gerais:
Ezequiel Mendes.

São Paulo:
Guaraci Silveira..
Pedroso Júnior.
Romeu Fiori.
Berto Condé.
Euzébio Rocha .

Paraná:
Melo Braga.

Rio Grande do Sul:
Artur Fischer.

Par1;ti.do Comums1Ja @ BrtJSU

Pernambuco:

Gregório Bezerra ..



Agostinho Oliveira.
Alcêdo Coutinho.

Bahia:

OBrlos Marighela.

Distrito Federal:
Carlos Pres tes .
João Amazonas.
l4a.uricl0 Grabois .
Batista Neto.

Rio de Janeiro:
Claudino Silva.
Alcides Sabença.

São Paulo:
José Críspim.
Osvaldo Pacheco.
Jarge Amado.
ealre8 de Brito.

Rio Grande do Sul:

Abilio Fernandes.

Partido Republicano
Maranhão:

LinG Machado.

Pernambuco:
Sousa Leão.

Minas Gerais;
Jaci Figuei=-edo.
Mário Brant.
Artur Bemardes.

S&.o Paulo:

Altino A;rantes.

PlU'aná:

Ittunhoz da Rocha.

Partido Social Pi'ogtessista

Pará'

IDeodoro de Mendonça..

Ceará:

Olav{) Oliveira.
8~r1Ío Gom~S.

Rio Grande do Norte:
ea.fé Fllho.

Bahia:
~o Albuquerque.

São Paulo,
OampC3 v.er.g~l.
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Partido Dellz,ocráta Cr.istão

Pernambuco:

Arruda Câmara.

Esquerda Democr.ó.ticu

Dis:'rito F-ederal:
Hermes Lima.

Goiá.s:

Domingo!' Velasco.
Partido Libertador

Rio Grande do Sul:
Raul Pila.
O 6R. PRESIDENTE - Acnando

se presentes 261 Senhores Represen
tantes, declaro aberta 9. sessáo.

Passa,-se à leitura da. ata da sessão
anterior.

O SR. LAURO MONTE1'1EGRO ~.o

Secretário servindo como 2.°) prooede
à leitura da ata.

O SR. PRESIDENTE - De acôr
do com o Regimento Interno, dou a.
ata por aprovada. ressalvada qualquer
retlfic~ão escrita, que seja apresenr
ta.da.

Deixaram de constar na-s listas de
presença da sessão noturna do dia
31 de agôsto os Srs. Sousa Costa. Ulis
ses Lins e Gentil Barreira.

O SR. CAIRES DE BRITO - Se
nhor Presidente, peço a palavra, pe
la ordem.

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

O SR. CAIRES DE BRITO (Pela
ordem.) - Sr. Presidente, na quail...
dade de um dos component.es da Co..
missão Parlamentar. que levou ao
Exmo. Sr. Presidente da República
a moção de confiança desta C2.sa,
e secundando a prestação dt; conta~

pelo nobre Deputado Sr. P1:ado Kel
131, digno sub-líder da minClrla., ex
terno a satisfação do meu Partido ante
a maneira pela qual o Chefe 1\) 00
vêrno, atendendo á necessidade de
garantir I no regime democr?-.tíco em
que vivemos. a livre existência. dos
Partidos políticos, praviden~iou, com
a urgência necessária. n!J se11tido de
serem retiradas as tropas que inteD
ditavam o Partido Comunista. em t.ô~

das a.s suas dependência.s. nesta· ca.
pital. Comunicamos ademais, à Gasa.~
a soltura gradativa dos numerUSM
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membros do Partido Comunista, ar
bitrariamente presos. Quanto ás nos
.ias sédes - contrista dizê-lo - as
mesmás sofreram, por parte da poli
cia civil, as mais sérias depredações e
atê mesmo saque.

Esperamos que o Presidente Dutra,
zelando pelo bom nome do Govêrno.
providencie medidas para respon~abj

llzação dos culpados e imediata inde
nização dos prejumos sofridos pew
meu Partido.
~-nos grata. esta declaração con

gratulatória a S. Ex ", porque vemo,;,
no seu gesto, um passo adiante lJara
a união das fôrças democráticas em
nossa pátria. na luta constante contra.
os restos do faBcismo. contra aquêles
que desejam. ainda, criar divisões en
tre brasileiros patriotas.

O gesto do 8r. Presidente da Re
pública, para que ontem fôsse U~e

rada a séde do Partido Comunista e
garantida a livre existência dos Par
tidos políticos - fundamento essen
cial na democracia - uma vaz ma12
provou o que sempre temos dito: S.
Ex.a precisa afastar de seu ~ovêrno
homens que, longe de fortalecê-los, o
têm enfraquecido, com medidas ar
bitrárias contra as liberdades públi
cas e, já ontem, contra as próprias
imunidades parlamentares.

Fazemos votos por que êsses gesto
do Presidente Dutra marque, de hoje
em diante, uma trajetória democráti
ca para todos os braslleiros, pela Qual
possamos, o m2ts cedo possível, des
truindo as fôrças do retrocesso, agru
par os patriotas e estabelecer clima
de verdadeira democracia para reti
rar o povo do cãos econômico em que
se .encontra, com a solução dos pro
blemas que hoje dificultam a vida do
nosso povo e o progresso de Brasil.
(Muito bem; muito bem. Palmas.)

O SR. PRESIDENTE - Passa-se
ê. leitura do expediente.

O SR. RUI ALMEIDA (4.0 Secre
tãrio, servindo como 1. O) procede à
leitura do seguinte

EXPEDIENTE
Abaixo assinado:

Dos concluintes do curso secundá
rio do Estado de Alagoas, solicitando
autorização para que todos os Estabe
lecimentos Particulares Oficializados
de Maceió, mantenham o curso jurí...
dica. - Inteirada.

Aviso:
Do Sr. Ministro das Relações Ex

teriores. remetendo o texto da ,Reso
lução da Assembléla Nacional Legi,s
latlva, da República do Panamá, quan
to às condições de paz a serem impos
tas à Itália. - Inteirada.

Telegramas:

Dos Ferroviários da Cornlpanhia
Paulista de Estradas de Ferro, do Es
tado de São Paulo, apelando para G
alto espírito dessa Assembléla, no sen
tido de ser incluído na futura Carta
Magna direito, unidade e autonomia
dos trabalhadores brasileiros. - In
teirada.

Do Diretório àa Facuída<le de Filo
sofia da Universidade do Paraná nos
seguintes têrmos:

Faculdade Filosofia Universidade
-Paraná associa-se demais Institutos
Universitários pedindo vossência fi
ne~ transmitir tôria M.õembléia Cons
tituinte seu apêlo veemente sentido
restltufção Território 19uaçú de que
Paraná foJ injustamente desfalca
do pt Respeitosas sauds. - Manuel
Lacerda Pinto. - Diretor exercício.

Dos juízes da 1. a instância do Es
tado de Goiás, solicitando apoio para
a justa causa dos magistrados brasi
leiros. - Inteiracla.

Dos Desembargadores e JHizes do
Estado de Goiás, solicitando apolo
p.ara a justa causa dos magistrados
brasileIros. -- Inteirada.

Ofício:

Do Comité Central Pró-Extinção do
Território do Iguaçú, redigido nos se
guintes têrmos:

E.xmo. Sr. Presidente e demais mem
bros da Assembléia Nacional.

Nesta hora histórica em que essa
augusta Assembléia consagra o estatu
to da democracia brasileira, o Comi
té Pró Extinç.ão do Território do Igua
çú pede vênia para dirigir-lhe, por
intermédio de seu Egrégio Presidente,
esta suprema e ansiosa invocaç50 de
apoio à emenda e~tintlva do mesmo
Território, da iniciativa dos Repr.e
sen tan tes do povo paranaense ,

Falamos à mais alta e poderosa As
sembléia da· Nação pela justiça da
maior cau:a que jã pleiteamos.

Temos sido colaboradores de tôda.
a ação nacional a través da história
da formação social e política de
nossa Pátria, desde quando erigimos
Guarapuava em setor das lindes do
Brasil ao Sul e nos constituímos o



- ,417-

Yigoroso esculca avançado da con
quista, descobrimentos e povoamento
do território do qual foi desmembrada,
por Decreto n. o 5.812, de 13 dE" se
tembro de 1943, a sua mais bela e
opulenta região para compor o Terri
tório F'ederal do Iguaçú.

Graças ao nosso idealismo objetivo
e atividade realizadora conspguimos
fazer, em menos de 93 anos de vida
autônoma, da Quinta Comarca de São
Paulo, um dos mais progressistas Es
tados da Federação; obra que nos
eustou muito esfôrço e sacrifício, por- \
quanto a paisagem paranaense não se
deixa veneer sem árdua luta.

Dizem dêsse l3Jbor as estatísticas da
nossa produção agrária e industrial,
o rolume e valor de nossa .exp-orta
ção, a nossa conJtr1buição para o erá
rlo nacional, o nosso creiSdmento de
mográfico e também a modelar obra
de colonização eX'ecut2da no oeste dQ
Estado, ~s notálveis realizações no âm
bito ctl~~ural e a cresce·nte integração
5OOio- ;'conàmi-ea da comunidade para
naense.

Se a região de que fomos desap<l6sa
dos não apresenta um progreseo seme
lhante ao de outras re,gtões do Estado,
1sS() se dev-e à falta de estrada doe
ferro .de penetração do phnalto gl1a
r~.puavano. Mas as iniciativas. em
pre-endimentos e vultoso·s dispêndios
elos govê'rnos paranaenses aí -estão
para ateEltar a perseverante continui
dad-e de seus esforço's para ligar êsse
planalto a centr05 de grande desen
v-olvimento e portos do litoral, por via,
lférre2., único' meLo de oomunicaçã.o
adequado à. intensificação do seu po
voamento e progreSSQ.

Foi precisamente com êss~ objoetivo
ql:le o Esta,d{), em 1918, owtorgou con
cessão com auxilio pecuniário à Com
panhia FeIT'Úviária São Paulo-Paraná
para a construção da e1Sltrada de ferro
Ourinos-Aqucarana, e. em 1928, ini
c10u a construção -da Estrada de Ferro
de Guarapava, doada, em 19-35, pelo
Esta-do à. União, livre de tôdas as
obrigações passivas, que ficaram ao
cargo do Tesouro est::ldual, <c'Úm a úni
ca condição de prosseguir, o g<lvêrno
federal, na construção da linha até a
c'1daode de Guarapua va .

Terminada a ligação Ourinos-Apu
carana, em 1942. a Companhia Ferro
viárla SáIo Paulo-Paraná. manifestou
a. sua intenção de prolong,ar seus tri
lhos até a barranca do rilO Paraná,
mas quando iniciou as diligências para
&se. fim, o ~ovêrno federal interferiu
constrang'endo-a. a vender-lhe a mes
ma estrada de ferro. Essa aquisição

onerosa e desnecessária forustou o 1me
diato prosseguimento da linha e' con
seqüente ligação f.erroViária com a re
giá<l posteriormente desmembrada, e
causou ao Esta..d<l do Paraná, que era
proprietário eventual da mesma eS
trada de ferro em V'irttr..lde da clau
sula de reversã.o sem ônus, um preju1
zo ca1CJUlado em duzentos milhóes de
cruzeiros. Relativa.mente à Estrada
ode Feno de Guara,puava, o go~rno

federal não deSoempenhou o cOOllPro
missa.

Assim, ao mesmo passo que a União
enriJque'CÍa seu patrimônio enco.rpo
rando-l'he as estrat(ias de feITO do Es
tado e frust.ava ou procrastinava o
prolongamento daquoelas vias f~:rreas
rumo ao ocLde·nte paranaense, apo
deorava-ee da mais predosa r€gião do
Paraná, emp-obrecendo-a assim du
plicada e enormemente.

Alega-se que o gO\têrno fed·eral tam
bém tinha interésse de impuJsionar
o povoamento e progresso daquela re
gião, e assim devia ser porque a maioil"
integraçã<J, enriquecimento e progres
so das partes concorre p.ara a inte.
gração, enriquêCimenw e progresso do
todo. Daí decorre que havia iden
tidade de fins e correla,;ãc de inte
rêsse da União e do Esül-do. Mas se
para realizar êsses fins e interêsses
oonex·os era indispensável ligar o oci
d·ente paranaen5~ pm via férrea, oor
ria então a União c dever de ajudar
o Estado na exe·cução dêsse empreen
dimento, e isso poderia ser feito lar
gamente se o govêrno federal desti
nasse a vultosa sema que dis:>endeu
com a aquisição da ferrovia São Pau
lo-Paraná ao prolongamento desta ou
da Estrada de Ferro d·e Gua:a-puava
aJté atingir a mesma região.

Teria destarte o govêmo federal
solucionado um problema de t.anta
ma.gnitud-e em harmcnia com as n<>r
mas da política de colb.boração e au
xílio da União - aos Estados, que
Vinha sendo praticada cljm felizes
resultados em relação à agricultura.,
saneamento, educação, estradas de
ferro, colonização, rodovias, - obras
portuárias e obras contra a s§.ca.
Entretanto o govêl'no federal pr-efe
riu, no caso, afast·ar-se des~a polí
tica, tão condizente com o regime
federativo, e da opinião de uma das
mais brilhantes figuras do Exército
Nacional, o saudoso General Lúcio
Est~ves, eX9ressa em parecer ao Es
tado Maior do Exército, no qual
aconselhava a conjugação de esforços
da União e do Estado do ParaDA
par.a realiza:rem aquêles fins.
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Diz-se agora que o ato que criou
o Território foi motivado pela ne
'C>eSsidade de vivifkar a fronteira a
ifím de evítar a penttração de ele
'mentos desintegradores da unidade
nacional. O argumento investe con
tra as guardas da lógica, porque as
'frontte-iras vivas não impedem a pe
netração dêsses elementos, aliâs fa.. •
c11ítam-na se n5.-c. estáo eficiente
mente guarnecidas. E3ta é a lição
da experiência e é bas,eada nela que
a União man têm as f,: on teiras viv'as
e rechãs do Rio Grande do Sul co
bertas por tropas federais.

Pela f.ronteira paranaense, prote
gida pela própria natureZa que ali
se opõe violentamente aos desejos de
dominação do homem. não é de te
mer penetração a têrmo de pôr em
perigo a un\dade nacional ou espi
ritual. ~s5e p-edgo é conjetural. Náo
e:Jo::!ste ainda: mas, se por ventura
existisse, não seria com a criação de
um Território fantasma que o con
jurariamos. Os que admitem ou se
temem dêsse perigo devem pugnar,
não pela m.anutenção do inerm2 e
antipático Território do Iguaçu, mas
pelo único r·emédio contra tal pe
netração que é a pe'!TI1ancnte vigi
'lância na faixa d·e fronteira, subme
tida ao contrõle do govêrno da União,
em virtude de expre::.s,a disposição
constitudonal, por destacamentos mi
lltart!s.

Esta réplica também responde ao
a.rgumento da segurança nacional,
aliás considerado não e-ss,encial pelo
ilustre Gen-eral Jua:-ez Távora. Ad
mitindo. todavi.a, a sua essenciali
dade. ainda assim seria injustificá
v·eI o desmemD~amento daquela re
gião. porque o Paraná cOvperaria
c·om sim~,atia e d-eterminação pa
itrlótica, como fizera em s·eu passado
hist6rico, em todos os eompreendi
m·ent0s do govêrno fed'eral destína
dos a prover àquela segurança.

Fala-se também em maior integra
ção pOlítica como rr..otivo inspirado!'
daquele ato governamental. Mas a
maiO'!' integração ou vinculação po
Utica não exig.e nem mesmo acon
selha a criação de unid·ades meno
res no plano horizontal. E' tão 56
problema de direito e técnica cons
tituclonal, ligado ao maior ou me
nor grau de f·ederalização; problema
dá patrioticamente resolvido pela sa
bedoria dessa egrégia Assembléia, ao
c.onsagrar a legitimid'ade dema,erâtica
do todo - o Estado brasileiro, a'r
mando-o de poder inte.grativo pol1
tico, s,eglllldc o conceito hodierno de
f.edera1ização.

o Paranà, em 25 anos, vê, .por
duas vêzes, o seu território desfal
cado num total de 51. 453 quilôme--
tros quadrados. Desta vez, a l-es~

f()l enorme; excedeu da quarta })BJ"
te de sua superfície. Fomos eXpro
priados da região mais preciosa. ,de
nosso território, onde demoram. 8&
famosas terras rõxas, os maravilho
sos, opulentos e cubiçados pinheirais
e o maiur pOtenCÍtal hidráulico do
Continente. O que nos resta. da int
qua e clamorosa mutl~ão, sa.be-o
já essa colenda Assembléia. atmvés
da palavra da reoresentação pa.1'a
naense.

Naquelas .riquezas e em nossa. ca.
paddad·e construtiva assentamos nO&
sas esperanç.as de edificarmos a
grand'€za do Paraná, para maioren
grand,ecimento do Brasil.

Reintegre E"ssa egrégia Asse:nbléia
o Paraná em sua W1idade histórica,
g,eográfica. política, mora.l e econô
mica e os paranaenses se comprome>
tem a levantar pro~ressivamente na,,
quela imensa região, núcleos e cida
des prosp·eras semelhantes àquelas
que já ergueu no oeste do Estad<>.

Dando as justa.s razões de nOdsa
atitude, esperamos sejam ouvid2.S
pelos que, como Vossas Excelências,
patrioticamente procuram estabelecer
a maior vinculação e unida,.de espi
ritual dos brasileiros e encaminhar
para a mais alta finalidade, o futu.ro
do Br&sil.

Respeitosamente.
Cudtiba, 27 de Agõsoo de 1946.

- Vitor do Amaral. Reitor da Uni
versidad·e do Paraná. - João C/t1f,
dido Ferreira, Professor da Facul
dade de Medicina. - Romário Mar
tins, do Instituto Histórico e Geo
grâfico. José Loureiro Fernan
des, Diretor do Museu PaT8.naense.
- Artur Martins ].'raneo, Presidente
do Instituto Genealóf:;-lco (;-0 Pua.ná.
- Ernâni Guarita Carta.xo, Secretá
rio Geral do Comité e Professor de
Direito. - Othon Mader, Engenheiro
Civil. - D. Júlio Moreira, da. Fa
culdade de Medicina do Paraná. 
Manuel de Oliveira Franco, V'ice
Diretor da Faculdade de Direito. 
Joaquim Pereira de Maceàa. - Ge
neral Raul };[unhoz. - Genercrl
Augusto Viei1'a da Costa. João
de Oliveira Pe,reira. - Oscar Mar
tins Gomes, Presidente do Instituto
dos Advogados do Paraná.. - Ec!
gard Chelband Sampaio, Advogado.
- Osvalilo Pilotto. - Anfbal Bor
ges Lacerda, Diretor do OOlégio Rte
Branco. - Luís Freitas, Presidente
de honra do Partido Trabalhista.
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.'J3rasileiro do Paraná. - F. Lange
ele Morretes. - Araldo Fonseca, Co
merciante em Mangueirinha. - Vas
co José Taborda Ribas, Advogado;

'Presídeute da Academia de L~tras
f4J<>sé de Alencar". -- Elói da Cunha
Costa, Advogado e professor.
Leônidas Taborda Ribas, Cirurgião
dentista. - Frederico Ma1ina, Far
macêutico em Manguejrinha. - Pau.
lo Meyer, FazendeÍ'to . Antônio
B. Ribas, Engenheiro, - João Al
ves da Rocha Loures. - Paulo
Ajonso de Camargo, Médico,
Miltcm Carneiro, da Faculdade de
Medicina: do Paraná. - Davi An
tônio da Silva Carneiro, Engenheiro
Civil e historiador, Adolfo de
Oliveira Franco, Advogado,

O SR. PRESIDENTE - Está fin
da a leitura do expediente.

(Durante a ?eit1!!'(f do E:r:"~dien

te assume a pl'csidê.1Cid.. o Senhor
Melo Viana, Presidente).

O SR. PRESIDF.NTFi - Antes de
dar inído à VOla(;[lr) do,,; cte<;taflue~ nara
as emendas ofer(~eidas ao Titulo VII 
"Das Pôrcas Annr.cias" - devo comu
nicar à C a.;.; a (JU(~ os bl':-\. 'R,P1'Jl.'e<;entan
tes Antônia CorrAia, GalcllO Paranh0s
e Jo~é Crlspim foram vítimas de l::t
mentável acidente: - o 3.lltornóvel
em que se f8~l,iam conduzir chI"Cou-se
com OUtrO de pr9.ça. dai resultando
fratura em um~ das pernas do nosso
colega do Piauí. Além da visita pec;
soaI, que faço nc:;sas emergências. to
marei a liberdade de. logo que tenha
conhecimento da casa de saúde ~m

que se encontra S. Ex.a.. nomear. uma
Comissão de Representantes a fIm de
transmitir a S. Ex.a o sentir de se:lS
colegas e o desejo de seu pronto resta
belecimento. (Pausa.)

O Sr. Barreto Pinto envia à Mesa a
seguinte: .

DECLARAÇÃO

Exm,o Sr. Presidente - Atendendo
à situaçã::> atual do pais e à imperiosa
necessidade de se promulgar a Cons
tituição a 7 de setembro, com a im
plantação do regime legal, requeiro a
retirada de tortos os meus destaques 
exceto dos capitulos Disposições Gerais
e Transitórias - existentes sôbre a
mesa, coerente assim com o meu pon
to de vista, manifestado da tribuna
de que a pior Constituição será m~lhcr

do que a vigência de decretos-lelS ...

Sala das Sessões, 31 de agôsto qe
1946. - Barreto Pinto.

o SR. PRESIDENTE - Vamos pas
sar à votacão do requerimento de des
taque da c'menda H,o 1.584, ao art. 162
do projeto primitivo. cujo requerimen~

to está asf;im redigido:
Requeremos destaque na forma regi

m~ntal para a Emenda n.o 1.584 de 3iU
toria do Sr. Enclides Figl1f~irp,do refe
renw ao Título VII do Projeto revisto
e publicado à página do impresso alu··
sívo ao artigo 179 parágrafo 4. 0 •

Sala das Sessões, em 30 de agôsto
de 1946, - Euclides Figueiredo.

A emenda reza:

N,0 1. 584

Título II - Capo !I.

Art. 172, § 4.° - Suprima-se. N~o

é matéria constitucional; fJ.uando mUl
to deve esta:r na Lei do Serviço Mi·
litar, ou no seu Regulamento.

Os progressos da arte da guerra. em
todos os seus ramos. indicara qUe não
deverá haver legislação rígida, para
.qualquer povo, a ~espeito da preparBt-
ção da def~sa naclOnal. _

Cada conflito armado entre nat;oes
acarreta modificações substa:nciais
não só quanto ao material e seu em
prêgo. armas e muniçóe? c01l]o ~u
pessoal - organizaçao. mstruçao ml
li~ar, etc. Os p~rí{)dos de oaz não ~er

vem então, no que concerne. a IstO.
senão pa'ra sistematizar os ensl~amen

tos colhidos na guerra, e, mwta vez,
o que era preconizado pouco antes,
torna"se obsoleto logo depois. Pode
se afirma.r a tê que os métodos se mo
dificam por saltos. S6 pe~duram co
mo têm perdurado. os prmciPios de
estra tégia, pois mesmo os processos
tãticos sofrem varia-çoos

Os tiros de guerra são insti tuiçõ~s
relatIvamente modernas. Par~ce que
tiveram origem na Suiça, ondp u ~i

dadão é sempre um amador d.o "tlro
ao alvo", que pratica apa-rentemente
como simples esporte, mas no fundo
com finalidade da defesa da Pávrja.

A Alemanha adotou t: ampliou ao
instituição helvética,. organizando os
s~us "Bunds" e "Verkle" mercê dos
quais preparou a _sua j~ventude para
os assaltos às naçoes vlzmhas na Eu
ropa.

Percebe-se a ftnn.1ídade do parágra
fo 4,° do artigo 172; possibilitava. t?r
nando-a mais cômoda para os cidadaos
e talvez menos on.erosa para o p~ís a
instrução militl'lf aqueles que resldem
longe das sédes de guarnições e:t0
Exército. Será. porém, a lei ordina
ria que deverá prever êstes casos afas-
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tando as dificuldades; ma.s, de tal for-'~ ra, mas, s1m, que a leI ordinàrla esta..
ma que, ma1s tarde, se fõr reconhecjda~~;,beleceráos fundam~nt~5 e os objetivos
a ineflcência da instituição das "l1nt',as '{das Escolas de Ins+,ruçao M1llc..'l!.
de tiro", por qualquer motivo, outro ,:'0':':; De fato, vejo no projeto revisto, sob
recurso possa ser adotado sem desr~s- ':" . o mesmo n,n IV, o pa.rágrafo ao art!
peito ou sofismas de interpretação do .:.~: go 179, rezando:
texto constitucional "Para favorecer o cumprimento

Sala das Sessões, 18 de agflsto de -' das obrigações militares, são ad-
1946. - Euclydes Figueiredo. mitidas as Escolas ele Instrução

O SR. EUCLIDES FIGUEIREDO - Militar.'
(.) - 8r. ~residente, Si emenda de A Comissão passou de uma idéia
mmha a~torla, para a qual pedi dec;ta- restrita, mutável portanto, de acõrdo
que, é atmente ao parágrafo 4.° tio com as circunstâncias ordinârias e
artigo 172, do primitivo projeto. Jus- qU~ não pocl~ria nem deveria figurar
tUieando-a, escrevi, entre outras con- na Cc.nstitllJcáo, - para outra imen-
siderações: 58 men t€ generalizada, tão generalizada

"Suprima-se. Não é matéria. que se ..t~rnou inexpressiva e, pois, des-
t 't ional' quando mui t ...... deve nccess<,,_r19 .cons 1 UC, ';'" "Escolas de instrução militar", _

estar na Lei do Serv,l,ço Mll.tar, ou diz o projeto revisto,
no seu Regulamento . Escola de instrução militar, Sr, Pre-

E, mais adiante; sIdente. para mIm e certamente para
todos qU€ passaram pela caserna, é

"Percebe··se a finaHdade do p~- tudo quant~' se faz para preparar mi~
rágrafo 4.°, do artigo 172: posslblh~ litar, seja dos profissionais, s.eja dos
tar, tornando~a mais cômoda pa-' <.:on5<:ritos, E tudo quanto se faz para
ra os cidadãos e ta:lvez men~s one- preparação militar dos cidadãos é rea-
rosa para o pais, a 1nstruçao ml- li7ar10 nas t'!-Colas militares d.e terra,
litar àql.:êles que residem longe das em todos os graus em que se prepsram
sédes de guarnições do Exército. os oficiais, nas escolas de ~via~ão, n:iS
será, porém. a lei ordlnána que escclas de aeronâuticR. na;:; cscoJn.s na-
deverá prever ê~tes CRS{)S, afa-stan- vais, ~n3.S. 19ualmrute, em tódas as
do as dificuldades; mas. de tal for- unidades de tropa, de avia<;>ão e na-
ma que, mais ~arde. se fôr reco- vais.
nheclda a inef1cência da institui- Vê-se com'Ú é geral a idéia. Há, ain-
cão das iiLinhas de Tiro" por da, escolas C:e instru-;5.o mllitar den-
qualquer motivo. outro l"ecurso pos- tro' das unidades de trona, da~ un1-
sa ser a·dotado sem desrespeito ou dp.s n~vais. \€ dar. un~à3des aeronáu·
sofismas, de tntE'rpl'etação do tex- tlcas. nas ",.sealas à-p- r-ecrl,ttas, de cabos,
to constitucional". de sargentos, de especiallstas,t'de equi-

A N S b ';' b . tação, e em h'à'J ouant.o s-c .az co=no
_ ona u comlssao err.. ()r~, ao qt.e .preparo de especía!idade ou general1-

S~ Vf', tenha tomado em aprêço a me- dade da instrucão militar. Percebo _
dida, h?uve por nem dar o se:[Uinte e isso já f 02 traduzido em discursos
parecer. . proferiãos por vários nobres Represen-

"R€Jejtada. .It!:. Escolas de lns- t9n te.'> - o objetivo da disposição: fa-
trução Militar terão os fundamen- ciJitar a Ílistrução principalmente dos
tos e objetivos que a leI ordinária ~ndivídll0S que se ocuuam de g.ervlços
estabelecer, s~gundo as circ'.lnstã.n- do campo, C:1 agricultura e dn. pe-
cia.s e de acõrdo com OS interésses cuár!a .
da Nação". Mais forte e abalisada que a minha.

" . p:,,6pria opinião é a do Sr, Antônio
O .Sr. Ruz Almetda ,- H~Vl~ algum de Queiroz, presidente da Sociedade

téc!1~co n? Nona Subcomlssao para Rural Br~silejra. ou~. num d1~curso
eJIDtU' parecer? pro"eri::l.o en- S:10 piulo. di.sse, re~,~rin.

O SR. EUCLIDES FIGUEIREDO - do-:;e ao fenômeno do êxodo rural:
Parece que sim. "No Brasil, o motivo principal

Sr. Presidente o dispositivo que eu dêsse movimento dos cflmpos para
feria com minha t:lnenda, dispunha a cidade é a falta de organização
simplesmente: - lt admiti"da a lnsti- de venda dos produtos a~rícolas,
tulção dos tiros de guerra. sempre sacrW,c~dos em se-1l.'5 pre·

O pa-recer da Co-nissão rejeita a cos passando pelas mãos de inter-
em.enda, e não fala em tiros de guer- mediárim- e deixando de propor

cionar à agricultura a remUIlera~
(.) Não foi revisto pelo orador. ção indispensável, Em segundo lu~
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gar será a falta de assistência sa
nitária e educacional por parte do
Estado. que não oferece garantias
à vida rural, em confronto com
a ~idad€."

Pretende-st: sanar o mal com me
dida que, ~omo se vê por essa opi
nião, não atinge o fim colimado e dei
xará, se aceita em nossa Constituição,
preceito qU<e per exprimir muito não
significa COlsa alguma. Por isso, se
nhor Presidente, minha emenda aO
§ 4.0 do art 172, do primitivo projeto.
aplica-Soe perfeitamente a êsse outro
dispositivo de art. 179 do projeto r~

visto. (Muito bem; muito bem.
Palmas.)

O SR. EDGARD DE ARRUDA 
Sr. PresLdente. a Nôna Subcomissão
encarregada de elabo:ar o Título Das
Fôrças Armadas. PQ: seu relato: ousa

.discrepar fund.Hnentalmente da emen-
da fírma,d~ ~tlr. nobre Oept..tadc se
nhor Euclides Figueiredo, ous~o tanto
mais de notar-se quanto se trRt.q de
um dos mais ilL~stres oficiais ~';lleraÍf:

de nosso glorlOso Exército. (Muito
bem) .

O Sr. Euclides Figueiredo - Muito
agradecido a V. Ex.a..

O SR. FDGAR DE ARRUDA 
A Nôna Subcomissão, porém, está
convicta do alcance. direi mesmo. do
intuito p~tliótico que se encerra na
providência que S. Ex.o.. o 5:-. Eu
clides F;gueire.d.o, Clom seus L.'1con
testáveis conhecimentos técnicos da
arte da guerra. acaba de ::lensurar,
combatendo a mesma emenda.

Sr. Presiden te, quando estávamop fi.
elaborar o antep.rojeto na part~ sob ()
Titujo das Fôrças Armadas, Impres
sionou-se a SubcomiEsão com o fl'nô
meno, de tod~ conheci.do. du êxOdo
dos nessas pa trícios, detci'minaâo pe}o
serviço militá r obriga tório.

Sabemos q'ue o homem do r-;ertão, o
o rurícola, chama.d.o a.o serviço das
armas, em vindo para as CapiW.is não
quer mais voltar. aos rin.cêies sertane
jos, para reingressar nas a tiVldades
agrícolas ...

O Sr. Góes Monteiro - E' uma
verda.de.

O SR. EDGAR DE ARRUDA 
... e estamos convictos de que o pro
blema primacial do Bra:ül é aquêle que
entende como o povoamento das gran
des reservas territoriais de nossos ser
tões, que ainda se acham por explorar.
Portanto, se as populações do :n~erior

ainda são minguadas, não deve·mos de
modo algum concorrer para que elas
mais ninguém, mais diminuam. Dai,
Sr. Presidente, aos elaborarmos o Tí
tulo das Fôrças Armadas, no projeto
primitivo, termos inscrito o seguinte
p:uágrafo no art. 172:

"E' a.dmitida a instituição dos
tiros de guerra". •

A êsse preceito. porém, foram apre
sentadas várias emendas, censurando
a denominação .. tiro de g 'j e r r a" J

ach::mdo que sendo esta de ordem ~éc

nica. podia amanhã ser alterada por
lei ordinária ou algum regulamento
militar. e não mais con'1J"ir à fina:idade
do principio enuncia.do no paníp.:rq,fo,
que era o de facilitar. favo~e-cpr o
cumprimento d9. ob:igaçâo do serviço
militar.

Eis porque. atendendo ás sLgfstõeS
dessas emendas, a Subcomissão no
projeto reviste. deu outra forma ao
p~rágrafo, :oe,digindo-c da sep;uínte
maneira:

"Para Ca vo:'ecer o :'~umnr~mp!!to

das ob:'ig[:,ções militare!:> . são ad
mi tidas as escolas de instru,.:ão
mIlitar" .

O Sr. Euclides Figueiredo - V. Ex.
dt. licença para um aparte?

O SR. EDGAR DE ARRUDA - Os
apartes de V. Ex.a muito me honram.

O Sr. Euclides Figueiredo - Peço
permissão para insistir em que as es
colas de instrução mi!it.H, do ponto de
viSt3 em que se :o!ocou a 9.a. subco
missão, nada significam e não atin
gem ao que deseja. Escolas de instru
ção mUitar, tive ocasião de dizer, são
regimentos de r,ôda...c; a;, armas de terra;
são batalhões, escolps ;)reparat6rias de
c..loetes, escoia militar escola do es
tado maiDr. Tudo ts~o ministra ins
trliç~o rnilitar. Na i\~ronáutica é a
t:~(;ola de aviação. são q ... próp.rias uni
daaes de ?.viaçáo. a.s esquadrilhas, ?S
grnpos e os regim2r.tos de aviação. Na
Armada são as umdades navais, as
escolas. os grupos. E.:n todos êsses se
tores há instrução milital·. Ainda
mais, nós, militares, especificamos co
mo escolas de instrução a separação
dos conscritos dos homens feitos na ca~

serna, de acõrdo com seu p:eparo; que
vêm desde o comêço da imtrução mi~

litar até que são distribuidos por es
pecialidades. Neste caso estão as ~s
colas de recrutas, de cabos, de sar
gentos e, até, as escolas je equitação
de sargentos e oficiais e tantas outras
mais que podem aparecer ou desapa-
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recer tão mutáveis ::;áo elas, em face
dos progressos introduzidos ll<:lS métow

dos de preparação para a guerra.
O 8r. Góes Monteiro - Quero crer

que a O.a Subcomissão, a<:l propor êsse
parágrafo ao art. 179, quis se referir
àE> escolas e colégios atualmente exis
tentes e também aos tiros de guerra <.'!

não àquelas a que aludiu o General
Euclides Figueiredo.

O Sr. Euclides Figueiredo -- Se o
orador ainda me permite esclarecerei
que as escolas e .>S institutos de ensino
não existem mai::.. Ai está a prova de
quanto tudo isso é mutável.

O Sr. A.curcío Torres - O, Sr. Ge
neral Euclide~ Figueir.:do não julga
necessário, quase imprescindível mes
mo. ao homem do interior a manu
tenção d.:;~sz.s es-colas, que são os an
tigos tiro;;, de guerra?

O Sr. Euclides Figueiredo - Não e
sim. .

O Sr. Getulio MOHm - Essa a in
tenção da 9.a subcomissão.

O SR. EDGAR DE ARRUDA _. Es
pero que terminem os apartes com
que me honram os nobrf:s colegas, a
fim àe que possa pross~guir nas mi
nhas consideraçõc:: c, afinal, manifes
ta! o verdacteiro pensamellto da 9.a
Subc0~ni.s:;ão .

O Sr E~lClides Fi,ueircdo - O ora
dor, entretanto, há de me permitir
m3.1fo; uma int~rrup!!ã". a fim de jus
tifica r pore"!ue disse não e sim. Não
corrcsprmde porque é imp:assivel ma.n
ter em toclos os centros agl'kolas, em
tonos os municípios, uma escola de
instrução militar.

O Sr. Getulio Moura -- Haverá cen
tros de instrução mUitar só nos muni
cípios.

O Sr. Ruclides Figue.iredo - E sim.
porque, já. não na nova lei, mlS no
Decreto n.o 7.343, de 26 de FevereIro
di' 1945, tudo isso foi atendido. Seria
fastidioso ler à Assembléia opinião mi
nha, já externada pela imprensa. de
apoio ao que está neste decreto, e,
mais ainda, no Decreto moderníssimo,
n. L 9.5CO, de 26 de julh0 passado, o
qual, no seu art. 37, revoga disposição
anteríor.

O Sr. Acurcio Torres - Poderíamos
pedir destaque. das expressões do pri
mitivo projeto. "Tiros de guerra",
para aprovação e, assim, tiraríamos
qU:::'lsquer dúvidas existentes quanto a
escolas de instrução militar.

O S~. EDGARD OE ARRUDA 
N2.o há razão para dúvida. como ire
mos demonstrár.

O Sr. Ac:úrr:-io Torres - A verdade
é que 05 Tiros de querra represen-

tam gr~nde necessidade para o how

mero do interior (Palrf"as).

O SR EDGARD DE ARRUDA 
Prc·i:1.rel que o llus:;re colega, Senhor
De:pttado Euclides Figueiredo não
tem razão.

Continuando a exposição qUI:: vinha
fazendo, Guero salip'ntal' que S Ex.a,
na própria fundampntação da emen
da q:!.c üpt(;Sêntou e cujo destaque
estamos discutin('k reconhece as
vantagr:ns decorrentes do primitivo
parâgrdo do Projet.: e que mandava
fó.ssem :{dmitidos as Tiros de Guerra,
quando diz:

., .Percebe-se a finalidade do Pll
rág,fáfú 4.0 do .{rt. 172. possibili
tando tornanac. mais cômoda
para os cidadãos e talvez menos
onerosa para o país, a in')tl"ução
militar àqueles que residem longe
da ~ede da! gU::l.rnições do EXér
cito' .

Essa foi realmentE- a finalidade do
preceito h1scritú De PrOjeto primi~ivo

pela n~ma Sub-C'Jmissâo: pvssibill
tar. facilitar o .:-um!.lrimento das obl'i
gaçóes milltare~ de modo mais cô
modo :)..tra os conSCrltos e menos one w

rosa p:'l.ra a N:WãíL
A ãívtrgência. porPID, em que S. Ex.a

se encontra conosc(} é no ponto em
que o nobre colega Dt.nsa que essa ma
téria n{,o constitue assunto dt ordem
constitl:ciona.l, ~::.:ve.1do ser reservada
para a lei ordinária, no caso, por
exemplo a lei do serviço militar ohri
gatÓrio.

OS,.. E1!clides F1.(/ueiredo - A!ém
de náo t'orresponderem :'i necessid~de>

está mal definida e é contrária à téc
nica. r.-:Wtar - se me permit.e d::.ter
Escola de instrução :nilitar seria como
se díssc~'se - é permitida a instru(,'ã.o
militar. Ora, imagiuf' V Ex.a diZer-se
no capílulo da instrução geral - são
permit\cbs as escolas primárias.

O Su.. EDGAR DE ARRUDA 
Vou mo.=:trar que V. Ex.a não tem
raz~o.

O Sr. Góes l'rlonteiro - Nesse
ponto () Sr. Genera. Euclides de Pi
gueiredo tem t2.zão.

O SR EDGARD DE ARRUDA 
O perá~rafo em discussão - peço a
todos Ql!e l?tentem nele ~ pertf'nce ao
art. 1';S do Pl"Ojeto lcvisto. que diz:

"Todos os bra~lleiros são obriga
dos a.o serviço militar ou a outros
enc::..rgos necessarios à defesa da
pn.tlia nes têrroos e sob as pe
nas da lei".
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Assim, o parágr:Úo. que constitue
objeto rla discussão e votação a que
esta.mos procedendo é como que um
·de~envolvimcntc. da idéia constante
do artigo. Todos quaotos conhecem a
arte de formular de:. leis sabem Que,
nos [}<.:rágrafos, ~:~ desenvolvem as
1dé.!.ar, contidas no enunciado do ar
tigo a que pertencem.

Parisse mesmo qq~im ficou redigi
do no parágrafo em questão:

.. Para favorecer o cumprimento
das obrigaçées militares. são
admitidas as €:s(;olas de in~truç'ão

milit.ar" .

lJ'ogü, n. que r3COláS nos referimo::.?
Tã.o SCl>1ent~ i:l.qUO,ê1S qne vem favo
re~er o Cu,i\;)fimenr,ú das obrigaci)es
militares de que trata o artigo. A ex
,pressão "escolas de i~lstrução militar",
considerada sem qualquer outra lo
cução que lhe modifique o significado,
é ampla, genérica e pode comportar
tôdas as variedades de escolas a que
se ferere S. Ex.a , o Sr. Representantes
Euclides Figueiredo. Assim, pode com
preender as escolas de sargentos, de
equitação, de moto-mecanização, pre
paratórias de cadetes. No entanto não
é a essas escolas que aludimos e, sim,
às escolas que venham facilitar o cum
primclltu (;a obriGaçto ao serviço mili
tar.

O Sr. Góes Montt:iro - Não é
o Gl1C e:::tá ('scr~to"

O Sr. E'uc:lide5 Figueiredo - O pro
jP-to não fere o ponto a qne se quer
re1'erír,

o SR. FDGAR DE ARRUDA 
Quais são essas obrigações militares?
São r.S obrigações de todos os brasi
leiros à defesa"dn Pátria comum.

O Sr. Góes Monteiro - Não seria
m('lhor dir.er-se: para favorecer o
cumprimento das obrigações milita
res s§o admitidos os tiros de guerra
e in::tituir:ões congêneres? (Muito
'bem. Palmas.)

O SR. EDGAR DE ARRUDA 
Sr. Presidente, estou defendendo a
finalh;~1 dl~ c10 clispositivo, do preceito,
a s~:bsti'4.ncia do parágrafo e não a
reC:2.ç50, porque esta dependerá da
cO~:';1issão c:)mpetente.

O SR. PRESIDF.NTE - Peço li
cença p8 ra observar ao nobre orador
qu~ seu tempo está esgotado.

O S~. EDGAR DE ARRUDA 
Vou concluir, Sr. PrEsiclente.

O .~;. A,rruda Câmara - Desejaria
que ao te:do fôsse aditada á expres..

são tiros de guerra, porque uma
coisa é escola de instrução militar e
outra o tiro de guerra Poder-se-ia
c1estaear do projeto primitivo, onde
se'f~('hll illcl~ida, ;1 expressãc ~'tiros

de gt;ena". para se ajuntar ao texto
atua.L As:üm. se l~onci1iariam todos
os pontos de vista.

O 8:1. PRESIDENTE .--- O tempo
do nobre oradOI' já se ar~l') '-"tinto.

O SR. EDGAR OE ARRUDA 
Apei"las mais nliJuns instantes, Se
nhor Presidente, para terminar mi
nhas co:) ~·idc·raçõe::;.

N~o tenr.c> dúvida de (jue o pre
ceito é cb ro. porque "escolas de ins
trução militar" a quP êlL se reporta
são, t:1o somente, antlelas destinadas
a Ül\iOreCer o cumoriment,o dR obri
s"a.ç:~o ao s,-~l'viGo 111ilitar. Não hesito
em (liz.:-r que cs,s..1.s escohs de instru
ção r:lilitar ~io os antigos "tiros de
guc·rra ". A evolução elo projeto. em
suas duas fases demostra que 13,S
eswL'.s de instrução militar de que
ora se trata são os n1f'smos "tiros de
guerra" do projeto primitivo.

Entretanto. Sr. Presidente, como
vários Srs. Cor.stituintes. que me
hoarr:.rar:l com seus fidalgos apartes,
preferem se esclareça o preceito cons
titucional que estamos vot.ando, a 9.a.
~u:;ccrnis3ão, por C1eu int~rmédio, não
tem dÚ';ida em concordar na inrlusiío
~e.;sr:s pala"lrns - 11 tiros de gour>lTa"
- n1. rec1oç5.o ;!nal do dispositivo
(mt:ito bem; palmas), pois, de qua?
Quer maneira. de~ejamos que, na Cons
tittll-:fto. ora em elaboração. e que
servirá de modêlo para a democrn.
cia brasileira. por mt:itos anOR, se
encontre dispositivo que facilite a to..
dos os brasileiros o cumprimento da
quel:.l ohrÍg':lção precírua i\. defesa da
honra c da dignidade do país. (Muito
bem. Muito bem, Palmas.)

O SR. SOARES FILHO - Peço a
pala'ira pela ordenr.

O SR. ARRUDA CAMARA - Peço
a pnlrl.vra pela ornem.

O SR. PRESIDENTE -- Sôbre o
assunto. não posso conceder a pala
vra aos nobres Representantes. Ve
d:t-o o Regimento.

o SR. SOARES l·'ILHO - Sf-ria
apenas. Sr. Presidente pf\.ra solicitar
uma informação aos ~10hres colegas.

, O SR. P:r?ESIDENTE _. Nesse case
te;:1 a palavra, pela ordem. o n01Jl'~

ReprC'sentante.
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o SR. SOARES FILHO (.) (Pela
ordem) - Sr. Presidente, o projeto
anterior. no § 4.° do art. 172, versa
assunto semelhante a êste. Quero
consultar V. Ex.a se houve requeri ..
n:ento ele destaqt\e para êsse disposi
tIVO. Declara:

"E' ~dmitida a instituição de
tires r:ie gUl'~rra".

O Sr. Euclides Fi!Juein~d.o. - Mi
nha em('n~ja incide exat':Lmente sôbre
êssc disp():~jth'o.

O SR. SGARES FILHO - E VOSOl:>{l.
Exceléncia ')l'étfode?

O Sr. Euclid.es Figuei1 edo - A su
pressão.

O Sr. Acúrcio TÔTTes - O R!e~e

senltante Euchel.·es Figueiredo i:rufcnna
que requereu destaque para sua emen
clJg. mandiaooo sUjprimír o atual § 4.°
d·o a·rt. 179. S. Ex.a também aJPre
senta alguma emenda restaurando o
clw,?csitivo no aa-t. 172, § 4.°, do 'Pro
jeto primitivo?

O Sr. E-uclides Figueiredo - 'Não.
O Sr. AcúrCÍo Tôrres - Nesse caso,

() que a emen.cia estabelec·e é a supres
são dessas eS'Colas de iOlrIDação e, mais,
d{)s tiros de guerra.

O SR. SOAREiS FILHO - Portan
to, Sr. Presid·ente. estando informado,
pel/) nobre Re,pres-entante SII". Euclides
Pí.ólleiredo, de que a emenda de S. Ex.a
manda suprimir o d".loS\i)ositivo re!ferern
te às escolalS de guerra, pediria a Vos
sa Excelência o s·eguinte: nã>o sendo
o texto do art. 172 contrário ao 801'
:'igo 179 § 4..°, f&.ça votar a emenda.
Euclides Figueiredo. Rejeita.da esta,
restabeleceremos o texto do ::Ltual pro
jeto fundi'do com o texto do § 4.0 do
art. 172, porqU€, assim, abrangeremos
tôdl3.s as modalidades que facilitem,
a juízo das autoridades milita~es. a
inst!'ução do soldado do interior, isto
é. daquêle que tem de fazer o sel"Viço
mUitaT e está ao mesmo tempo preso
à terra, nas funções da lavouxs, ou
oUtl'la3 equivalentes.

O Sr. Edgard de Arruda - No sen
tido da fusão dos dois dispositivos de
maneira que na redação final se in
tercale a expressão "tiros de guerra",
já se manifestou a Sub-comissão res
pectiva.

O SR. SOARES FILHO - Sr. Pr·e
sldente, acabo de ser informado, pelo
nobre Representant.oe SI' . Edgar d~

Arruda, de que a Subcomissão opina
pela. fusão dos dois <fu;.pos1tivos -

(.) Nâo foI revisto pelo orador.

§ 4.0 do art. 179 do projeto revisto e
§ 4.° do art. 172 do p.rojfJ\;o anteriOlI".

O Sr. Paulo Sarasate - E' exata
mente êsse o meiQ de concll1a.r aS
duas correntes em c1:l.:oque: funodir OS
dois dis.positivos .

O Sr. Acúrcio Tôrres - Já pedimos
çl-estaque da exopre:ssáo" e tiros de
guerra" do art. 172, § 4.°, para que
s·eja acrescida ao atual art. 179, § 4.°.

O Sr. Euclides Figueiredo - O no..
bre orador perrni'te um 8jpart.e?

O SR. SOAR·ES FILHO - Com
muito prazer.

O Sr. Euclid.es Figueiredo - A ques·
tão, que me parecia, de COI!l;êço, ex..
clusivamente militar, Interessou de
tal modo a Assembléia que já não me
sinto 2.oCr.nha.do de voltar a ela, agora,
entrebnto, não mais pa.ra e~rim.tr
opinião pessoal, senão pa.ra fazer che.
gar à Mesa reque'!"imento. Penso que
com êle cemdliaremos tôd8JS as :>pi..
niões, as quais neste momento, a meu
ver, se apresentam muito divergentes.
O requerimof'1'lto que tenho a honra de
alPresentar, e que oportuu2JIl1ente farei
por escrito. é no sentido de que, ao
~ 4.0 c.c art. 1'19 üv 'P1~iet() Tevisto,
se dê a seguinte reda.ção:

Par:a favorecer o cU1lllpTimento das
ob'r1g8Jçóes militares a-os conscritos, são
admitiodO\S os tiüos de guerra. e lnsti
tuj,ções oongê.."1.el·es.

O 5r. Acúreio Tôrres - Muito bem.
O Sr. Euclides Fig:.r.ei'redo - Só aos

conscritas; não a tod'Os.
O Sr. Getúlio Moura ~ Alpenas aos

conscritos,. não; m8JS a todos os que
estiverem em ~dade millta.r.

O SR. PRFSIDENTE - Atenção!
Está com a palavra o Sr. Represen
tunte Soares Filho.

O SR. SOAR.:IDS FILHO - Ass1m
Sr. Preside:nte, solicltaria à Casa á.
s;provação dto requenmento dos Se
nhores De'putaJdos A-cú:rci{) Tôrres e
A.rn::da CânlaJI'a, .a fim de que, fundi..
dos os -clislPositivos citados, fôssem
satti'sfeitas as -aspirações que visam fa.
cilitar ao eí'diadM do interior a pres
taGão do seJ'Viço militar sem rtgor~o

Blfastamento das obrigações costumei
ras. (Muito bem. Palmas.)

O SR. COSTA NETO - Sr. Presl- .
dente, peço a V. Ex.D conceder a pa.
lavra ao nobre Deputado Sr. Acúrcl0
jTôrres, que definirá o pensamento
da Comissão sôbre a emenda,
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reservista de segunda categoria, en
quanto aos conscritos, terminado o
estágio na caserna, era entregue a. de
primeira categoria.

Dizer-se, neste instante, que nos
deveríamos ater apenas às escolas de
instrução militar seria causar, ama
nhã, dúvidas na 1nter.pretação C1:'J
texto constitucionaL ..

O Sr. Brochado da Rocha - Não
apoiado.

O SR. ACÚRCIO TORRES - .. '
por lsso que militares discutiram aqui.
há pouco, êsse ponto e, enquanto uns
sustentavam que não havia necessi
dade da expressão - "tiro de gu,~!'

ra" - preferindo - "escolas de i:: ..
trução militar", que abrangia t.udo,
outros afinnavam que "escolas de ins
trução militar" é coisa muito dife
rente de "linhas de tirou. (Muito
bem.)

O Sr. Arruda Câmara. - de fato,
são coisas diversas.

O S,·. Brochado da Rocha - Não
são militares mas um padl'e Quem
o afirma.

O SR. ACÚRCIO TORRES - Pre
cisamos, Sr. Presidente, ~.ar instru
ção militar à nossa mocidade, mas,
antes disso, é necessário não a afastar
do trabalho nos campos, pois sq,be
mos que aquilo de que mais precisa
mos, neste instante, é do trabalho d~.5

sa mesma mocidaáe. (Muito bem.
PalmtZ8.)

Peço, assim, 1", V. Ex.a , Sr. Presi
dente. su!>meter à. Casa o destaque
que mandamos à Mesa, o Sr. Depu
tado Arruda Câmara e eu, para que,
votado êsse destaque, tenhamos a fu
sáo dos dois dispositivos, que se com
pletam: art. 179, § 4.°, do projeto
primitivo, e art. 172, também § 4.°,
do projeto revisto.

O Sr. Arruda Câmara - E assim
se eliminarão tôdas as dúvidas.

O SR. ACúRCIO TORRES - Nes
tas condições, terá a Assembléia se
cundado a ação do Sr. Deputado Eu
clides Figueiredo e a nossa própria e
também aplaudido o brilhante discUl
50, como ainda há pouco lembrou ü

nobre colega Sr. Paulo Sarasate, des
ta tribuna proferido pelo Sr. NoveU
Júnior, oração em que demonstrou. J.
saciedade, "antajosamente, o acerto
do destaque que ora pedimos seja sub
metido ao plenário. <Muito bem;
muito bem. Palmas.)

SR. ACÚRCIO TORRES (.) - Sr.
Presidente, o caso em debate será de
tocante simplicidade ...

O Sr. Edgard de Arruda - Não há
dúvida.

O SR. ACÚROIO TORRES - ...
se atentarmos para a seguinte cir
cunstância: embora estejamos dis
cutindo dispositivo ...

O Sr. Paulo Sa7'asate - Estou de
acôrdo com V. Ex.lI. Vamos votar.

O SR. ACÚROIO TORRES - ...
enquadrado no Título "Das Fôrças
Armadas", não se trata tão só, como
quis demonstrar o Sr. Deputado Eu
clides Figueiredo, de questão técni
ca, militar. mas, mUito mais do que
isso, de assunto por assim diz~r de
ordem política...

O ST. Arruda CdmaTa - E econô
D).Íca.

O SR. ACúRCID TORRES
que diz respeito à situação econômica
do interior do pais. (Muito bem.)

Vários Srs. Representantes - Voto I
Voto I Voto I

O SR. PRESIDENTE - Atenção!

O SR. ACÚReIO TORRES - Até
aqui, Sr. Presidente, existiam as li
nhas de tiro para os moços não cons
crit.os ainda, partiam do interior, via·
de !'egra. para as capitai.:; dos Esi;.a.
dos ou para a capital da Repúbli
Ca...

O Sr. Eusébio Rocha - Abfl.ndonan
do, em grande parte, o campo.

O SR. ACÚROIO TORRES - .. ~
a fim de, atingido o limite de idade,
prestarem o serviço militar obrigató
rio.

Vários Srs. Representantes - Voto!
Voto! VotO!

O SR. ACÚRCIO TORRES - E as
linhas de tiro, que sempre prestaram
reais serviços. notadamente ao ho
mem do campo ...

O Sr. Dolor de Andrade - Muito
bem.

O SR. ACúltCIO TORRES - ...
os F.colhiam. ministrando instrução
militar aos que, ainda não conscritos,
por não terem atingido a idade, se
habituavam, entretanto, ao manejo das
armas e recebiam os ensinamentos
adequadas para, finao o período....

O Sr. Paulo Sarasate - Já em
brilhante discurso o Sr. Deputado
Noveli Júnior defendeu essa tese.

O SR. ACúRClO TORRES 
entrarem na posse I da caderneta de

O SR. PRESIDENTE
proceder à votação.

Vamos
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Existem sôbre a Mesa dois re<l.ueri
mentos de destaque: um dos Senhores
Acúrc10 Tõrres e Arruda Câmara e
outro do Sr. Euclidel:> Figueiredo. au
tor da emenda supresslva. nos seguin-
tes têrmos: ~

Requeremos - para aprovaçao 
destaque das expressões" e tiros qe
guerra", do ~ 4.° do art. 172 do prI

.melro projeto. para serem acrescIdos
ao art. 179. § 4.° do projeto revisto.

Sala das Sessões. 1 de setemoro de
1946. - Acúrcio Torres. - Arruda
Câmara.

Requeiro que ao § 4.° do artigo 179
do ProjE'to revisto seja dada a seguin
te redação:

C~Para favorecer o cumprimento das
obrigações militares aos cidadãos, são
admitidos os Tiros de Guerra e insti
tuicões congêneres".

Nestas condições retiro o meu pedi
do de destaque da emenda.

Sala das Sessões, 1 de setembro de
1946. - Euclides Figueiredo.

O SR. PRESIDENTE - O do Sr.
Euclides Figueiredo propõe agora uma
modificação e, portanto. S. Ex.a. abre
mão da emenda. porque sugere nova
fórmula.

O dos 51's. Acúrcio Tôrres e Arruda
Câmara pede que se acrescente 50 ex"
pressão "tiros de guerra". constante
do projeto primitivo. ao § 4.° do axtigo
179. assim redigido:

"Para favorecer o cumprimente;
das obrigações militares, são ad
m~tidas as escolas de instrução
militar" .

O SR. ACÚRC10 TORRES (Pela
ordem) - Peço a V. Ex.a , Sr. Pre
sidente. preferência para o destaque
que requeri. (Muito bem,)

O SR. PRESIDENTE - De acôrdo
com a preferência requerida'. vou sub
meter à Casa o pedido de destaque dos
Srs. Acúrcia Tórrcs e Arruda Câ.mara.

Os Senhores. que o aprovam, quei
ram }E:vantar-se. (Pausa.>
- Está apl'ovado. (Palmas.)

Fica. assim. prejudicado o outro re
querimento do Sr. Euclides Figuei-
redo. .

O S1:. R.epresen tante Brochado da
Rocha requer destaque da emenda
n.o 1.587, que manda suprimir o perio
do final do art. 180, § 6.°. nos seguin-
tes têrInos: ,

Requeiro destaque da. emenda nú
mexo 1.587. que manda. suprimir o pe
ríodo final do parágrafo:

"Em caso nenhum poderá o militar,
quando exercer funções estranhas às
fôrças armadas. optar pelos vencimen
tos ou proventos militares",

Sala das Sessões. 19 ri/" agosto de
194:6. - Brochado da Racha.

O SR. BROCHADO DA ROCHt\ (-)
- Sr, Presidente, solicitei o destaque
do período final do 3 6.° do art. 180
para eliminar da Constituição out,ro
dispositivo que, parece-me, sería mais
adequado na legislação ordinária. Não
vejo por que prevêr em nossa Carta.
Magna a situação do militar que venha.
a exercer função extranha às fôrças
armadas, impedindo-se a opção pelos
seus proventos militares.

A forma do exercício de cargo es
tranho à carreira, por mllltar, está
prevista na legislação ordinária. Ne
nhum militar o pode desempenha.r
sem permissão da autoridade supe
rior - o Ministro da Guerra ou o
Presidente da Rep1blica. Isso impede
os abusos.

Ainda recentemente, foi nomeado
Interventor Federal no Estado de Per
nambuco o Sr. General Dermeval Pei
xoto. S. Ex.a , para se sentir mais à.
vontade no exercícic dessa função po
lftica, a que foi chamado para cumprir
um dever em hora difícil. preferiu
recusar os vencimentos de Interventor.
que eram de 10,000 cruzei ros mensais.
para permanecer com o provenros de
General do Exército Brasileiro. na im
portância de 7.500 cruzeiros.

Também foi designado, há pouco
tempo, para função civil, em horfl
gorave para o Brasíl. o Sr. Coronel
Machado Lopes. feito interventor na
EstTada de Ferro Leopoldina. No Mi..
nistério da Guerra. tive onortunldade
de encontrar-me com S. EX,a. que ia.
ali pleitear o direito de perceber ape
nas os 6.250 cruzeiros do posto de
Coronel do Exército, recusando as van
tagens, muito ma!s elevadas. de di
ret.or daquela ferroVia.

E', Sr. Presidente, p~n que os mi
litares brasileiros tenham direito a.
gestos de desprendimento semelhantes
que apelo para o plenário no sentido
de suprimir êste dispositi\ o. (Muito
bem; muito bem.)

O SR. SILVESTRE PERICLES (.)
- Sr. Presidente, o dispositivo teve
por fim proibir possíveis acumulaçOes:
mas a Comissão entende que não ha
verá. prejuízo em ser aceito o destaque,
popque a lei ordinária poderá regular
os excessos. .

( ..) Não foi revisto pelo orador.
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o Sr. Brochaào da Rocha - Como
já regula.

O SR . SILVESTRE PERICLEB 
O militar, desempenhando função es
tranha às fôrças armadas e dando pre
ferência ao vencimento mEitar anda
acertadamente, como !.lal1entou o no
bre Deputado Brochado da Rocha.

Penso, pois, que pode ser suprimido
o dispositivo, ficando a matéria para
ser regulada na lei comum. (Muito
bem; muito bem.)

O SR. PRESIDENTE - O Sr. Re
presentante Brochado da Rocha ofe
rece emenda mandando suprimir a
parte final do § 6.° do art. 180.

Os Senhores, que a aprovam queixam
levantar-se (Pausa.)

Está aprovada.
Segue-se o requerimento de desta

que da emenda número 1.189, que trata
da organização, instrução, justiça e
garantia das policias militares, nos se-
guintes têrmos:

Peço destaque para a emenda que
ofereci ao art. 174 do projeto, atual,
n.o 181 do projeto revisto, para apro
vação.

Sala das Sessões, 22 de agOsto de
1946. - Manuel Duarte.

A emenàa seja:
N.O 1.189

"O tipo de organização das uni
dades de polícia militar, a sua ins
trução e serviços serão regulados
pelo Estado Maior do Exé~'cito,

tendo em vista o emprêgo eventual
das mesmas na emergência da mo
bilização. - Manuel Duarte".

O SR. ARRUDA CAMARA (Pela
ordem) - Sr. Presidente. parece-me
que a emenda está prejudicado. em
face do art. 5.°. letra f, já votado. o
qual a tribue ao Congresso "le~ishr

sôbre instrucão, justiça e garantia das
policias militares."

O SR. EDGAR DE ARRUDA (-)
(Pela ordem.) Sr. Presidente. real
mente. conforme acaba de declarar o
nobre Deputg,do Sr Arruda Câmara.
a emenda em votAção está prejudi
cada. A organiz&çE~o. instrução, 1us
tlça e garantia das policias regionais
esta!"iam a cargo do Estado Maior do
Exército. Ocorre. entreta.nto, que,
quando votamos o Título "00. Orga
nização Federal". Capitulo I, art. 5.0,
alí1Zea 16, ficou consignado competir
á União .. Legislar sôbre organização,
instrução, justiça e ga.rantia elas poli-

(.) Não foI revisto pelo orador.

cias militares e condições gerais de
sua utílização pelo govêrno federal,
nos casos de mob1l1zação ou de guer
ra ...

Ora, se já está prevista a compe
tência da União para legislar sõbre a
matéria, não há mais razão para se
diseutir a emenda, em que se pretende
que essa mesma organização, essa.
mesma disposição, êsse tipo de uni
dade possa estar a cargo de regula
mentos baixados pelo Estado Malor
do Exército.

Assim, concluindo, Sr. Presid.ente.
entende a 9.a subcomissão estar a
emenda prejudicada em virtude de ar"
tigo da Constituição já aceito pelo
plenário - isto é, por ser tratar de
matéria vencida. (Muito bem.)

O SR. MANUEL DUARTE (*)
Sr. Presidente, pelo art. 5.°, inciso
XV, letra f - já aprovado - do pro
jeto de Constituição, se estipula que,
no caso de mobilização geral ou de
guerra, a União legislará sôbre a or
ganização, instrução, justiça e garan
tias das polícias mUitares, bem como
sôbre condições gerais para êsse fim.
Eliminou-se, pois, no caso, por estado
de necessidade, a prerrogativa exclu
siva da União para mobilizar as fôr
ças policiais dos Estados.

Penso que a lei não teve em vista
- o que seria quase um paradoxo 
legislar em face de condições de ar"
ganização; mas, no caso de guerra, de
mobilização, à União cabe legislar sõ
bre organização. instrução. justiça e
condições gerais para a mobilização.
Não acredito que a esta minúcia ex
travagante tenha descido a futui"a
Constituição: interessar-se, no meio de
tantos assuntos importanws, por le
gislar sõbre a organizu(;ão normal das
polícias mili ta.res. Seria a morte da
autonomia dos Estados e creio que os
Consti tuintes de agora. filhos de fe
deralistas e republicanos autênticos,
não teriam permitido a passagem de
semelhante cerceamento.

O Sr. Paulo Sarasate - Não dis
cuto o mérito da emenda de V. Ex.a •
O fato é que, certo ou errado, já foi
o dispositivo aprovaào no Capítulo 1.

O SR. MANUEL DUARTE - Esw
tou como que provocando uma inter
pretação, já não digo autêntica, mas
útil, àa finalidade do texto.

O 81. Arruda Câmara - Está pre
judicada a emenda de V. Ex.a : na
Constituição de 1934 já existia êsse
dispositivo. Há, mesmo, lei federal,

(.) Não foi revisto' pelo orador.
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de minha inicIativa, baseada nesse
texto, e que regula todo êsse assunto
- instrução, organização, justiça e ga.
rantias das polícias militares, dos Es
tados. Essa lei tem o n.o 192.

O SR. MANUEL DUARTE -!t, po
rém. do meu conhecimento, que na
rápida existência da Constituição de
1934, o Govêrno, sem decreto algum,
sem regulamento que determinasse as
condições de mobilização. requisitou
policias m1lltares, sob o império de lei
suplementar. Mas sabe-se por que o
fez: para fins eminentemente parti
dários, visto que não estava em jôgo
a segurança da nacionalidade, nem a
das instituições.

Or.eio que, para honra nossa, fica
MSim afastad{) o perigo de se tornar
cada EstaJdo um titere, inca.pa71 d~

organtzas sua modes.ta policia militar,
dependendo, para 1sso, do poder le
gislativo federal.

AqueJa dísposiç.ã..o tal'V'eZ tenha. sido
displicente m.e·I'1ltIe admitida; entretan
to, a expressão que resolve, de fato,
a questão é: "cO'I1sdições gera1s" para,
no caso de mob1lização ou de ~erra,

essas organizaçeõs policiais dos Esta
dos serem aproveitadas pela Uni.â<l.

O Sr. Alvaro Adolfo - V. Ex.1l. não
observou que há antinomia entre o
dispos:1tivo já aprova.do do inciso XVI,
letra I, dEsta Constituição - e o que
V. Ex." propõe? O inciso XVI do a.t'
tigo 5.0 é o seguirute:

"COmp.ete à União: XVI - le
gjslar sóbre: t) organização, ins
trução. justiça e garantw.s das 1>0
lfctas militares condições gerais
r.ia sua utild.zaçãc pelo Govêrno
Federal, nos cases de nidDilizaÇáo

ou de guerra.".
V. Ex.a quer acr~enta.r no disp0si

tivo sôbre as fôrças armadas:
"O tiDO de organização das uni

dades da Policia Militar a S~
m.strução e serviç.oiS s'erão regula
dos pelo Esta.do Ma.tor do Exér
ciloo, tendo em vista ' emprêgo
event-ual dos mesmos na eme~n
eis doe guerra".

Ora. V. Ex.a sabe que as Poiídas
Militares, em vil'tud·e do dispositivo
que já aprovamos, SM fê' ,),5 auxilia
res e reservas do Exército. No entan
to, quer V. Ex,e. atribuir ao Esta.do
Malor do Ex'érc1to competência para
regular o tipo 1e rganização dessas
políeias, quandoO essa competência
cabe, exclusivamente ao Congres
so, por disposição constitucional ex-

pressa. Isso vem de qualquer ma
neira desvirtuar () pensamento pr1mi
ti'vo do legisla.dor Constituinte, de que
a organi7lação, a instruçã<>, a just1ça,
as garantias, enfim, as normas geraifi
reguJadoras da organizaçãO das P()li
elas, em caso de mobilização geral,
compeltem, exclusinmente a<> Congres
so. Vamo,s oos despir doe atribui~ã.o

privativa, dada pela Constituição.
De mooo que V. Ex.1l não tetT~ razão.

O Sr. Brochado da Rocha - Só as
condições g,erais d.e utlllzaçãio, é que
são d~erminadas em caso de mobi
lização. O mais é em tempo de paz.

O SR. MANUEL DUARTE - Não
creio que o COngIesw, tã: desidio1:>o
ao legislrar - e o digo, porque isso é
da vida nacional -".

O Sr. Alvaro AdolfO - Perm:1ta-me
ainda. V. Ex.&: a emenda atinge em
cheio o prinCÍ'pio J.a autonomia doOs
Estadoo. Já temos 'eUrado dos Es
tMios inúmeras prerrogaUvas consti
tucionais, de aoeôrdo mesm<> com a
índole de nQSSú regim~. DandQ-.se,
agora, ao Estado Maior do Exército
atribuIção de int.ervír na organização
das Policias Militare-5 , em que ficará
essa fi.utonoonia ?

O SR. MANUEL DUARTI: - Per
dão; meu intuito é defender a autono
mia dos Estados, porque se, porventu
:ra. - relevem-me l:l. dureza da er..-pres
são - passou a al:>erração constitucio
na.l de atribuir à UIúão legLsI:a.r sObre
a OllgAnização das políoci.as..1 oorma.l
mente, desejo quoe a Unia.<> apenas
sublministl'e aos Estados ~ ti',PO da.
organ1Zaç.ão Que, como sa,pemos, cons
t1Jtu1 questã<> intima, secreta, reserva
àa, e que não comporta publicidade,
como plano mesmo de organização.
E' pois. ainda em defesa da autonotn1a~

que insisto em falar do meu aditivo.
O Sr. Edgard de ...rruda - Permi

ta-me o orador um ~~arte: a emenda
de V. Ex.Il., data, venia, padece de
grave defeito, pois b)re'cende cometer
ao Esta'CIo Maior do Exército a facul
dade de regular assuntos de natureza.
regulamentar, q:larndo essa entidade
não pode baixar regulamentos. senão,
como órgão técnico que é, instruções
em colrabora~,á<> com o Podl\r Exeeu
tivo. Portanto, ainda n.est9 parte a.
emenda de V. EX.'~. em que pese o
respeito e a consideração que nos me
rece, ná<> pode .::;er .:l/provada.

O SR. MANUEL DUARTE - In
felizmente, estamos em campos opos
tos. Meu intento é a defesa da auto
nomia dos Estados. De modo qUe ij.
única. intervenção que, no meu enten-
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lÕ.er, pode ter a União é a subm1nls
traçã.o do tipo de organização, mas que
nã.o dependa da legislação, e sim de
simples ínt,rução mUltar.

Devo acrescentar qUe pleiteei e .~u

pressão da letra t, que é opinativa .
.Entretanto, os membros da Comissão
afirma:-am que o intuito único é o
de legislar no caso de mobilização geral
ou de guerra.

O 3r. Nestar Duarte - Mas a le
tra t já etitS. incluída no art. 6.° da
Constitl1ição, de modo que os ,Esta
dos terão competência para legislar
a respeito de suas Policias Militares.

O SR. MANUEL DUARTE - Seria.,
pensei eu, um meio de defesa da au
tonomia, porque considero simplesmen
·te exorbltante a interferência da União
na legislação das policias estaduais.
~ um grito de defesa da autonomia.
estadual, que representa o sentimento
mais profundo da nacionalidade.

As polícias milit.ares têm tradição
tão brilhante como as mais seletas or
gaJ?izaçães do Exército.

Lembro-me - e quero lue a As
sembléia tenhlt bem presente - que
.se não fôsse o heroismo da Polícia Mi
litar, a revolta, quase irresistivel, que
o então Capitão Prestes levantou no
Rio Grande do Sul, com outros ele
mentos do Exércit.o, 56 não foi ven
,eedora porque a ela se opõs a guarda
heróica da Brigada. Militar do meu
Estado. brigada que não contava se
não com um instrutor do Exército e
com a camaradagem das fôrças mi11
t&.res. :é: uma Policia que, no herois
mo e na. disciplina, Jamais pecUu fa
vores a qualquer das unidades, as mais
seletas, do Exército.

O Sr. Brochalj,o da Rocha - Nin
gués pôs isso em dúvida.

O SR. MANUEL DUARTE - Su
giro, pois, que a Mesa, consultando 9
sabedoria da. Constituinte, aceite o
a.ditivo que propus. e que visa defen
der a autonomia dos Estados, na or
ganizaÇão de suas polidas, ficando
subentendida a letra f simplesmente
para os casos de mobilização geral 011
de guerra. porque de infcio nunca será
a.plic.ado, e se o fôr será com dispU
cenCla, porque s6 o militar e os re
presentantes de cada Estado poderão
saber das necessidades de cada orgam
zação militar.

O Sr. Alvaro Adolfo -- Não apoia
do. O principio tem sido aplicado, des
de 1934.

o SR. MANUEL DUARTE - Sel
que houve requisições, as quaís não re
comendam muito ri regime.

Era o oue tinha a dizer, Sr. Presi
dente. (Muito bem.)

O SR. ARRUDA CAM.A.RA (Pela
ordem) - Sr. Presidente, penso que,
como satisfação ao nobre Deputado,
Sr. Manuel Duarte, não há. mal al
gum em que V. Ex.e submeta à vota
ção a emenda, que. aliás, certamente
será. rejeitada pela Casa, como ma.
téria vencida e inconveniente.

O SR. PRESIDENTE - Os Senho
res que aprovam a emenda do nobre
Representante, Sr. Manuel Duarte.
queiram levantar-se. (Pausa.)

Está rejeitada.
O SR. NESTOR DUARTE (PeTa

ordem) - Sr. Presidente, V. Ex. a,
em sua habitual bondade, poderia in
formar quantos destaques ainda eXis
tem sôore o Título VII? Faço ao per•.
gunta, porque estou surpreendido com
a fertilidade de imaginação dos meus
nobres colegas e com tanto motivo de
divergência e discussão sôbre ma.té
ria em que os técnicos já opinaram•
e muito bem disposta no Capítulo em
votação.

O SR. PRESIDENTE - Devo in
formar aos nobres Srs. Representan
tes que não foram concedidos outros
destaques.

Aliás, cumpre-me esclarecer ao ilus
tre Sr. Representante Nestor Duarte
e à Assembléia que não estou agjndo
por mero arbítrio.

O SR. NESTOR DUARTE - Longe
de mim, Sr. Presidente, o propósito de
semelhante suposição.

O SR. PRESIDENTE - COnfesSI>
que a pior das atribuições que tive
na vida foi a de usar ês·j:.e cutelo; mas
ajo como sempre, ouvindo a Comis..
são e vários elementos da Assembléia.
que me auxiliam, muito louvàvelmen
te, nas manhãs que passo estudando
os destaques. De acô:rdo com êsses
elementos, mais de informação, é que
tenho agido, aceitando ou rejeitando
tais requerímento~. Sempre ouVi a.
opiniáo daquêles que examinaram, es
merilharam as diversas emendas. As
sim . tenho procedido, embora com.
grande pesar, porque, como Já disse
mais de uma vêz, minha orientação
pessoal, se não fOsse o regimento, se
ria atender a. todos os pedidos de des
taque.
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o SR. NESTOR DUARTE - V.
Ex. a estava desobrigado de dar êsse
esclarec1mento, porque nenhum de
nós, nem com terceira intenção. pen
ria em levantar uma censura a V.
Ex.a, tão cavalheiro, correto e cor
dato, que atende, até às nossas im
pertiIlências. (Muito bem; palmas.)

O SR. PRESlDENTE - V. Ex. a,
pela segunda vêz, fala nisso; mas não
é exato.

O SR. SILVESTRE PERICLES .( "')
Sr. Presidente. na sessão noturna de
ontem, não tive tempo de expender
meu pensamento em relação ao § 3.°
do art. 179 do projeto revisto. Nêsse
parágrafo cingimo-nos também à ma
téria de idade, que a nova lei do ser
viço militar reduziu. E como, nas
tFôrças Armadas. a idade varia de
acõrdo com as contingências de guer
ra, com as necessidades do preparo
da Nação, pediria a V. Ex. E. consul
tasse a Assembléia :;ôbre se concorda
em extirpar do referido parágrafo as
frases "depois de cumprir 18 anos de
:idade" e "ao completar 22 anos".
Isso não prejudicará, absolutamente,
o § 3. o~ permitirá mais flexibilidade
à lei ordinária e, conseqüentemente,
~tenderá melhor às necessidade de
defesa do Pais.

Minha sugestão no sentido de nos
abstrairmos de falar na 'idade, visa
permit1r ao legíslador ordinário re
gular a matéria de modo mais consen
tAneo com as circunstâncias exigidas
pela defesa nacional. (Muito bem..)

O SR. PRESIDENTE - Devo de
clarar ao nobre Representante que
não teria dúvida em consultar a Casa;
mas o dispositivo a que S. Ex.a se
r~fere já está aprovado. Não posso
submetê~lo novamente à. deliberação
da Assembléia.

O SR. SILVESTRE PERIOLES 
Trata-se. Sr. Presidente, como pare
ce. de questão de redação.

O SR. PRESIDENTE - Nêsse ca
so V. Ex.e. poderia apresentar emen
da à redação, para ser oportunamente
apreciada, se não alterar a substân
cia do texto já aprovado.

O ~r. Arru.da. Câmara - Mas alte
ra. Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE .- Se altera.
não será possível aceitá-la.

O SR" SILVESTRE PERICLES 
Reservo-me, Sr. Presidente. portan-

<N·) Não foi revisto pelo orador.

to. para a oportunidade da redação..
(Muito bem; muito bem).

O SR. COBTA NETO (Pela ordem)
- Sr. Presidente, nã.o havendo ou
tros requerimentos de destaque sôbre
a matéria, opinamos no sentido de
que não mais se trate de assuntos do
Titulo VII. Se houver questão de re
dação, o nobre deputado Silvestre Pe
ricles se dirigirá à Comissão da Cons
tituição, que resolverá a respeito.

Consulto a V. Ex.a , Sr. Presidente~

se já posso encaminhar à Mesa, finda.
que é a votação do Título referente
às "Fôrças Armadas" o requerimen
to habitual, de referência ao Título
., Dos Funcionários Públicos".

O requerimento, aliás, já se encon
tra em poder da Mesa. {Muito bem;
muito bem. Palmas).

O SR. PR.ESIDENTE - O Sr. Re
lator Geral enviou à Mesa o seguin
te requerimento:

Tendo em vista o disposto no art.
30 do Regimento Interno desta As
sembléia, venhc requerer:

1.0) que sejam aprovadas em glo
bo as emendas totalmente aproveita
das, no Título VIII, ora em votação.
ressalvado o direito do destaque;

2.°) que sejam aprovadas em glo
bo as emendas parcia.lmente aprovei
tadas, no referio.o capítulo, na parte
em que o foram, com idêntica ressal
va;

3.°) que sejam consideradas como
pr~judicad..as rodas as outras emendas
que tratam do mesmo assunto ou co
lidam com o vencido, sob a mencio
nada ressalva;

4.°) que, €m conseqüência, o refe
rido Título denominado "Dos Fun
cionários Públicos" seja aprovado~

com ressalva das emendas destacadas.
Sala das Sessóes da Assembléia

Constituinte, 1 de serembro de 1946.
- Costa Neto, Helator Geral.

O SR, PRESIDENTE - Os Srs.
Representantes que aprovam, quei
ram levantar-se (Pausa).

Está aprovado.
Em votação o Título VIII Dos

funcionários públicos.
Tem a palavra o Sr. Osvaldo Pa

checo, como representante do Partido
Comunista do Brasil.

O SR. OSVALDO PACHECO (.)
Sr. Presidente, no intuito de cooperar
para abreviar a votação da Constitui
ção, a fim de que possamos, a 7 de Se-

("') Não revisto pelo orador.
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tembl'o, promulgar a Carta Magna,
nossa bancaria resolveu, uma vez que
meu discurso se acha escrito, enviá-lo
à Mesa. para que seja inserto nos
A'nais desta Assembléia.

Quero, entretanto. pedir à Assem
bléia que t.üme em consideraf;ão al
guns dos destaques que apretientamos
a V, EX,a, porque julgn.mr's que~tões da
maior importância para ° interêsse do
fundonalismc e do futUro de nossa Pá
tria, (Muito bem; muito bem. Palmas.)

O orador envia à Mesa o seguin
te disCU7 so :

Sr. Presiàente, Srs. Constituiates
Ocupo a tribuna para tratar de al
gumas em-endas apresentadas ao Pro
jeto Constitucional pelo meu Partido,
O Partido Comunista do Brasil. Ver
sam rodas sôbre os servidores públicos
e, ao fundamentá-las, tert:i oportuni
dade de abordar o conjunto dessa ma
téria no Proje to. Dêste moelo falarei,
embora em resumo. sôbre o Título
VIII.

Nesta parte o Projeto revisto, se bem
que apres.ente certos dispositivos in
teressantes. ainda está muito distante
das necessidades reais da administra
ção brasileira. Assim é que adota 11m
conceito restrito e formal de funcioná
rio público Não reconhece como tal
os extranumerários e os autárquicos.

Em conseqüência, permanecem as
mesmas desigualdades, os m~smos ab
surdos e as me3mas injustiças até en
tão existentes entre os servidores pú
blicos do Brasil.

Em realiciade, os extranumerários
executam os meS111o.s trabalhos que os
servk1or't's do quadro permanente. No
interior das repa.rtiçóes, considerada a
natureza das atividades. um escritu
rário efet.ivo não se distingue de um
escriturár.o extranumerário. Isto mes
mo se pode dizer de quaisqu~r outras
funções. Extranumerários e ef€tivos
exercem as mesmas funções e têm
Idênticas responsabilidades, tratando
os a lei penal em perfeita igualdade
de condições

O Estatuto dos Funcionários Públi
cos. porém, coloca os extranumerários
num injustifJcávf'l regime de inferio
ridade. Não s6 o Estatuto, Como prin
cipalmente os Decretos-leis ns. 240. de
4 de fevereiro de 193-8 e 5.175, de 7
de janeiro d~ 1N3.

:tsse tratamento desigual começa
pela admissão do extranumerário a t1~

tulo precário, quando as funções que
desempenhá. são de caráter p3rn1anen
te. Basta considerar que há casos, no
país, de extranumerários com 20 e
mais anos de serviços.

Exige-se estágio de 2 anos para o
funCionário que fez concurso tornar
se efetivo. Aos extr~numerárlos ne
ga-se a .~fctivaçãu mesmo com maior
prazo. O argument') é que lhe::, falta
o concurso. Mas Q ccncurso, em face
da própria letra <.I(J EsLatuto. não
constitue prova para ':. efetivaçáo, pois
esta só se veriiica com o estágio pro A

batório de 2 anos Ora, o que se pro
cura verificar por meio do ~stágio.

é, de modo gera!. a capacidade do
tunCiOi.lálÍu para o : :viço. Dêste
mono qu~tl'iuer servü['Jr depois de 2
anos, se demon.. trou '-... r:a rJac1dade exi
gida pelo estágiu, deve tornar·se e~e

tivo. Além do m~;.l:) o Dxtranl1merá
rio é obriga.do a provas dl:" habilita
çãJ e, conforme o caso, tambem à
t.l:~f'Sentação de dipJOma Entretamo
nã.) lhe solo conferIdos os principais
àtrfltoS .: vantagen:: que ') EstatuLo
a,jsrgJJ.'a ao efetivo a despeito de o
Pl'ÓV:'lO D. A. S. P. I Departamento Ad
nlir:i.qtrativo do Ser"lço PúLlico) Já
ter aplicado várias vezes ao extra
numE:rário dlSposiçée2 estatutárIa'S,
isto é, disposiçoes legais que regulam
a v1da funcional do efetivo. Dentre
outras decisões nesse sentido pode ser
lida a constante de "Jurisprudência
Ad:ninistrativa ~ A<llnín'stração do
Pessoal v. 1, pág, 377.

E' ainda o D.A.S.P. (l'f" reconhece
e poclama "a tlxisrênc.ia dos extra
numerários no serviço público, em si
tuação caótica, perte't~/:~nte~ a cale
gOl'H..S diversas e num.~rma!., admiti
dos e distribuídos lirbitrariamente pe
las repartições, e constituindo um pro
bJema para a AdmÍllistr<J l'ão". (Ex
posir;ã.o de Motivos 0.° 2 3~;b. de 12 .le
úf~:...cmbro de 19J9 Diti1 ~ú OlidaI d~

28 de dezem!)ro de 1939.)
Vê-se, pelo exposto, que a efetiva

ção dos extranunl(;:l'arios não é só me
dida de equidade to ~'..lstil;a mas tarn
bem da maior importãnc~a par'). a.
Administração Pública. Isto ''3(-' t(,lrna
mais evidente ainda, sabendo-se, que
dos 600. lJOO servi ")re~ públict,'3 oe todo
o pais dois têrços ou sejam 400.1)00
são extr::tnumel·2.flOS Quattncentos
mil servidores, cujo esfôrço para a
realização dos fim: du Estado está em
inadmh;f;ivel cont~::lst €' com a falt::t "irl
':ll~guránça em que se encontram.

Não é ciíversz a ~1tuação do,; que
;;'ervem nas au.l.:lrquas. :\.5 aU:~a.t 6

quias, re<.:onhoci"'tls p,'Jos autores como
órgãos ela Admir j,...tr~(,.ao Pública téw
c~:xáter público e ~eu" 150rvidcres sáo
incontestàvelmel'1te funcionar1as pú
blkos. f'm nosso J,;a!r; c Suprem) Trl
bLr:.a i Fp~~c:ral t€'J'!I 'iecidido la) 1 ;."\n
temente que os empregados das cn-
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tidades autárquicas são funcicnáric~

oúblicos.
Para a equiparação dos ~\:rranume

rárlos e autárquicos aos funcionários
públicos o meu Partido tem emendas
que coincidem com as de nobres ~e
presentantcs nesta Casa. Com o In
tuito de facilitar os trabalhos o Par
tido Comuni:::ta do Brasil dá inteiro
apôio à emenda n.o 3.453, do emi
nente Senador Hamilton -:".: ugueira
Esta emenda. uma vez n;·;cvada. cor
rigirá as falhas técnic;-\;5 (; as injusti
ças vigentes na numerosa classe dos
servidores públicos.

Ao dispor a respeito da supressão
de cargos, estabelece' o pr_·.~eto que
Q funcionário só ficará em disponibi
lidade remunerada se rüntar pelo me
nos lu anos de exercíc'()

O funcionário, mesmo ~ue não te
nha 10 anos de serviço. d~~-c. ter as
segurado o direito à sua cst r. bilidade
econômica. O mE'U Partl,jo é..presentQL1
nesse sentido a emenda n,o 3.475, que
propõe seja redigido o dispositivo as,·
sim: OI Extinguindo-se o cargo. o fun··
cionário estável ficará em disponibili
dade remunerada. até o seu aprovei
tamento, que será obrigatório, no prt
meiro cargo análogo que venha a
vagar".

O objetivo da emenda é amparar
os servidorp.s do Estado, preservando
ao mesmo tempo os interêsses da Ad
ministração Pública. Ficar o funcio
nárto sujeito ao afastamento inopi
nado de seu cargo, sem percepção dos
respectivos ordenados. além de cons
tituir injustiça contribue para criar
desconfiança na carreira administra
tiva.

A emenda garant.e, por isto, os "en
vimentos e torna obrigatório o apro
veitamento em cargo análogo, seja.
qual fôr o tempo de serviço.

A criação e provimento dos cargos
públicos devem obedecer, com rigor,
às necessidades administrativas. Fos
sas necessidades, quando existem, se
desenvolvem permanentemente no
mundo atual, em que a Administra
ç.ão dos povos tem os mais pro"un
dos e crescentes encargos. Logo, não
se justifica que com a supressão de
cargo sofra o funcionário prejuízo de
ordenado e não seja imediatamente
aproveitado.

Concluindo as apreciações ao T1
tulo VIII do Projeto, desejo pedir a
atenção dos ilustres oonstituintes para
outro ramo dp servidores públicos.
Refiro-roa aos escreventes da Jus
tica e funcionários dos cart6rios.

São conhecidas, mais do que co
nhecidas, são até 'aned6ticas pela sua

elevação as rendas que percebem os
afortunados proprietários de cartó
rios. De passagem devo lembrar qUé,
nesta capital. são vários os cartórios
que dão líquidos aos seus donos Cr$
80.000,00 mensais. Alguns dão até
mais de Cr$ 100.000,00, o que se ve
rifica das estatísticas constantes do
discurso do eminente colega de re
presentação Carlos Marighela, pu
blicado no "Diá.rio da Assembléia" de
10 de agõsto próximo findo.

De tão gordas e ~;aborosas rendas
em que proporção participam os es
creventes e oficiais de justiça? Em
que proporção participam os únicos e
verdadeiros trabalhadores dos cartó
rios? Percebem eles as chamadas ra
zas e custas. de tal ferma impostas
que, na práticn., os impossibilitam
mesmo de gozar o simples direito de
férias. São insignificantes e pagas
apenas quando exercidas as ativida
des.

Visando corrigir liemelhante situa
çãc, o Partido Comunista do Brasil
apresentou a emenda 3.440, concebida
nestes têrmos: OI Os cargos de tabe
lião e escrivão são de carreira, regu-·
lamentada por lei ordinária. Os emo
lumentos, custas. razas, taxas e qual
quer outra despesa, serão pagas em
sêlo" .

A emenda oferece, entre outras, as
vantagens que segu~m:

a) o serviço em aprêço passa para
o campo da Administração do Estado,
lugar que lhe compete 0m virtude de
sua natureza de I;erviço público;

b) O Estado com a prestaçeo do
serviço obtem meios e~pecificc3 para.
organizá-lo de acôrdú com as neces
sidades públicas;

c) o serviço t~rá afinal maior acei
tação e prestígio na sociedade.

Estas, Srs. Constituintes, as obser
vações de meu Partido ao Título VilI
do Projeto Constitucional. Confio no
apôio do plenário às emendas que tive
en~ejo de ressaltar. Será mais uma
contribuição para que a futura Cons
tituição expresse, quanto possível, as
necessidades do Brasil.

O SR. PRESIDENTE - Não ha
vendo mais quem p~ça a palavra, va
mos passar à votaçãn dos destaques
requeridos.

Os Srs. Deputados Pauio Sarasate,
Castelo Branco e outros requerem
destaque para a emenda n.o 311 refe
rente à aposentadoria do funcionalis
mo público, nos seguintes têrmos:

Requeremos destaque da Emenda
n.O 311. referente à aposentadoria dos
funcionários públicos (art. 189 e pa-
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rágrafos) para o fim de ser a mesma.
aprovada com as seguintes modifica
ções:

a) substituição de 68 anos por se
tenta anos, conforme o projeto revis
to, no n.ü I;

b) supressão da parte final do nú
mero IIl, a partir da palavra "como";

C) supressão da palavra "bons" no
n.o V;

d) substituição da expressão "efe
tivo exercício" por ilservlço" no pa
rágrafo 2.° (Redação):

e) supressão do § 4.°;
f) acréscimo. no § 1.°, da expressão

"e facultativa nos demais". de acOrdo
com as Emendas n.o 301 do Sr, Ourgel
do Amaral e outros; 3.443 do Sr. Cas
telo Branco e outros; 3,444 do Senhor
Guarací Silveira; 3.446 do Sr. Artur
Bernardes; 3,465 do Sr. Alencar Ara
ripe; 3.479 do Sr. AntOnio Oorreia e
outros; 3.845 dos Srs. Jurnndlr Pires
e Paulo Nogueira.

Com tais modificações. sed, a. .se
ginte a redação do texto:

Art. 189. "O funcioné.rlo scrt1 apo
sentado:

I - quando atingir n Idl1de de se
tenta anos;

II - quando lnval1dado em conse
qüência de acidente no trnbalho ou
doença profissional;

lI! - quando acometido de Quais..
quer doenças contagiosas ou Incuráveis
especificadas em lei;

IV - quando invaJ1dado em canse..
quência de .doenca ou (,Ito.do fÚltco não
compreendido nos numeraR anterio
!'es;

V - quando contar mais de 35
anos de serviço;

§ 1. o - Será compulsória a. 'apo
sentadoria nos casos C:OR numeros I,
11 e III, ex-of!ido ou volunt'ria no
caso do n. o V e tacultaUv~ nOI de
mais.

§ 2.° - O provento dA Apoaenta
daria será integral se o funcionário
contar 30 anos ou ma.11'I do Jlefv!ço ou
com qualquer tempo nom CAliO 11 dos n11
meros II e m.

Nos demais caSOl:i Dor' proporctona.l
ao tempo de serviço.

§ 3.° - Tra.tando-ae do DiteirortlUl
especiais de funcionAria" " de acOrdo
com a natureza do servloo. poderá a
lei. excepCionalmente. rodU&1r o liaúte
da idade a que se retera o nume..
ro I e o tempo de serviço para a.
concessão do provento Inteural pre..
Visto no parágrafo o.ntcrlor,

Sala das Sessões, 31 de agõsto de
1946. - Paulo Sarasáte. - Castelo
Branco. - Lauro Mcmtenegro. - Gur
gel do Amaral. - SamueZ Duarte. 
Dario Cardoso. com restrição quanto
à aposentadoria compulsória aos 70
anos. - Raul Barbosa. - Jurandir Pi
res. - Jonas Correia. com restrição
quanto à aposentadoria, que deve ser
aos 6e anos. - José Romem. - Rui
Almeida.

A emenda está assim redigida:
..Entre os arts. 180 e 181:

Inclua-se, logo após o a.rt1so
proposto na emenda anterior":

Art. O funcionário será apo..
sentado:

I - quando atingir a idade de
70 anos;

II - quando invalidado em con..
seqüência de acidente no traba..
lho ou doença profissional:

In - quando acometido de
quaisquer doenças contagiosas ou
lncurãveis especificadas em lei
como merecedoras de amparo es..
pecial, ou portador de estado fí
sico compreendido na mesma es
pecificação .

IV - quando invalidado em
conseqüência de doença ou esta
do físico não compreendido nos
números anteriores.

V - quando contar mais de 35
anos de bons serviços.

§ 1.° - Será compulsória a.
aposentadoria. nos ca.sos dos nú
meros l, li e lI!.

§ 2. o - O provento da aposen..
tadoria será integral se o funclo~

ná.rio contar 30 anos ou mais de
efetivo exercicio ou em qualquer
tempo nos casos dos ns. II e m.
Nos demais casos será proporcio..
nal ao tempo de serviço.

§ 3.° - Tratando-se de cate
gorias especiais de funcionários e
de acõrdo com a natureza do ser..
viço, poderá a lei, excepcional
mente. reduzir o limite de idade R.

que se refere o n.o I e o tem
po de serviço para a concessão do
provento inte~ral. previsto no P8
rágrafv anterior.

§ 4. o - O provento da. aposen
tadoria não poderá exceder o
vencimento. ou a remuneração, do
cargo de que foi ocupante, o fun
cionário, acrescido dQ.S gratifica..
ções decorrentes do tempo de ser.
viço".
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o SR. PAULO SARASATE (.) 
ar. Pr~ldente. diversos ar. Regre
sentantes, pert,encent,{'s aos diferentes
p&.rtid05. com assento nesta Assem
bléia apresentaram numl'rosus emen
das ao Capítulo do Fuciunalismo Pú
blico. visando. em sua grande maioria
assegurar no texto da Constituicáo
vantagens, garantias. e prerrogativas
que não figuravam no projeto primi
tivo.

Neste momento. P0&50 dizer Que
falo. não por mím mas interpretan
do o sentir de todos esses Represen
tantes, os quais.. para fOl"talecer J;ua
ação em prol da classe do funciona
li.mlO público. houveram por bem co
ordenar esforcos e reduzir suas aspi
rações nessa votacão ao mínimo ind13
pensáveis a a..ssegura,r aquelas garan
tias através do requerimento de des
taque que assinaram.

Atinge-se, assim, a dois objetivos:
1.0

- obter mais fõrca através da
união; 2.0

-- evitar que se procrastine
a votação do Capítulo impedindo-se
a promulgação da Constituição a 7 de
Setembro.

O pedido de destaque sóbre aposen
tadoria do funcionalismo núblico traz
além da assinatura do humilde ora":
dor, as dos ilustres Representantes:
Castelo Branco. Lauro Montenegro.
Gurgel do Amaral. Samuel Duarte,
Dário Cardoso. Raul Barbosa, Juran-
dir Pires, Paulo Nogueira. Jonas Cor
reia, José Romero e Rui de Almeida.

Quanto à aposentadoria, a....~unto em
debate, c pro1eto primitivo nada dis
pusera; sílenciara inteiramente"

Por motivos que já tive ocasião de
apreciar quando falei a respeito do
funcionalismo público a douta Comis
são jul~ava o assunto matéria de ~e
gislacão ordinárla.

Nós outros. poreém, sustentam~.s

que, sendo a apooentadorla vanta~em

ou garantia do funcionál'10. é conve
niente fique logo assegurada no texto
constitucional para evitar Que o legLs
lador ordinário ou mesmo os próprios
legisladores estadual ou municinal al
terem o pensamento de nós todos. Que
é efetivar as referidas garantias.

Foi assim Que apresentei ao pro.ieto
primitivo a emenda 311 consig14anJo
os diversos casos de aposentadoria do
funcionalismo público tal como o fi
zeram, por forma diferente outros
Srs. Representantes.

A Subcomissão, 'CujIJ Relator é a fi
gura egrégia f> Hústre de jurista e pro
fessor do 81'. Representante Mário

(.) Não foi revisto pelo orador.

Masagão atendeu às ponderacões con
tidas nessa emenda e formuiou dis
positivo l'egulanno a aposentadoria.

Esse dispositivo consta do título ora
em debate no artigo 189 e parágrafos
e é do 6e~uinte teor:

"Art. 189. Os funcionários se
rão aposentados:

a) compulsõriamente, a os 70
anos de idade. mas a lei. aten
dendo à natureza especial do ser
viço. poderá reduzir êsse limite em
relacão aos de determinadas ca
tegorias;

b) por invalidez, a Qual se p1'e
flumirá Quando contarem mais de
35 anos de servico efetivo.

§ 1.0 Conceder-se-á aposentado
ria com vencimentos integ-rais ao
funcionário Que contar 30 anos
c1E: serviço efetivo e com venci
mentos proporcionais ao Que tiver
menos tempo.

§ 2,0 Serão integrais os venci
mentos de aposentadoria Quando
o funcionário;

a) se invalidar por causa de
acidente ocorri<io no servico ou de
molé..c;tia profissional:

b) se invalidar. contando mais
de cinco anos de exercício efetivo
em razão de moléstia grave e in
curável. especificada em lei".

Como se vê, o assunto está regula
do; mas ainda existem sensíveis fa
llias. Para saná-las. requeremos das
taque da referida emenda sob D.o 311,
Que oferece melhor dlsooslcão à ma
téria.

Quando se trata. 'por exemplo. da
apoBentadoria cou 35 ano_s (ie serviço
o projeto estabeleceu Que seria por
invalidez presumida. NãC' é essa po
rém. a aspiracão d.os Que concorreram
para Que no ~rojeto figura.sse tal for
ma de aposentadoria; não se trata de
invalidez presumida. ou invalidez de
espécie alguma. ma.s de um prêmio
ao funcionário Que durante 35 anos
prestou servicos à União ao Estado e
ao Municipio e ao fim dêsse tempo
deve ter direit0 à aposentadoria com
todos os vencimentos independente de
Qualquer outra formalidade.

O Sl'" Castelo Branco - E' a apo
.sentadoria. facultatiVa.

O SR. PAULO SARASATE
Aposentadoria da qual laneará mão se
julgar conveniente aos seus interêsses
pessoais, deixando o servi-co até mes
mo para exercer outra atividade.

O Sr" Lino Machado - A emenda
de V. Ex.a faz inteira .1ustica ao fun-
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ciDnalismo público. Basta atender Que
-o mCltar com 35 ano..'i de servico tem
-direito à. reforma e com trinta pode
passar para a r&.erva com os venci
mentos integrq,is.

O Sr. Castelo BranC[) - Subscrevo
as palavras do 8r. Representante Lino
Machado.

O SR. PAULO SARASATE
Agradeço o aparte do nobre colega.

O Sr. Matias Olímpio - Desejo que
~ nobre orador informe se o Dl·oJeto,
para efeito de aposentadoria. leva em
conta o tempo de serviço prestaao à
União. Estados ou Munic1pios.

O SR. PAULO SARASA'TE
Ai se tratEI. de contagem de tempo de
servi.ço que nâo é matéria conexa com
a aposentadoria.

Esse assunto se acha consubstancia
do em emenda de autoria dos Senho-
res Lauro Montenegro e Dario Cardoso
para a qual todos Quanto defendemos o
.funcionalismo requeremos o necessário
.destaque. e estou certo de Que a As
.6embléia o concederá.

O Sr. Matias Olimpio .- São a.ssun
tos conexos.

O 8R. PAULO SARASATE·
Estamos tratando da aposentadoria.
A contagem do tempo de servico será
feita. para todos os efeitos. incluslve
.-aposentadoria.. Está urevista nestes
dispositivos. mas in<;~uindo outros
.efeitos e modalidades. Não apenas
para o caso restrito de aue estou tra
t&ndo. Dentro em pouco tratarem~

também êsse assunto e. então. esto!)
certo Que a Casa não deixará. igual
mente. de fazer justica.

O Sr. LameiTa Bittencourt - Lon
ge de querer retardar ou alongar ao
.:discussão. ressalvo Que ~tou de pleno
acórdo com a emenda do nobre cc
lega. Discordo. porem. quanto à ida
de limite para a aposentadori~ com
pulsória. Por 1sso mesmo. reaueri
destaque da emenda de minha autoria

-e da minha bancada, pela qual o limi
te para a aposentadoria compultória
é fixado em 68 anos de idade.

O SR. PAUI,O SARASATE
..Li o projeto e a minha emenda. Pre
tendia fixar êsse limite também em
·68 anos. Entretanto nós au~ defen
demos o funcionalismo através diver
.sas emp.ndas, fizemos, conforme já
declarei. essa composicão com n. Co..
missão Constitucional. melUante a
Qual se fixou o limite de 7 anos. Htá
outros 8r5. Representantes C0310 o
-Sr. Lino Machado. aue de~e1am o je

72 anos. Meu ponto de vista oP,ssoa!
é favorável ao limite de 68 anos. COIJl()
pretende também o nobre Deputado
Lameiro. Bittencourt. Não estou po
rém. falando apenas 'Dor mlr:.~ mas
sôbre o ponto de vista coincidente a
fim de podermos o:.:t~r a i. ...L~;·i4 dp.:ie
jada.

Quanto ao Pod~r Judiciário. .lá se
votou a aposentadoria 8003 70 anos.
Se assim foi. não seria cu Quem irIa
pretender Jimite diferente para os
funcionários públicos. Rcs.::m.lvo o meu
ponto de vista. no morr.ertl) em (lue
defendo o texto da emenda.

O Sr. Lameira Bit'~ChCCILTt - Soli
citei destaque da minha meenda ao
Sr. Presidente e agyardo sua. ·jecio;ão.

O SR. PAULO SARASATE
Peço aos colegas me deixem pro..'Se
guir nas consideracõe~. porque faco
questão de .~;...o excecer o tempo regi
mental.

O Sr. Acúrcio '!'ôi"·'es - :... ão con
cordo totalm~nte com ::lo en:cnda cue
considera, presumidamente inválido o
funcionário por te:" se:-vido 3t- anos ao
pais. Assim, poderá ser aposentado
ex-ollicio. Será ~l!m também contra
o funcionário.

O SR. PAULO SARASATE
O que V. Ex.a. está dizendo não fi
gura na minha emenda. Peço aos
prezados colegas OUçaL'l a leitura des
ta proposic&o .

Minha emenda vü,an:1o me:rorar
sensivelmente a sifj·lrt:;~·) do funcic:na
lísmo, está. consubstanciado. nos se
guintes têrnlos. Tesultantes de transl
~ências. de mo:lo a ;>roDol'ciunarIllos.
de comu:n acr'i:'l1o o benefícIO senãe
a vitória final dl~ funcioI~ali.:.n;.).

..Art. 189. "O funcionário será
aposentado'

I - QU~.1. .110 atingir a idade de
70 ano~".

Abro parêntesis para acentuar Que
estou de acOrdo com o ilustre Depu
tado Lameira Bittencourt e com o no
bre Senador Dario Cardoso. além de
vários outros Sr5. Representantes. no
sentido de Que o limite deveria ser de
68 anos. No entanto. preferimos con
jugar esfôrços no sentido comum.

O Sr. Lameira :Bite1'.,court - O 11
mite de 68 anos concilia o interêsse do
funcionalismo.

O SR. PATJLO SARASATE - Re
cC'nheço Que os interêsses dos funcio
nários públicos ta~bém estão defen
didos com êste limitet de 70 anos. Não
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ignoramos que, se alguns :funcionários
preferem o de 68 anos. outros Querem
o de 72. E isso porque a aposentado
ria. compulsória não é sempre com
vencimentos integrais. ma~ proporcio
nal ao tempo de serviço.

O Sr. Lameira Bittencourt - Basta
que a Constituição disponha Que a
aposentadoria compulsólia seja com
vencimentos integrais.

O Sr. Castelo Branco - Esse limite
já é trad1cional em nosso sistema- ad
ministrativo.

O SR. PAULO SARASATE - Há
funcionários que preferem a aposenta-
tadoria com. idade mais elevada. por
que assim. com mais tempo. J)odem
obter novas promocões. e. presumida
mente. outros aumentos de venci
mentos. a que porventura seja levado
o Govêrno.

São. porém. Questões de detalhe.
"U - Quando invalidado em

conseClu.êncla de acidente no tra
balho ou doenca profissional:

In - Quando acometido de
Quaisquer doenças contagiosas ou
incuráveis espooificadas em lei".

IV - ouando invalidado em
eOllSeQUência. de doenca do estado
fisico não cotn1Jreendido nos nú
meros anteriores:

V - Quando contar mais de
35 anos de .:;ervico;

~ 1.° Será compulsória a apo
sentadoria nos ca.sos dos números
I. III e In e facultativa nos de
mais.

§ 2.° O provento da aposenta
doria será. integoral se o funcioná
rio contar 30 anos ou mais da ser
vico ou com Qualquer tempo nos
casos dos números tI e lII. Nos
demais casos será. proporcional ao
tempo de servico.

Chamamos a atenção dos Senhores
'Representantes para êste ponto. por
QUe oferece grande vanta~em ao fun
cionalismo. em contraste com o Que
conste. do dispositivo do projeto em
dfscussão.

"§ 3.° Tratando-se de cate~oria.s

especiais de func1onário~ e de
a.cõrdo com a natureza do ser
viço ... "

Até aQui. de acôrdo com o pro.1eto.
Agora. a emenda acrescenta esta nar
te. Que. estou certo. a Comissão há de
al)rovar:

". .. poderá. a lei, excepcional
mente, redUZ1r o lImite da idade

a Que se refere o n.° I e o tempB<
de serviço para a concessão do.
provento integral previsto no pa
rágrafo anterIor".

O Sr. Aloisio de Carvalho Na
emenda de V. Ex.a. está prevista a hi
pótese de i71validez presum1<J.a aos trin
ta e cinco anos?

O SR. PAULO SARASATE - Não
considero invalidez preswn1da, mas ,
bons servicos. Aos 35 anos de servico
a aposentadoria será facultativa. E' G
ca.so do D.O 5. Afasto Qualquer hiPÓ
tese de invalidez na mInha emenda.
A Comissão dará, a respeito. seu pa
recer .

O Sr. Aloisio de Carvalho - Assim
:ficará. o govêrno impossibilitado de'
aposentar o funcionário "ex-officitJ".
ao 35 anos.

O SR. PAULO SARASATE - Pela
minha emenda é assim. Se a Comi.:--
são Constitucional sintetizar minha
emenda, dando-lhe redacão mais con
veniente, estarei de acôrdo. desde QUe
não lhe modifique o espírito. (Multo
bem; muito bem).

O SR. JURANDIR PIRES (Pela
ordem) (-) - Sr. Presidente, tendo
emenda. sob n.O 3.845 e sendo assunto
conexo com o que vai ser agora vo
·tado, de autoria do Sr. Palüo Sa.ra-
sate. pelo a V. Ex." aproveite de
ininlla emenda dois pequenos desta
ques para serem votados em conjunto.

O primeiro dêles. ao § 5.°, é o se
guinte:

"O serviço público federal. o es
tadual ou municipal e o prestado
a autarquias será computado in
tegralmente em qualquer caso."

O SR. PRESIDENTE - Não está'
ainda anunciada a votação da emen
da, do nobre orador, cujo destaque
diz:

Requeiro preferência e destaque pa.ra
a emenda n.o 3.845 - depois do ar
tigo 181 - art. 189 e secs parágrafos·
do projeto revisto,.

Sala das Sessões, 12 de agôsto de
1946. - Jurandir Pires.

O SR. JURANDIR PIRES - En
tão peço 'a V. Ex..., Sr. Presidente,
o destaque, na emenda do Sr. Paulo
Sarasate. da expressão '"30 anos".

O SR. PRESIDENTE - O nobre
Representante terá a bondade de for
mular seu requerimento por escrito.
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o SR. JURANDIR PffiES - Assim
o farei. (Muito bem.)

O SR. MARIO MASAGAO (.) 
Sr. Presidente, a emenda n.o 3Ú, qu~
acaba de ser defendida pelo Sr.
Deputado Paulo Sarasate, oferece ape
nas duas inovações ao artigo do pro-
jeto qu.e c~dava das aposentadorias.

A pr~elra relativa à possibilidade
de redUZIr a lei ordinária. quanto a
determinadas categorias de serviço,
não apenas o tempo necessário à apc~

sentadoria ~ompulsória, mas, também.
o tempo, fmdo o qual o funcionário
terá direito a vencimentos integrais, se
aposentado.

Nesta parte a Comissão resolveu
aceitar a :mgestão constante da emen
da, considerando que há realmente
certos serviços públicos que exigem do
funcionário excepcional vigor. Não se
pode. evidentemente, admitir que a
t~ade p~ra a aposentadoria compulsó
na dos mspetores de Po1fcia seja :gual
à dos burocratas.

A segunda inovação proposta pela
emenda e aceita pela Comissão é a
de que a aposentadoria seja concedida
com vencimentos integrais ao funcio
nário que se invalidar em razio dp
acidente ocorrido no serviço de mo
léstia profissional ou alguma. outra.
doença grave, contagiosa e incurável
especificada em lei ordinária seiâ
qual fôr o tempo de exercício: Peto
projeto, ;sta aposentadoria seria con
cedida com vencimentos integrais ao
funcionário com cinco anos; mas,
atende-se a que, muitas vêzes o ser
ventuário. ferido pela desgraça 'que re
presenta a situação figurada no ar
tigo, fica desamparado se não tiver
rigorosamente completado o seu tem
po.

Aceitos pela Comissão êstes dois
elementos novos. trazidos pela emenda
n:o 3~1, o te~to que a Comissão pro
poe e o segumte:

.. Art. 189 - O funcionário se
rá aposentado:

a) por invalidez;
b) Comnu]sôriamente aos 70

anos de idade.
§ 1.0 - Poderá ser aposentado

ex-ollício ou:'ao requerimento o
funcionário qu e contar 35 anos
de serviço.

§ 2.° - Os vencimentos da apo
sentadoria serão integrais se o
funcionário contar 30 anos de ser
viço, e proporcionais, se tiver me
nor tempo.

---
(*) Não foi revisto pelo orador.

§ 3.0 - Serão integrais os ven
cimentos da aposeQ.tadorta, quan
do. o funcionário se invalidar por
a~ldente ocorrido no serviço mo
lestía profissional ou outra' gra
ve, contagiosa ou incurável especi-
ficada em lei. '

§ 4.° - Atetndendo à natureza
especial do serviço, pC'derã a lei
reduzir o limite referido na letra
b do § 2.° deste artigo".

Quer isto dizer, Sr. Presidente, que,
a~endendo à natureza especial do ser
VISO, a lei poderá reduzir os prazos
nao só p~ra a aposentadoria compul
s~ria ~enao também para que o fun
cl01?-árlO perceba vencimentos inte
graIS.

Parece-me que, desta forma, se con
cilia a emenda com o texto propos
to, bem assim com a vontade ex
pressa na maioria dos destaques so
licitados em relação á matéria.

Propõe, pois, a Oomissão, ,que a
emenda n.O 311, subscrita em primei
ro lugar pelo ilustre Deputado Se
nhor Paulo Sarasate, seja. aprovada
nos têrmos da redação que acabo de
ler.

O Sr. Paulo Sarasate - Estou de
inteiro acõrdo, porque, como já dis
se, aceitaria nova redação, caso hou
vesse conveniência. E vejo que o pro
posta. de V. Ex.a apresenta redação
abrangendo tôdas as peculiaridades
constantes de nossa emenda; é a mes
ma, apenas, em forma mais sintetiza
da..

O Sr. Nestor Duarte - Isso é pon
derável.

•O Sr. Pau!o Sarasate - Faço, po
rt;m, um~ ressalva no tocante ao que
dIZ respeIto a aposentadoria ex-ollício
e a requprimento.

O Sr. José RomeTO - A proposta
do ilustre orador atende às exigên
cias núnimas do funcionalismo.

O SR. MARIO MASAGAO - Per
feItamente.

Concluindo. Sr. Presidente. peço a
atenção da Casa para a emenda do
nobre colega. Sr. Paulo Sarasate. Que.
com a redação já proposta. espero se
ja aprovada pela Assembléia. (Muito
bem; muito bem. Palmas).

O SR. PRADO KELLY (*) - Se
nhor Presidente, nada teria a objetar
à redação dada pelo ilustre colega
Sr. Mário Masagão se não deparas
se no § Lv do art. 189. tal como é pro
posto. a seguinte disposicão:

(*) Não foi revisto pelo orador.
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/. Poderá ser aposentado ex-of
jicio. ou iA. reuuerimento. o funcio
nário que contnr 35 anos de ser
viço" .

Peço a atencão da Casa para a ex
tensão do dispositivo. Que a aposen·
tadoria. aos 35 anos de serviço. com
dispensa de inspe<,:áo de saúde. seja
con<:.edida Quando a requer o fun.cio
nario. é a boa tradicão de nosso di
reito. Mas que se consinta na apo
sentadoria compulsória. fora do caso
do art. 189. letra b. isto é. Quando
atingida a idade marcada em lei. Que.
na hipóteses. vem a ser a de 70 anos.
conforme proposto - isso me parece
medida que apresenta vários inconve
nientes.

O Sr. Castelo Branco Lembra
até o art. 177.

O SR. PRADO KELLY Um dos
inconvenientes. cama diz o ilustre co
iega. é recordar o art. 177. de sau
dosa memória. com· esta diferenca; é
que o art. 177 podia ferir direitos de
funcionários novos: votando como se
acha redigido agora. estariamos a fe
rir direitos de funcionários mais anti
gos, que, tendo prestado servicos por
largo trato de tempo. atingindo trin
ta e cinco anos o seu tempo de servi
ço. seriam aposenta<ios e o seu afasta
mento do cargo não se explicaria por
Qualquer motivo razoável. (Muito
bem) .

A segunda razão. é a Que fez refe
rência, há pouco, o aparte do nobre
Representante. Sr. Jurac! Magalhães.

Com essa disposição, se for apro
vada. se terá. conduzido o Tesouro Na
cional a preJUizos sem .conta. de vez
que, podendo Qualquer pessoa ingres
sar na carreira de funcionário públi
co ~as 18 anos de idade. já aos 53 o
-governo pode afastá-lo em plena vi
talidade. do exercício de suas funções.

Que prejuízos. Sr. Presidente. não
adviriam dessa emenda vara o eráriú
púb~icc'? No momento. acredito estar
defendendo tríplice interêsse: o na
cional. o da fazenda e o do funciona
lismo.

Peço a V. Ex.a Sr. Presidente. Que,
ao submeter a redação do artip;o ao
voto da Casa. destaque do ~ 1.0 do
art. 189 as palavras "ex~ofJicio oU"
<Muito bem; muito bem) .

O SR. COS'l'A NETO (Relator Ge
ral) - Sr. Presidente. peco a V. Ex.á
conceda. a palavra ao nobre Senador
Sr. Ivo d'AQuino.

O aR. PRESIDENTE - Tem a pa
lavra o Sr, Ivo d'Aqu1no.

o SR. IVO d'AQUINO ~"') - Se
nhor Presidente. sinto disCordar do
destaque pedido pelo Sr. Prado Kelly.
referente as palavras uex-oJíicio oa
do texto em discussão. E vou dar as
razões por Que divirjo de S. Ex.a .

Disse o nobre Deputado aue é con
tra a tradição do nosso direito admi
nistrativo a inclusão das palavras Que
pretende retirar. Devo. porém. escla
recer à Assembléia que a aposenta
doria. aos 35 anos de serviço. surfdu

, com a Estatuto dos Funcionárias Pú
blicos. Antes não existia. em nosso
direito administI'atívo. disposição a~
ma Que benefíciasse o funcionário a.
êsse respeito. Foi o Estatuto dos Fun
cionários Que lhes trouxe tal benefí
cío. aliás. Justo e perfeitamente com
patível com as normas Que devem
proteger o servico público.

Vou ler o disposiitvo do Estatuto
dos Funcionários Públicos Estaduais
e Muni<:ipals:

"Fora dos casos previstos no
artigo anterior. poderão ser apO
sentados. independentemente l'ie
inspeção de saúde:

.b)" ~x~oijiéú; ·~ú·;; '~eú' ~êQüerl:
mento. os funcíonáI"ioo Que cons
tarem mais de 35 anos de efetivo
exercÍCio e forem .ful~adas·mere
cedores dêsse prêmio. pelos bons e
lea.is serviços prestados à adm1-
niStração pública".

O texto proposto à discussão em
nada altera a disposicão em vigor
e aue vive há mais ãe oito anos. A
única. distinção, esta referentemente
à última parte. é Quanto 8.05 "bons
e leias serviqos".

O texto constitucional vai, portan
to. mais lon~e no beneficiar do que
o da ~ei ordinária. poraue exige ape
nas aue o funcionário tenha 35 an08
de serviço.

Agora. meus Senhores. 'Por Que de
fendo a permanência da exW'essão
ex-officio?

Vamos considerar o seJnlinte: a
aposentadoria é dada aos 35 anos de
serviços. indepente de inspccão
médica. Logo. () funcionário Que fOr
aposentado nes~,as condições ...

O Sr. Jurac,"Í M agal'h,áes - FacUlta
tivamente.

O SR. IVO d'AQUINO - ... deixa
o serviço com vencimentos integrais.
Nem se compreenderia Que, existindo
a condição de 35 anos de serviço
fôs.se exigida a inspeção. 'Poraue esta
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já é obrigatória até os 30 a.nos de
serviços.

O Sr. Paulo Sarasate - Não há
nenhum pedido nesse sentido.

O SR. IVO d'AQUIN0 -- A lei
concede que o funcionário ~oze dêsse
benefício a seu requerimento, e é jus
to. porque Quem durante 35 anos pres
tou serviços à administracão. não po
deria receber prêmio mais merecido
.que o Estado proporcionar-lhe oportu
nidade de deixar a atividade ainda
que válido. para gozar dessa vanta
~ern.

O Sr. Adelmar Rocha - O f avor
não é tão grande. Os mil1tares podem
deixar aos 25 anos de serviço!>.

O SR. IVO d'AQUINO - Há gran
de diferença entre funcionários mili
tares e civis. No Exército é possí
vel a passagem para a reserva remu
nerada após 25 anos de servicos pres
tados na corporacão; mas desde aue
eonte serviços fora da. corporação,
fica equiparado aos demais funcioná
rios públicos. Nas Fôrças Armadas
distingue-se a passagem para a rp.ser
va remunerada. O Que está em dis
cussáo é referente aos funcionários
dvis.

Voltemos a considerar a E:xpressií,o
ex-oj!icio. Por Que defendo sua per
manência? PorQue pode dar-se o caso
a.e que. depois de 35 anos de serviços
poderá o funcionário. embora não cli
nicamente considerado inválido. en~

contrar-se. em estado de ineficiência
para o sen'ico público e. não obstante.
não queira aposentar~se. O poder pú
blico deixa de ser o juiZ em determi~

nados casos. não só em benefício do
próprio serviço. mas também do pró~

prio funcionário. O texto .lá está em
vigor há 8 anos e não conheco. ab~

solutamente. o exercido de qualquer
prepotência do poder pÍ1b~ico em re
lação aos funcionários. Estivemos,
como é do conhecimento àe todos. em
reg-ime discricionário. em Que o poder
público podia até alterar o texto vi
gente. Verificamos. entretanto. Que.
longe de serem aumentados as aposen··
tadorias. em razão dêsse texto. redu
zidíssimo.s foram os casos atingidos
'Pelo poder -público.

O Sr. Toledo Piza - O artigo 177
da Constituição foi largamente usado.

O Sr. Lino Machado - Não só para
premiar como para condenar.

O SR. IVO d'AQUINO - A expres
são ex~olficio. seguida da "a reQueri
mento". estabelece 1usto eQuilíbrio. em
favor do funcionário e do poder pú-

bUco, Que. diante da concepcão mo
derna do Direito AdminiStrativo. não
pode deixar de ser. muitas vezes. o
juiz no julgar o interêsse público. Não
há nenhum constrangimento nem di~

minuição de direitos. em relação ao
funcionário. na consel"vação do texto.

O Sr. Lino Machado - Será apenaR
ameaça permanente a todo o funcio~

nal}smo.
O SR. IVO d'AQUzNO - Tanto

náo há ameaça Que, até hoje. não se
concre tizou .

O Sr. Lino Machado - As aposen
tadorias têm sido inúmeras no correr
de v~rios anos.

O Sr. AloiSio de Castro - V. Ex."
há de convir no seguinte: não se pode
reclamar eficiência de um funcionário
em condições de se aposentar. Con
servar-se-á no serviço. eficiente ou
não. porque já tem êsse direito. Pouco
importa ao Estado Que esteja fora ou
dentro de seus Quadros.

O SR. IVO d'AQUlNO - V. Ex.a.
está equivocado: não tinha direito.
Antes dos 35 anos de serviço. estava
sujeito à inspecão de saúde. e o texto
exime o funcionário público dessa ins
peção.

O Sr. Aloisio de Castro - V. Ex.
disse que aos 35 anos. já não apre
sentava eficiência.

O SR. IVO d'AQUINO - Não disse'
isso, absolutamente. Foi uma hipótese
que aventei.

Se o funcionário .lã não tem eficiên
cia. justo é Que o poder público possa
usar da faculdade de mandá-lo par3.
casa com todo o vencimento.

O Sr. Aloisio de Castro - Aliás. esta
questão de eficiência não cabe no caso.

O Sr. Uestor Du.arte - Estou a
acompanhar com a maior simpatia e
boa vontade a exposição do illUtre
org,dor e também ouvi a justificaçã.o
da emenda feita pelo nobre Deputado
MáTio Masagão. Convenha. porlm.
V. Ex.a que a expressão I'ex-officio"
proporcionará. ao poder públ1co tre
menda arma de arbítrio contra o fun
cionário. Imagine V. Ex.e o caso de
um funcionário novo. com 51. 52 ou
53 anos de idade. Terá o Govêrno o
direito de' aposentá-lo ex~ofliciD com
tôdas as vantagens. Entretanto. êsse
funcionário espera uma promoÇão. ou
deseja um aumento de vencimentos .1á.
anunciados para dias ou meses depois.
Se o Govêrno Quiser. por má. fé ou
medida de outra Qualaue~ espécie. tão
comum nas questões partidárias. po-
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derá aposentá~lo e interromper essa
justa aspiracão.

O SR. IVO d'AQUINO - Ouvi o
aparte de V. Ex.a com tooa atencão,
e vou respondê-lo.

V. Ex.a parte ào princípio de Que
o poder público não julga com sereni
dade os fatos.

Ora. não podemos argumentar com
ab.surdos. Se adotamos o argumento
do nobre Deputado. não haverá texto
legal Que resIsta. Devemos sempre
partir do pressuposto de Que a auto
ridade pública aplica a lei com ho
nestidade e elevação.

Sr. Presidente. não me Quero de
morar mais na tribuna. Já, disse o aue
pretendIa. e a Casa .1ulgará. o assunto
com a elevMão com que tem procedido
sempre nas demais Questões submeti
das à SUa consideração. (Muito bem:
muito bem.)

O SR. PRESIDENTE - Senhores
Representantes. a Comissão propôs à
emenda n.o 311 a seguinte redação
sintética:

Art. 189 - O funcionário será. apo
sentado:

a) vor invalidez:
b) compulsoriamente. aos 70 anos

de idade:
§ 1,0 Poderá ser aposentado a re

QUerim~nto, o funcionário Que contar
35 anos de serviço.

§ 2.° Os vencimentos da aposenta
doria serão integn.is se o funcionário
contar 30 anos de serviço. e propor
cionais se tiver menos tempo.

§ 3.° Serão integrais os vencimentos
da aposentadoria Quando t) fnncloná
rio se invalidar por acidente ocorrido
no serviço, moléstia profissional. ou
outra grave. contagiosa ou incuráve:,
especificada em lei.

§ 4.° Atendendo à natureza especial
do serviço. poderá a lei reduzir os li
~tes referidos na :etra b e no § 2.0
deste artigo.

Como existe vários pedidos de des
taques a votação será por partes.

Asóim. os 8rs., Representantes. Que
aprovam a alfnea a - upor invalidez"
- Queiram levantar-se. (Pausa).

Está aprovada.
Vamos passar à votação da alínea. b

- "compulsoriamente. aos 70 anos de
idade" .

'Os Senhores. Que a aprovam. Quei
ram levantar-se (Pausa>,

Está aprovada.

Agora. passemos ao parágrafo prl..
meiro:

"Poderá ser aposentado ex-officío.
O Sr. Prado Kelly pediu destaque

para a expressão "ex-olJicio" ,

O SR. MARIO MJI...3AGAO - Se
nhor Presidente. paTa maior escla
recimento da A15sembléia. pediria a
V. Ex.a. lesse o parágrafo inteiro a
fim de compreendermos o sentido do
destaque. solicitado pelo ilustre repre
sentante Sr. Prado Kelly.

O SR. PRESIDENTE ~ E' o se
gUinte:

"Poderá ser aposentado ex-o/
licio, ou a requerimento. o fun
cionário Que contar 3'5 aIlos de
serviço" .

O SR. ALOISIO DE CARVALHO,
- (Pela ordem) - SI'. Presidente,
parece-me que V. Ex.a afirmou que o
destaque é relativo ao tempo de ser..
viço. Sendo assim. seria int~ressante

que a votação fÔsse sem prejuízo do
destaque.

O SR. COSTA NETO - Sr. Pre
sidente. pedll'ia a V. Ex.a pusesse em
votação o texto. ressalvados os des
taques.

O SR. PRESIDENTE - Posso per...
feitamente atender a V. Ex.a.

Assim. votemos o parágrafo primei
ro. salvo os destaques.

Os Senhores. Que o aprovam. Quei-
ram levantar-se (Pausa>. •

Está aprovado. ressalvados os des
taques.

Em votação o primeiro d~ta<:ue.

Os Senhores. Que aprovam a eli
minacão das palavras "ex-off1cio·'.
queiram levantar-se (Pa:usa.)

Está rejeitado o dest~ue.

O PRADO KELLY (Pela oràem)
- Sr. Presid~nte. reQuefriJ verifica
ção da votação. (Pausa)

(Procede-se à veTíficQ.l;áo da vo
tação)

O SR. PRESIDENTE - O desta
Que foi aprovado por 125 Senhores
Representa.ntes. contra 94. Em conse
qüência é aprovada 9, eUminacão da
expressão ex..otff.cf.o. (Palmas>

Vamos passar à votacão do segundo
destaque. em aue se manda substituir
o tempo de servico de 35 anos 'Por 30
anos, no aludido § 1.0.

O SR. PAULO SARASATE (Pela
ordem) - Sr. Presidente. êsse dispo-
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sitlvo se refere a tempo de servico e.
nas condições em que V. Exa.. o anun
ciou voto contra. Defendo o funcio-
nalismo. não. porém, até aí.

O SR. PRESIDENTE - Os Srs. Re
presentantes. que votam a favor da
alteração de 35 para 30 anos. queiram
levantar-se. (Pausa).

Está rejeitada.
Passamos ao parágrafo 2.° que diz:

"Os vencimentos da aposentado
ria serão integrais. se o funcioná
rio contar 30 anos de servico. e
proporcionais. se o funcionário ti
ver menos tempo."

Os Senhores, que o aprovam. quei
ram levantar-se. (Pausa).

Está aprovado.
Em votação o parágrafo 3.° nos se

guintes têrmos:
..serão integrais os vencimentos

da aposentadoria. quando o fun
cionário se invalidar por acidente
ocorrido no serviço. moléstia pro·
fissionaJ) ou outra grave, contagio-
sa ou incurável especificada em
lei" .

Os Senhores. que o aprovam. Quei
ram levantar-se. (Pausa).

Está aprovado.
Em votação o parágrafo 4.°, nos se-,

guintes têrmos:
"Atendendo À. natureza especial

do servico. poderá a lei reduzir os
limites referidos na letra B. e no
parágrafo 2.° dêste artigo.

Os Senhores, que o aprovam. Quei
ram levantar-se. (Pausa).

Está aprovado.
Estão prejudicados os destaQues do

ar. Jurandir P1r~s.

O SR. JURANDIR PIRES (Pela or
dem) - 8r. Presidente. há. um desta
que meu que não está prejudicado. re
ferente ao parágrafo 3.°. e Que diz:

"O Serviço público federal. es
tadual ou municipal ou prestado a
autarquia. será computado inte
gralmente em qualQuer caso".

O SR. PRESIDENTE - Há um dis
positivo especial a ser examinado sô
bre essa contagem de tempo. para to
dos os efeitos.

Vou submeter a votos a emenda nú
mero 210. de autoria do Sr. Lauro
Montenegro e de outros Srs. Repre
sentantes, redi~ida nos se-guintes têr
mos:

De acôrdo com o estabelecido !lO ar
tigo 30 do Regimento Interno desta
.Assembléia. venho pedir a V. Ex.i!.
destaque para a seguinte emenda. por
mim apresentada ao projeto da Cons
tituição ora em votacão:

Emenda D.o 21.0. incluindo mai~ 11m
artigo no Título VIII - Dos Fl.tncio
nários Públicos.

Assunto: Contagem de tempo inte
gral dos servicos prestados à Umão.
Estados e Municípios. para fiD.:) de
aposentadoria.

Sala das Sessões, 13 de ac.?;ôsto de
1946. - Lauro 1.1ontenegro. - Paulo
Sarasate.

A emenda diz:

N.o 210

Inclusão de um artiJ;o:
Após o artigo 181 incluir o disposi

tivo seguinte:
U Art .. _ O temoo de serviço público,

quer federal, estadual ou muni<:ipal,
cOn1-putar-se-á integoralmente Dara
fins de disponibilidade e aposentado
ria". - Lau.ro Monten~gro.

O SR. LAURO MONTENEGRO 
(Para encaminhar a votação) (.) 
Sr. Presidente. Srs. Constitl.lintes. an
tes de tudo. comunico à, Casa que a
emenda 210 conta com o apoio do Se
nhor Deputado Paulo l:arasate e dos
outros Que subscreverEl.m a de S.
Ex.Il.

Visamos com a pre3ente. corrigi!.' o
que nos parece uma in.1:;.stica.

Não se -oompreende que num regime
federativo se estabeleca di~ti.ncio ~n
tre os serviços prestados ao Gover-
no central e às admiui::>ttacões lO'::lais,
quando todo no..:;so empentlo deve ser
no sentido de funcionarem os três po
cicres - o federal. Q esta1ual e o mu
nicipal - dentro da mailJr harmonia.
Torna-se perigos;3, e-ssa esoécie de hi
erarquia instituída pata serviço.~ Que.
em última an.álise. pertencem à Na
ção.

O Sr. Dario Co-rd::JSfJ - Essa conta
gem de tempo de serviço Dl'estado à
União, aos Estado':> e nos Municípios
será elemento de inte~:'acáo aue vi
ria tomar mais forte a unidade na
cional do que a distincão (,ra existen
te.

O SR. LAURO MONTENEGRO 
Obrigado a V. Ex.a •

A conta~em de ~mpo de parte do
Govêrno Pederal, por um têrco so
mente em favor dO-i funcionários que
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servirem aos Est·a·,:l.os ~ aJ5 Municípios
é prática que se lJude cOllsiderar an·
ti-nacional, . ,

OSr. Antenor Bogêa - Prática in-
justa.

O SR. LAURO MONTENEGRO -
. , .sobretudo injusta, ap:oveicandv o
aparte do ilustre UepuladQ.

O S1'. SUvestTe J'encles - O senico
público é um só. A emenda. de V.
E.:x.lI. é perfeitamente justa. .

O Sr. Brochado c1t.t Rocha, .-' De
p:eno ooõroo com V. Ex.a mesmo·
tendo-se em vista L' sE:l.1tld'J da apo
sentadoria. Hoje. no apo:3cmadoria
não é um favor que se cOülcedt3 a qual
quer serventuá.!'io. m::l,S um direito Que
se adquire depois d~ uma vida de:.
serviços prestados u. Quem Quer Que
seja.

O Sr. Matias oni:'.:nío - Pediria
que. na sua emenda, co:ilside.'assc lam
bÉ'm os serviços ol'e:õtado::i às ol'gani
zacõe.B para-estatais.

O Sr. Fernande,;; Távora - O Que
se está pleiteand::> é de inu:1ra. e ab
soluta justiça. Ja t,c:1ho Vi8tú fun
cionário solicitarem coIlce3são aéE~e

direito e obterem o mde' el'imenio. por
que se alega Que serviço municipn..l é
somente o prestado ao Mu.."1ícipio
como se êste não fizesse parte da Na
ção e seu tun'.::ionalís~no não éer'lis~e

ao Pais ~ sim um pe::la-;o de terra.
O Sr. José RomeTo - O funciona

lismo e da. Nação, seja éle federal, es-
tadual ou municipal.

O Sr. Osvaldo Pa~heco ~ Tenho
emenda. aditiva nesse 5entiUi) origi
nada de milhares de l'~chmações de
funcionários Que Uf€';,\ram servicos
idênticos à Nação. Não é jWsto, por-
tanto. oue haja é.s.::-:e :.ratanlento de-

igual. Acredito, em última aná.llse.
Que a. Questão se resume em fazer
justica ao funcionário.

O SR. LAURO MONTENEORO 
Todo.s. os apartes do,:; llobres colegas
reforcam a tese Que aQui defendo.

O Sr. Paulo Sarasate . - Posso mes
mo adiantar a V. Ex.Li. que não have
rá nesta Assembléia nma só voz óis·
cordante a êste respelLo. A emenda
de V. Ex/1 será evidentemente apro
vada por unanimidade.

O SI'. Matias Olimplo -- Desejo Cl'Ue
o nobre orador esclareca se TIl) tem
{JO CC serviço está inCluído o l"l'estado
nas entidades para-estatal", bem como
na~ fôrcas armadas.

O SR. LAURO MONTENEGRO 
Vou respon'der, ColOC'h)e. destarte.
o funcionário Dúbllco em nIana 1nfc-

1 ~Ol ao dos empregados d.e em)')l"êsa.s
p[1,r1 i(lulares .

O Sr. Mario Masagáo - Declaro
ut..e a Comissão está de acõrdo com
a emenda de V. Ex.a (Mutlo bem.
Palmas) •

O SR. LAURO MON'rENEGRO 
Nessas condições. Sr. Fresidente. nada
maü: tenho a aduzir às consideracões
que vinha espendendo. U'lu:to bem.
M'4ito bem. Palmas).

O SR. MARIO MASAGAO - Sr.
Presidente, a Comissá.J está de acót
do com a emenda aue aca1Jo'l, de ser
defendida. com a res~alva.. apenas. da
l'edação.

A Comissão opina peh soma dos
tempos de serviço - federal. estadual
e mun1cipa~ - em :wabuer caso e
não apenas nas hio6tcses figuradas
pelo nobre autor da emel1d~. t:l1'uito
tem) .

O Sr. Paulo Sarasute - Parabens
à Comissão.

O SR. M.4..RIO MASAGAO - Obri·
gado a V .. Ex.a. (M1lÍco bem. Pal·
mas) .

O SR. JtJRANDIR 2lRF.5 -- SI.
Presidente. pediria 'l V. Ex.a pusesse
em votação. preferencialmente. mi
nha emenda, que é mais geral, pois
inclui os fWlcionádo~ das autarQuias.

O Sr. Paulo Sa7'asate - A essa
emenda foi concedido destaaue.

O SR. JURANDIR PIRES - Re
firo-me à emenda 3,843. aue assinl
redige o § 5.° do arti~o em debate:

"O serviço público federal. es
tadual, municiua"l e o pre::itado em
autarQ'J.la.<;» ...

O SR. MARIO MASAGAQ - Sr.
Presidente .reQueiro a V. Ex.1I. se dig
ne submeter à votacáo a emenda de
autoria do nobre coleg::l, Sr. L~urc
Montenegro.

A emenda assinada pelo ilustre co
lega Sr. Juralldir PL.~es é aditiva. Se,
por ventura. a ela fÓi c..:mcedtdo des
taque, poderá ser votada oportuna
mente. (Muito bC1n).

O SR. OSVALDO PACHECO 
Sr. Presidente. suponho Que a matá
ria. referente à emend" que apresentei
já está. reso:v!da. Vou lê-h. a fim àe
que o Sr. Rela~or dbm SP ela se en
Quadra na Iêlmen1J. que vai ser sub
metida à vot<lCã~:

"Para efeito de contagem de
tempo em favor àa lij)osentado
ria e outros beneficios da. 1el. são
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eQuiparado~ ,JS funcioná!ios mu
nicipais, os e.stadl.l.al.s e os da
União" .

O Sr. Jose ROr.1cro - P::lS30 E's<:la
recer a V. Ex.R nue ofereci emE::nda
no mesmo seai'ido. Idêntico proceci
mento tiveram vários outros Senho-
res Represe[~t:1:ltt's. Minha emenda
tomou o n.a 323 e cl'E'io Que haja siúo
a primeira a se'!' apresentada. Ficvu
porém. comblmdo aue '3(j .sena dc."
tacada uma. etn.(·ncJ.a. tendo sido ure
ferida a do Sr. Lau:'o Montenegro.

O SR. OSVALDO PACHECO 
Agradeço a V. EJI..a o aparte. Meu in
tuito é unicamell~,e Que a Assembléia
faça justica. ao funcionalismo. apro
vando o preceito. {lI{uito be)/.,).

O SR. PRESIOENTE - Vou l:lt.b
meter à votação a cn'e!lda do ~r. Re
presentante Lauro Montenegro, sob
n.o 210. uma vez que a do Sr. Repre
sentante Juran11r Pires sob n." 3. 34r,
abrange outr9. h5.;:>óte'ie.

Os Senhores Que a aprovam Cluei
ram. levantar-3e. (Pau3a).

Está. aprovada.
Quanto ao reQue:..imentrJ de destll

que formulado pelo nobre Repre.sen
tante Sr. Jurandir Pires nara a emen
da n.o 3.845. seu tey.tf) é c seguinte:

Requeiro o destaque da minha
emenda n.O 3.845. 'Para Que se inclua
na emenda Sarasatet da expressão "30
anos" para a apo:-,e~ltadoria ri. reaue
:riInento indelJenden~e da inSpe:,;áo
médica.

Sala das õe~~s 1 de se'cen.i.bro de
1946. - JUTc,nrlir Pires.

O SR. PRESIDENI'E - Considno
p;ejudicado c C(Jl"UO do artlgo e os
parágrafos 2.° 3.° e 4:. Não assim. o
parágrafo 5,° Qve tem a seguinte ~e

cação:
" ... c ;) preslado as autarquias,

será compi.lt.anl) 1ntegnlmente.
em Qual:lnJl' c~o··.

Trata-se de emenda aditiva e está,
a.:.::.im re.leltàua.

Vamos, agora, apreciar o destaque
para a emenda n,o 712. assim redigido:

De acôrdo com o estabelecido no
art. 30 do Regimento Interno desta
Assembléia, venho pedir a V. Ex."
destaque para a seguinte emenda, por
minl apresentl\da ao projeto da Cons
tLtuição ora enl votação:

Emenda. D.o 71~ - inclusão de mais
um artigo Titulo vm - uDos Fun..
elonártos púbUcoa".

Assunto: Concessão de licença-prê
mio.

Sala das Sessões, 1 de agõsto de
1946. - Lauro M ontenegro.

A emenda diz:

N,a 712

Inclusão de um artigo no Capi
tulo III do Título VI:

"Art. .. Será assegurada aos
funcionários públicos, além das li
cenças comuns, uma licença espe
cial por prazo e em condições a
serem estabelecidos em lei". 
Lauro Monte1U.1gTO.

O Sr. MARIO MASAGAO - Sr.
Presidente, penso que o Representan
te JUl'andir Pires já sustentou sua
emenda. Entretanto, se S. Ex,e. ainda
a pretende defender aguardarei que
se manifeste.

O Sr. Jurandir Pires - Quero ou
vir o parecer da Comissão.

O SR. MARIO MASAGAO - O
parecer da Comissão é contrário à
elr.enda, porque estamos regulando,
neste capítulo, os direitos e deveres
dos funcionários públicos, entre os
Cjt:ais não podemos incluir o pessos.l
oas autarquias. Trata-se de matéria
estranha ao Capitulo, não nos sendo
lícito equipar~r um caso ao outro. '.

O Sr. Prado Kelly - seria a nega
ção do conceito de autarquia.

O SR. MARIO MASAGAO - '"
visto como em nosso direito, os assun
tos sã.o tradicionalmente, distintoe,
obedecendo a legislação dife:·ente.
(Muito bem) .

O SR. PRESIDENTE - Os Senho
Tes que Rprovarn a emenda do Senhor
Representante Jurandir Pires quei
ram levalltar-se. (Pausa).

Está rejeitada.
Ficam prejudicadas as emendas dos

Srs. Representantes Dario Cardoso e
outros, Matia.~. ül1mpio e Carlos Pres
tes.

Requerimento de destaque l'ara a
emenda do Sr. Representante Lauro
Montenegro, sob n. 712, assim redi
gjda.

"Se~á assegurada aos funcioná
rios públicos, além das licenças
comuns, uma Ucença especial, pelo
prazo e ';9.<; condições a serem es~

tabeI.~cidas em lei".
O SR. LAURO MONTENEGRO

- Sr. Presidente, a licença ~pec1al
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ao funcioná.rio público tem tido, en
tre nôs, a sorte mais variada.

Pelo Decreto n.o 14. M3, de 1 de
fevereiro de 1921. era concedida a
chamada ulicença prêmio" ao fun
~ionário que contasse dez ou vinte
anos de exercício no cargo. Essa
licença tora de seis meses completa
dos dez anos e de doze meses após
vinte anos.

Em 1931, o Govêmo provisório rt:
vogou o artigo do citado decreto na
parte relativa à concessão da licença.
especial.

ALei n.(I 42, de 15 de abril de
1935, re~tabeleceu a licença em aprê
90, em novas e mais generosas ba
ses. uma vez que o afastamento do
funcionário de suas funç.ões, por mo
tivo de nojo, falta justificada ou
para tratamento de saúde. não pre..
judicava a concessão da licença es
pecial.

Em 1939. porém, o Estatuto dos
Funcionários Públicos revogou a lei
42.

Como vê V. Ex.a Sr. Presidente,
conquistas como esta. .entregues às
flutuações das leis ordinárias, não
podem ser consideradas como incor
poradas ao patrimônio do beneflciá.
rio, e é inegável a justiça da con
cessão de uma licença ma:.s longa
ao funcionário que~ por dez ou vinte
anos de exercício no cargo, bem me
rece o estimulo e a recompensa de
uma pausa nas suas atiVidades nor·
mais ...

O Sr. Jurandi.,. Pires Perfeí-
mente, até cpm o fim de prepará-lo
para trahalhar mais eficientemente.
(Apoiados) .

O SR. LAURO MONTENEGRO
- ... às vezes tão exaustivas que
perturbam o ritmo de saúde do fun
cionário.

A própria função pública, bem o
diz o ilustre Representante Senhor
.1urandir Pires, em aparte, colhe pro
veito e vantagens d€ssa prática.
pois funcionários há que a· adotam
somente para aperfeiçoamento de
sçus estudos ou para recuperação de
energias e assim poderem desenvol
ver átividade mais eficiente. Tôdas
as medidas. portanto, que "atribuam
ao funcionário maior poder de aten
ção aos fleus deveres Dio devem ser
negadas nem permitidas em ca.rater
flutus.nte nem submetidas a alter..
nativas que, quase sempre. deixam
no espirlto dos lnteressados intensa
e profunda. inqu1etude.

o Sr. Castelo Branco - E' mais
uma medida justíssima que Vossa.
Excelência está reivindicando para.
os funcionários públicos. Manifesto
me de absoluta conformidade com a
('menda do nobre colega, até pü:-que.
ntl- que tive oportunidade de apre
sentar, sob n.O 3.443, pleiteei provi
dência idêntica.

O SR. LAURO MONTENEGRO
- Muito obrigado a V. Ex.a; fico
muito sati::;fcito com a declaração.

E' pOr isso que pret,('ndernos, com
providência tão benéfica, evitar fi
quem medidas de tamanho valor ex
postas às incertezas e aos hiatos ve
rificados. Temos, portanto, motivos
de sobra para pedir aos Senhores
Constituintes a aprovação da emen
da, redigida nos seguintes têrmos:

"SeTá. assegurada aos funcio
nários púbUcos, além das licenças
comuns, uma licença especial.
com prazo e em condições a se
rem estabelecidos em lei". (Mui
to bem; 11Luito bem. Palr.uzs.)

O SR. MARIO MASAOAO - Se
nhor Presidente, a. Comissão é de pa
recer contrário à emenda n. o 712, que
acaba de ser brilhantemente defen
dida pelo ilustre autor.

Com efeito, a Constituição não pode
incll1.ir no seu bôjo todo o Direito
Administ..rativo Brasileiro. (Mu i t o
bem.) A questão das licenças aos fun
cionários públicos é matéria eminen
temente de lei ordinária e não pode
ser disciplinada na Constituição. Já.
levamos muito longe o nosso desejo
de estender as disposições constitu
cionais, quando tratamos das condi
ções de aposentadoria; mas a maté
ria de licença é de lt:l ordinária.

O Sr. Lauro Montenegro - Com a.
emenda que acabei de apresentar.
procurei precisamente evitar que a.
questão ficasse sujeita às incertezas
e oFicilaçóes da lei ordinária.

O SR. MARIO MASAGAO - D1zla.
Sr. Presidente, que a matéria de li..
cença. aos funcionários públicos é de
lei o~d1nár1a. não pode ser estabele
cida rigidamente na Oonstltuicão, BU
jeita a flutuações. a que o legislador
comum atenderá. nos vários momentos
da nossa evolução administrativa.

NilIlCa. se levou tão longe o propó
sltQ de regulamentar, nesta Consti
tuinte, como no capítulo dos funcio
nários públicos.

Não é possfvel que a. Constit.uição
desça. a essas mitiúcias. Se o leg1s-
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lador ordinário entender conveniente,
concederá a llcença; caso. contrário,
não a concederá. A matéria. porém,
não pode ser, a prioTi, resolvida na
Constituição. (Muito bem,' muito bem.
Palmas.)

O SR. PRESIDENTE - Srs. Cons
tltuintes: VMIlOS passar à votação da
emenda n.o 712, que diz:

"Será assegurada aos funcio&á.rios
públicos. além das licenças co
muns, uma licença esPecial por
prazo e em condições que a lei
estabelecer" .

Os Senhores. que a aprovam, quei
ram levantar~se. (Pausa.)

Está rejeitada.

O SR. JURANDIR PIRES (Pela
ordem) - Peço verificação da vota
ção.

O SR. PRESIDENTE - Vai-se pro
ceder à verificação.

Os Senhores, que votaram a favor
da emenda, queiram levantar-se. (Pal
mas.>

o SR. LAURO MONTENEGRO
(Pela ordem) - 8r. Presidente, eu
me conformo plenamente com a ma·
nifestação da Casa. rejeitando a
~menda.

O SR. PRESIDENTE - O pedido
de verificação da votação foi formu
lado pelo ilustre Representante Senhor
JurancUr Pires.

O SR. JURANDIR PIRES - Náo
posso ser mais realista do Que o rei,
8r. Presidente, e, assim, se o nobre
autor da emenda se conformou CQ,lIl a
votação realizada, retiro o requeri
mento de verificação da votação.

O SR. PRESIDENTE - Retirado
que foi o requerimento do ilustre Re
presentante ar. Jurandir Pires, con
firmo o resultado já anullciaio: está
rejeitada a emenda.

O SR. NEREU RAMOS (Pela or-'
dem) - Sr. Presidente, embora. não
seja muito regimental, desejo subme
ter a V. Ex.a um requerimento, e o
apresento, desde logo, porque vários
Srs. Representantes já se retiraram e
alguns têm necess1dade de fazê-lo.

Como sabe V. Ex.-, depois do Ca...
pitulo "nos Funcionários Pú~s",
devemos tratar das "Disposições· Ge
rais" e. em seguida, das .. DisposiÇÕes
Transitóriasu

•

Não pôde. ainda, a. Subcomissão
que se ocupa das Ii Disposições Transl-

tórlas ultimar o seu trabalho, e lmro
por falta de tempo. Os membros que
a compõem comparecem à Assem·
bléia às 9 horas, para trabalhar
com V. Ex.a e. depois, às sessões das
14 e das 20 horas.

Assim, se o plenArio quiser apressar
a tarefa daquela Subçomissio. deve
rá permltir que ela realize o seu tra
balho.

O Sr. Lino Machado - V. Ex.o e o
Sr. Otá.vio Mangabeira reclamavam
sessóes permanentes e inintermptas.

O SR. NEREU RAMOS - Não ta·
lei em sessão permanente.

O Sr. Llno Machado - Mas o Sr.
Otávio Mangabeira falou. e V. Ex.ll
viu que a Assembléia apoiou a suges~

tão por maioria esmagadora. Agora.
se isso fol sOmente para armar ao
efeito, é muito lamentável.

O SR. NEREU RAMOS - JU8ta~

mente porque quero acelerar os traba
lhos é que venho trazer ao plenlrlo
um requerimento que consUlta essa
finalidade.

Temos ainda de votar o Capitulo
das "D~posições Gerais". se a As
sembléia quer apressar os trabalhos.
pode ultimar essa votação numa .só
sessão e permitir. não ha.vendo sessão
esta noite e amanhã de manhA, que
a Subcomissão encarregada das Dis
posições Transitórias elabore seu tra
balho. para, em seguida ser subme..
tido à votação da Casa.

O que venho requerer a V. Ex.a, Sr.
Presidente, é. pois, que rolo haja ses~
são hoje à noite nem amanhA de
manhã, isso no tnterêsse do ace1er'a
mento dos nossos tra.balhos. (Pa.l·
mas.)

Aproveito a oportunidade para dar
um esclarecimento à Nação.

Na edição de hoje. o «Jornal do
Comércio" asseverou, nUlJ1& de suas
várias, que Unhamos transferido para
as Disposições Transitórias matéria
de carAter permanente, qual a da fi
xação do período de mandato do Pre
sidente da República e dos leglslado
res. Há equivoco daquele prestil!0so
órgão rte nossa imprensa.. Não trans
ferimos para as Disposiç6es Transitó
rias tal dispQS1t1vo; o que fizemos foi
adiar sua apreciação para quando
discutfssemos. nas Disposlç6es Tran
sitórias. aquêles que conl êle se re·
lacionassem. mas sem preJuizo de sua
colocação oportuna no oapltulo res
pectivo.

Era o que tinha a declarar. (Muito
bem,' multo bem. Palmas.)
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o SR. LINO MACHADO (pela
ordem) - Sr. Presidente. tomei a
iniciativa, ontem. de solicitar de Vossa
Excelência que a Casa se constituisse
em ses~ão pel'manente, para que pu,
desscmos apressar os trabalhos da
Carta Magna. Essa iniciativa mere
ceu o apoio unânime da Assembléia.
Duzentos e muitos 81's. Reptesentan
tes assim entenderam na sessão matu
tina de ontem, c de tal forma foi
recebida minha sugestão, que, de an
temão. já estava aprovada pelo ple
nário, assim o considerando V. Ex.o..

Ora, ontem à noite fui procurado
por vários colegas, que me solicita
ram requeresse a V. Ex.o. o cancela
mento das sessões no dia de hoje.

O Sr. Prado Kelly - V. Ex.o. per
mite. um ap~rte? Fui eu mesmo quem
fez esse pedIdo a V. Ex.a , e isso para
que a Comissão das Disposições Tran
slt6r~as pudesse q,ltimar sua incum
bêncIa, trabalhando no domingo, e
também para que se desse um pouco
de descanso aos funcionários da Casa.

O SR. LINO MACHADO - Ainda
não me referi a V. Ex.a, o que farei
oportunamente.

Como disse, fui procurado por di
versos 81's. Representantes - e Vossa
Excelência não se encontrava no meio
dêles - entre os quais estava o Se
nhOl' Arlelmar Rúcha, Deputado ude
nista pelo Piauí, que foi precisamentp.
quem me solicitou viesse à tribuna re
querer a V. Ex.a, 81'. Presidente, o
cancelamento daquela resolução já
tomaria pela Casa.

O Sr. Paulo Sarasate - Somente
na sessão noturna.

O SR. LINO MACHADO -- Na
ocasião em que justificava minha
proposta. tive oportunidade de reque
rer a V. Ex.11 81'. Presidente. que
transferisse a sessão de ontem das
quatorze para as quinze horas; e Vessa
Excelência imediatamente ma infor
mou que não poderia fazê-lo, de vez
que a Casa já havia marcado sessão
para as quatorze horas. Diante disso,
senti-me no dever de dizer com a
clareza, a franqueza e desassombro
com que sempre falo nesta Casa, e
hei de continll..Lr a falar, que jamais
partiria de mim irüciativa no sentido
de que fôsse cancelada uma sessão,
porque, quando tomei tal resolução,
não o fl.z com o desejo de 9.rmar ao
€fe1to e sim com o de corrf:sponder à
ansiedade em que vive o povo brasi
leiro.

Sr. Presidente. a Comissão p~deré.
trabalhar paralela.tlit:nte (',O!:i. a. As
sembléia. O que não me parece re-

gular é que se delibere hoje determi
nada coisa e, no mesmo dia, horas
depois, coisa contrária. Não quero
dizer que desejo trabalhar mais que
meus e.minentes colegas, pois sou o
primeiro a reconhecer o devotamento
de tudos os Senhores Constituintes,
dentre os quais (;lto o nome do !lus
tre Deputado Sr. Prado Kelly que,
sofregamente, um tanto irritado, já
declarou ter sido quem a mim se di
rigira. n~ sessão de ontem. Não foi
S. Ex.a porque, se fôsse. eu diria
agora à Assembléia.

O Sr. Prado Kelly - Para poupar
a V. Ex.a o incõmodo de declinar o
nome.

O SR. LINO l!I1ACHADO - Se
nhor Presidente, quero declara.r, des
de logo. que voto contra o cancela
mento das sessões. E o faço. porque
ou estamos deliberando consciente
mente ou de acôrdo com as conveni
ências; ou, então. quisem( fi. dar ao
povo a idéia de que muito Querlamos
tl·abalhar. Na realidade. a situação é
de incerteza, é de insegmança; as
:F'õrças Armadas de Terra, M?r e Ar
estiveram de prontidão e. quem ~abe.

ainda estão. E' ao razão por que in
sisto em que esta Assembléia cont1
nt,;2 em sessão permanente. Foi o
lnen pedido de ontem, e o renovo
agora: constituamo-nos em sessão per
ma.nente, potencialmente falando, não
(>111 sessão continua, mas permanente.
todos aqui vigilantes, alertas na de
fesa elas nossas liberdades da llber
àade brasileira.

O Sr. Adroaldo Costa - A razão
das sessões extraordinárias foi permi
tir que a~elerassemos os trabalhos. En
tretanto, foram acelerados de tal ma
neira. que já não são necessárias.

O Sr. Acúrcio Tórres - Todos nós
achamos por dema.is louvável a ini
ciativa do orador, ontem, apresentando
requerimento parl:t. que ficassemos em
sessão permanente, a fim de apressar
mos nossos trabalhos, ou, então, ft
zessemos três, quatro, cinco, sessões
por dia, 50 fôsse possível. Pediria ao
nobre colegn. que atentasse para o se
~Últe: i

O SR. LINO MACHADO - E eu
pediria a V. Ex.8 que não fosse trans
formado seu aparte em discurso, a f1m
de que eu possa concluir minhas con
siderações.

O 5r. .Acúrcio Tôrres - Mas V. Ex."
permite que eu fale?

O Sr. Lino Machado - Permito o
aparte. não discurso, pois o tempo está.
corren<io.

O Sr. AC"!írcio TOrres - Como V.
Ex.a teve 008.s11.0 de ouVir, a Comissl.o
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afirma que o melhor meio de ate'ndel'
ao apelo contido na indicação de V,
Ex.a é não realizarmos sessão hoje à
noite, nem amanhá pela manhã, para
que os membros da Comissão Conc:ti
tucional apressem a elaboração do Ca
pitulo referente às "Disposiçõ~s 'T'rans
sitórlas", a fim de 'ser votado imp.dia
tamente após o das UDjsposj~ões Ge
rais." Pergunto" a Comissão vem ou
não ao encontro do ponto de vista de
V. Ex.a .

O SR. LINO MACHADO - Sr.
Presidente, tenho a impressão, pelo
longo aparte do nobre Deputado Sr.
Acúrc!o Tôrres, que S. EX,a s'lpõe ser
a Assembléia Constituinte de 1946 a
Comissão dos 37. Não o é, de maneira
alguma. Há, ainda, várias matérias a
serem votadas e as sessões se impõem
se, na realidade. CJuisermos acelerar o
ritmo de nossos trabalhos.

(Há v'Írios pedidos de aparte).
O Sr. Rui Santos - O orador, que

é dos mais assíduos aparteantes, não
permite apar~es...

O SR. LINO MACHADO - Poderei
tlonsentlr que os nobres colegas apar
teiem, mas pediria que o fi2essem por
ordem, a fim de- responder a todos.
principalmente ao Sr. Paulo' Sarasate,
tão inquieto a meu lado.

O S.,.. Paulo Sarasate - Meu aparte
é o seguinte: l"alta votar apenas duas
emendas no Capítulo "Dos Funcioná~
rios Públicos."

Votemo-Ias e discatamos. posterior
mente, o caso da sessão permanente.

O Sr. Rui Almeida - Os fuucioná
ri03 da Casa, principalmente o::; da
taqtúgrafia, estão extenuados; têm
saldo daqui altas horas da noite e
chegam muito cedo para reiniciar os
trabalhos. Nós, Representantes. nos
retiramos, apenas termina a sessão.
enquanto o serviço dêles continua. E'
só .por isso e porque a Comissão ne
cessita de intervalo para coordenar
sua tarefa. que tendo ltssinado o re~
querimento, est.ou pronto a concordar
em que não haja sessão esta noite e
amanhã de manhã.

(Há outros apartes simultaneo'>, O
Sr. Presidente· c/zama atenção.

O 8R. LINO MACHADO - Sr.
Presidente, está externado meu pen
samento. Ainda uma vez quero con
gratular-me com a Assemblél~. pda
maneira por que me acomp'inhou on
tem ...

O Sr. Café Filho - E hoje o aban
dona. (Riso.)

O BR. LINO MACHADO - ... na
quela inIciativa, que me não pertence,

porque é de tôda a Casa. Se a Assem
bléia deliberar, agora, em sentido con
trário, ficarei, desta vez, isolado, mas
reciamando continue ela reunida, para
votar, o mais breve possival, a Carta
Magna por que estão ansiando todos
os brasileiros. (Muito bem.)

O SR. PRADO KELLY (Pela or
dem) -- Sr. Presidente, peço a V.'Ex. ll

que me conserve a palavra para falar
depois da votação dos dois destaques
que airlda querem decisão.

O Sr. Lino Machado - Creio que V.
Ex.a. nãu o poderá fazer, porque a ses
são terminará às dezoito horas, e pou
co falta para isso. Portanto, V. Ex:t

~Ó poderá usar da palavra na sessão
noturna.

'0 SR. PRADO KELLY - Sr. Pre
sidente, V. Ex.a poderá submeter no
votação os dois destaques, porque ain
da faltam cinco minutos para às de
zoito horas, e eu enviarei a V. Ex.:',
por escrito, requerimento de prorro
gação da sessão por qUinze min1:!.tos.

O Sr. Lino Machado - Sessao ex
trao)'dinária não pode ser pron-ogada.

O Sr. Paulo Sarasate - Como não?
Vários Srs. Representantes

Trata-se de votação. (Soam os tfm
pa.nos. )

O SR. PRESIDENTE - 8rs. Repre
sentantes, não posso submeter a maté
ria à votação, porque faltam poucos
minuto:; para o término da sessão e o
autor da emenda tem direito a fa
lar durante dez minutos, além do di
reito que cabe à Comissão de se ma.·
nifestar.

O SR. PRADO KELLY (Pela or~

dem> - Sr. Presidente. só dois mí
nutos.

Não preciso dizer a V. Ex.a que as
palavras aqui proferid35, pe.los nosso')
eminentes colegas, Sr.:::i, OLávlO Mang:t·
beira e Nereu Ramos, produziram Oh
mais benéficos resultados. (Palmas.)

Com efeito, nos últimos dias, logra
mos 'votar grande parte do projeto, e
só ficam faltando as normas reteren
tes às Disposições Gerais e às Disposi-
ções Transitória.~._ . _

Em tais condlçoes, a r-omlssao in·
cumblda de redigir as ..:it ldas normas,
e que teria de estar presente ao recin
topara dar parecer sôbre qualquer
emenda que fôsse: destacada, precisa
completar seu trabalho, elaborando o
têxto das Disposições Transitórias.

Chegou, portanto, ao marco natural
àll interrupção desta série apressada,
embora com alta tinalidade: patrióti
ca, dos labores da Assembléia. E P mais
lógico deixar-se de realizar sessão
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extraordtnária num domingo e sessão
extraordmária numa segunda-feira, do
que .tnterrowper~f,e. depois, a marcha
dos nossos tn:bal'.1os, por falta d,e ma
téria para a ordem do dia das sessões
ordInárias. (Palmas).

O Sr, Lino Machado - Se assim
deliberar. r.. Assembléia demonstra in
coerência.

O SR. FRADO KELLY - Sr. Pre
sidente, sabe- perfeitamente V. Ex.a qU'3
o requerimento do meu presado amigo
Deputado LIno Machado, foi mais a
expressão de um desejo do que, pro
priamente, uma súplica regimental,
porque o Regimento não prevê ses
SÔf'.s pennanentes, nem de sessão per
manente se trata.

O 'Sr, Lino Machado - Mas a Casa
é soberana e deliberou assim.

O SR. PRADO KELLY - A Casa
não pode deliberar contra o Regi
mento; precisaria modificá-lo.

De sorte que as sessões extraordi
nár1a.s s6 têm lugar quando se faz
imperiosa. a votação de determinada
matéria. Nesse sentido, Sr. Presiden
te, adiro ao requerimento do nobre
senador Nereu Ra.mos. (Muito bem.
Palmas,)

O 8R. PRESIDENTE - Consulto
a CaSA se está de acôrdo com o reque·
rlmento do llustre senBdor Nereu Ra
mos. (Palmas generalizadas)

Dispenso-me de epurar o resul~do
diante da manffestação do plenário.

Assim. a próXC:na sessão seré, ama
nhã h 14 horas.

O SR. LINO MACUAIX> (Pela or
dem) - Sr. Presid~nte,V. Ex.a subme.
teu à OaB&. o requerimento do ar. Ne
reu Ra!Dos, ou resolveu soberB!l1a
mente?

Pediria a V. Ex.a verificação de vo
tação.

O 8R. PRESIDENTE - Peço. aos
nobte8 Representantes que ocupem
seus lugares. porque, efetiva'mente, não
se pôde verttlcar, alSSim, com exatidão,
o voto da Casa.

Os senhores que aprova.m o reque
rimento do Sr. Nereu Ramos queiram
levantar-se. (Pausa.)

JI10l aprovado.
Antes de encerrar a sessão, vou no

mear a Comissão que representará a
Assembléia em uma visita ao nobre
colega ar. Antonio Correia. S40 os

Srs. Reproocntantes Lino Machado,
Lameira Bltte'l1court e Osvaldo Pa
checo.

Comunico aos Srs. RepreEentantes
que deixei de deferir os seguintes re
querimentos de destaque:

Dos Funcionários PÚ'bl1cos Civis
Emenda 214.

Requeremos destaque à Mesa para
a seguinte emenda:

Aditiva:
"O serviço público federal e o esta

dual computEC"-se~ão iptegralmente
para a aposentadoria".

Sala das Sessões, 1 de setembro de
1946. - Lino Ma.:hado. - Dolor ele
A ndraàe . - Prejudicada,

Requeiro, na forma regimental, o
destaque da emenda n.O 000, versante
sôbre o limite máximo para a aposen
tadoria compulsória dos servidores pú
blicos, de minha autoria, a qual se
encontra publicada à pág. 92 do im
presso relativo aos artigos 165 e se
guintes. (Tít. VI).

Sala das Sessões, 19 de agôsto de
1946. - Dario Cardoso. - Pedro Lu
dotJicc. - Prejudicada.

A emenda diz:

N. o 500
_ Onde convier:

O limite máximo de idade para a
aposentadoria compulsórlii dos servi
dores públ1cos será de 68 anos. 
Dario CarCZoso.

kl.eQueremos o destaque e preferên
cia para a emenda n.o 449, ao Titulo
VI - Capitulo III do primeiro Pro.fet.l'
Constitucional, de que é primeiro
signatário o Senador Dario Cardoso e
assim redigida: Para o efEito da apo
sentadoria dos funclonártos públicos
federais, computar-se-ã. 1ntegraJmente
o tempo de serviço púbHco prestados
aos Estados e aos Municípios e vice...
versa.

Sala das Sessões, em 12 de RsOsto
de 1946. - Dario Cardoso. - Paulo
Sarasate. - Pedro Ludovtco. - Ceda
do Godoi. - Aureliano Lette. - Gui..
lherme Xa1.'ier. - Mota Neto. - José
Varella. - Galena Paranhos. - mo..
genes M agalh4es. - EtelVlno Lins. 
Oswaldo Lima. - Leite Neto. 
Leandro Maciel. - Lino Machado. 
Jand:uhll Carneiro. - MUnh02 da Bo..
cha. - Samuel Duarte. - Domingos
Vellasco. - João Henrique. - A1'TUdtI
Cdmara. -~ WelUngton Bra1&dAo. -
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Alartco Pacheco. - Alve8 Palma. 
Ponce de Arruda. - Martiniano de
Araú.1o. - A rgemiro Fialho. - Cam
pos Vergal. - ArthuT Fisch8T. 
Aliornar Baleeiro. - Jurandtr Pires.
- Ataliba Nogueira. - Dioclécio
Duarte. - Prejud1cada.

Requeiro, na forma regimental, o
destaque da emenda n .... 499. ao Tí
tulo VI - Capítulo rIr, da Projeto
prJm1tivo, versante sObre a contagem
de tempo para. a aposentadoria dos
funcionários públ1<:os, de minha au
toria, e que se encontra publicada à
pág. 92 do Impresso relativo ao título
acima mencionado, art. 165 e seguin
tes. 2.ste destaque já foi requerido por
mim e diversos ilustres Senhores
Constituintes; tendo, porém! ocorrido
engano no tocante ao numero da
emenda, repito o requerimento, a. fim
de evitar possíveis dúvidas e, do mes
mo passo, lacilitar a tarefa da. Egré
gia Presidência. quanto à procura da
mesma.

Bala das Sessões, 19 de Agôsto de
1946. - Dario Cardoso. - Pedro Lu
dovtco. - Prejuclicada.

A emenda. diz:

N.O 499

Título VI - Capítulo IH.
Onde convier:
Para o efeito da aposentadoria

dos funclonArlOlS públicos federais,
computar-se-á integralmente o
tempo de serviço público prestado
aos Estados e aos municípios e
vice-versa. - Dãrio Cardoso.

Solicito des'~ue para a emenda
aditiva de minha autoria sob D.o 723.

Titulo VI. Disposições gerais 
Capftulo m - Dos Funcionários Pú
bUeos Clv1.s :

O :tempo de e.erviço preótado à.
União, aos Estados e aos Municípios,
será eontado lnteg.ra.Imen~ de modo
reciproco. para efeito da. ar>0senta
daria.
• sala das sessões, 30 de agOsto de
1946. - Teodoml.ro Porto lia Fon
seca. PrejUdicada..

Título VIU - Funcionã.rlos Públi
cos:
Bequ~i:o deataque da emenda n. o

812, mandando acrescentar um item
UI ao art. 186, em que fique assegu
rado o direito de estab1Udade aos ex
tranumerários e interinos, depois de
dez anos de serviço. - Barreto Pinto.
Retirada pelo autor.

A emenda dIz:

N.O 312

Redija-se o art. 179:
Art. - SOmente perderão o cargo:

I - Os funcIonário v1talidos em
virtude de sentença Judiciária.

11 Os funcionários estãveIs, por
fôrça de sen~nça judiciá.ria ou de
processo admInistrativo em que se
lhes assegure: ampla defesa, in..
cluslve a nomeação àe advogado
para acompanhar a produção da
prova.

III - Uns e outros. pela aceita..
ção de cargo incompatível.

Pará.grafo único. Extingulndo-se
o cargo, o funcionárIo estável será
abrigatôrlamc:nte aproveitado em
outro análogo, que venha a vagar,
e até o seu aproveitamento. fi~

cará em disponibilidade com todos
oS direitos e vantagens do cargo
extinto. - Raul Baroosa.

Requeiro o destaque da emenda nú...
mero 1.585, de minha autoria. apre ..
sentada ao art. 172 do Ante-Projeto
de ConstitUição.

Sala das Sessões, 14 de agósto de
1946. - Paulo Fernandes. - Indefe
rido. O § 4.0 do art. 1'10 já atendeu.

A emenda diz:

N.o 1.585

Acrescente-se ao art. 172. 'J ',Je
gutnte parágrafo:

"Parâgrafo 1.0 Em tempo de uaz
êS3es encargos serão lbnii"ados à.
instrução mmtar, s~mpre QUP po.s
sivel conferida nos próp~os mu:
nlcipios". - Paulo Fernandes.

Requeremos deshque para a Emen
da. n. o 2.092, ao Titulo VIII - Dos
Funcionários Públicos - para acres
cimo ao art. 189 do Projeto Revisto.

Art. Na contagem de tempo para
efeito de aposentadoria ou disponl
bilidade dos funcionários públicos ci
vis da. União, computar..se-â Inte..
gralmente, além do tempo de servi
ço que o funcionário tiVer no cargo
que exerce:

a) o tempo de serviço em outros
cargos ou função públlca exercidos
anteriormente pelo furlcionál'io;

b) o periodo de serviço ativo no
Exército, na Armada. na. Fôrça Aé·
rea e nas Fôrç~ AuxiUa.res presta..
do durante a paz, computando-se
peJo dóbro o tempo em operaÇÕes de
guerra;
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c) a tempo em que o fundonárl0
houver trabalhado como extranume
rário;

d) o tempo em que o funcionário
houver exercido cargos ou funções
públicas estaduais ou municipais;

e) o tempo de serviço prestado pc"
la funcionário às organizações para
estatais;

I) o tempo em que o fundonário
houver exercido mandáto leJlslatlvo
federal, estadual ou municipal.

Art. Par:J. efeito de aposentadoria,
será adicionado ao tempo de eerviço
do funcionário que houver feito jús
à licença prêmio consignada em lei
e não a houver gosado, o dôbro do
tempo ccrrespondentc a essa licen
ça;

Art. E' vedada a acumula~'áo de
tempo de serviço concorrente ou si
multâneamente prestado pelo fun
cionárlo em dois ou mais cargos ou
funções à União, aos Estados e aos
Municípios.

Ju.stijieaçáo

As disposições contidas na presen
te emenda. em sua grande maioria,
Já estão consignadas em lei.

A emenda visa apenas unif·)rmizar
a aplicação dos princípios gerais ado
tados sôbre a matéria, corrigindo de
sigualdades, que importam em in
justiças.

E' assim que, atualmente, o tem
po de serviço prt:'Stado à União, não
SÓ pelo funcionário público federal, co
mo pt:lo extranumerário, e até pelos
funcionários das organizaçõ~s para
estatais, é contado tntegralm':!nte pa
ra efeito de aposentadoria (arts. 98
e 99 do Esta tuto dos funcionários
públicos cIvis da União). enquanto
que o tempo de serviços prestados
aos Estados ou aos Municipios e o
tempo em que o funcionário houver
exercido mandato legislativo federal
são contados apenas pela têrça par
te (art. 100 do Estatuto). A lei é
omissa. quanto ao tempo de mandato
legislativo estadual ou municipal e
quanto ao perlodo de serviço na Fôr
ça Aérea.

Ora, todos êsses são serviços pres
tados à Nação, com igual patriotismo
e devotamento à CRUS2 pública, não
havendo dest'arte motivo para com
putá-los à luz de critérios diferentes.
sob dois pesos e duas medidas.

Assim, todos devem ser contado::;
integralmente ao funcionário, para
o cálculo das vantagens a que tem
direito, em boa e sã justiça.

Sala das Sessões, 21 de agsto de
1946. - MathiCUl Olympio. - Alto
mar Baleeiro. - Prejudicada.

Requeremos destaque, na f Olmo. re
gimental,para' a Emenda D.O 3.434.
de autoria do Sr. BenJamim Farah,
referente :\0 Capitulo do Projeto re
visto e publicado à páglna do inlpres
s(). alusivo ao art. e seguintes.

Sala das Sessões, ag5to dp. 1946.
- Benjamin Farah. - Indeferido.

A lei ordinária regula a questão dt:
vencimentos.

A Emenda diz:

No Capit'l10 "SegU'~ança Nado
nal", onde convier.

Art. Os mUito.rE.'s da resel'VR re
1nwlerada ou reforma@s, desde
que tknham o me~n~o tempo d~

serviço, receberão sempre pro-
.. ventos iguais pa.ra 08 ~esmos pos

tos.
Parã~r.,.f·) único. A lei (If(11rlá

ria regulará os '~asos omissos ou
especia1~.

Emenda n.O 3.43'1 - PZ. 80 do avul
So - Disposlções Gerais.

Requeiro destaque para os eleitos de
acrescentar êste dispositivo "Ao fun
cionário que ~iver maJs de trêg anos
no quadro de acesso é' facultado me
diante pedido. ser aposentado com as
, ..antagens correspondentes ao pôsto
imediato." - Edmundo Barreto Pin
to. - Retirada pelo autor.

Requeremos destaqUe para a Emen
da n.o 3.456:

Onde convier: "Para efeito de con
tagem de tempo em lavor da aposen
tadoria e outros beneftc10s da lei, sio
equiparados os funcloné.rt06 munici
pais, os estaduais e os da União".

(Emenda aditiva ao Titulo VIII 
do .- Projeto atua.l, - correspondendo
ao Capítulo In -- Titulo VI do Pro
j~to antetlor. )

1. o slgnat.a.no: Deputado Oswaldo
Pacheco.

Sala das Sessões, 1 de setembro de
1946. - Carlos Prestes. - Prejudi
cada.
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Requeiro destaque da emenda n,o 3.480,
que constitui medida de alto alc~nce

administrativo manàando incluir o
seguinte cUspositivo (pg. 84 do avulso.)

"O ftmcionárlo comissionado para
servir no extel10r perderá a repre
sentação do cargo e outras vantagens
durante o tempo em que se encontrar
na Capital da República. - Barreto
Pinto. - Retirada pelo Autor.

O sn. PRIDSIDENTE - Está finda
a hora da sessão. Vou levantá-la, de
signando para ama.nhã. dia 2, a se..
guinte

ORDEM: DO DIA

Continuação da votação do projeto
da Constituição.

Deixaram de ccnnparecer 62 Se
nhores RI;llresenta71,tes:

Partido Social Democrático
Amazonas:

Alvaro Maia.
LOOlPOlido Peres.

Maranhão:
Clodomir Cardoso.

Piauí:

Areia Leão.
Ceará:

Moreira da Rocha.
Paraiba:

Samuel DUarte.

Pernambuco:
Jarbas Maranhão.
PessOa Guedes.

Alagoas:

Afonso de Carvalho.
Bahia:

Aristides Milton~.

Espirtro santo:
AsdrUbal Soares.

Distrito Federal:
Jonas COrreis..

Rio de Janeiro:

Paulo Fernandes.
Brígido '.rinoco.

Minas Gerais:
Juscelino Kubiltschek.

Bias Fortes.
Duque de Mesquita.
Joálo Henrique.
Or:istiniano Machado.
Joaquim Li·bânio.

São Paulo:
Gofre-do Teles.
Antônio Feliciano.
Martins Filho.
Horácio La!er .
Lopes Ferraz.
João AbdAla.
Sampaio Vida1.
Al-res Palnla.
Honório Monteiro.

Goiás:
Galeno Paranhos.

Paraná:
Roberto Glasser.
Fernando Flores.

Santa Catarina:
Ader·bal Silva.
Roberto Grossembacher.

Rio G. do Sul:
Antero Leivas.
Oll.cério Alves.
Herofllo AzambuJa..

União Democrática NacionaZ

PiElJw:
AnJtônio Oorrêa.
Coelho RodTlgues.

Ceará:
Beni Carvalho.

.. Paratba:

Adalbert J Ri·beIro.

Pel'nambuco:
Lima Cavalcant1.
João Oleofas.

se~pe:

Valter Franco.

DIstrlto Federal:

Hamilton Nogueira.

Minas Gerais:

.Lopes cançado.

São Paulo:
Romeu Lourenção.



Paraná:
Erasto Gaertner.

Rio G. do Sul:

Flores da Cu.nha.

Partido Trabalhista Brasileiro

Distrito Federal:
Vargas Neto.
AI:Vtônlo Silva. .
~arreto Pinto.

~nas Gerais:
Ler! Santos.

São Paulo:
Maroon<1es Filho.
Hugo Borgh1.
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Partido Republicano

Sergipe:
DurvBll Cruz.
Amando Fontes.

Minas Gerais:
Daniel Carvalho.
BernaI'ldes Filho.
Felipe Balbi.

Partido Social Progressista

Ceará:
João Adeodato. ..

Partido Democrata Cristão
São Paulo:

Manuel Vitor.
Leva.nta-se a sessão às 18 horas.

FIM DO XXIU VOLUME

Dcpart. de Imprensa NAci~QAI - Rio de IAAciro - 1960
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