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158.& Sessão, em 2 de Setembro de 1946
Presidéncia. do Sr. Berto

As li boras comparecem os Se"
nhores:

Partido Social Democrútico

Acre:

Hugo Carnelro.
.AIn3zonas:

Alvaro Maia.
Pere1ra da Silva.

ParA:
Maga1hAes Barata.
Alvaro Adolfo.
Nélson Pa.r1JÓB .
João Botelho.
Rocha Ribas.

Maranhão:
Odllon Soares.

Piam:

Areia Leão.
Bigefredo Pacheco.

Ceará:
Moreira da Rocha.
Osvaldo Studart.

RJo Grande do Norte:
Valfredo Gurgel.

Pemambt'.co:
Novais Pllbo.
Etelvlao Lins.
Agamemnon MafalhAes.
OerciDo Pontes.
Costa Pôrto.
FerreIra Llma.

, A!aB086:
Sllvestre Pérlcles.
Mede1ras Neto.
Lauro Montenegro.
José Marta.
Afonsa de Carvalho.

Condé, 2.0, Vice-Prea14ent8

Sergipe:
Leite Neto.
Graco Cardoso.

BahJa:

AltamJrando Reqwlo.
Fróes da Mota .
Aristfdes Mílton.

Rio de Janeiro:
Alfredo Neves.
Carlos Pinto.
Heitor Collet.
Bastos Tavares.
Acúrcl0 Torres.
Brígida Tinoco.

MInas GerRJs:
Benedito Valadares.
Duque de Mesqutl4.
Israel Pinheiro.
WeillagtoD BrandAo.
~es Pereira.
Ollnto Fonseca.
M1lton Prates.
Alfredo 8á.

São Paulo:
Novelt JúnIor.
César Costa.
Costa Neto.
AtaUba Nogueira.

Oo1âB:

Dario Cardoso.
Joio d'Abreu.
Galena Paranhos.

Paraná:
Lauro Lopes.
Gomi Júil1or.

Santa Catarina'
Nereu Ramós.
Iyo d'AqU1no.
Rci)erto Orossembacher.



Rio Grande do Sul =

Adroa.ldo COsta.
Brochado d& Roeha.
Manuel Duarte.
Sousa Costa.
Nlcolau Verguelr"J.
Herofllo Azambub.

União De1r..ocrdt:ca NtJCkmtJl
AmazoI148:

Severl.'UlO Nunes.
P1auf: .

Mat1as Olfmplo.
José Cândido.

Rio Grande do Norte:
José Augusto.

Paralba:
ArgemJro F:lgueJredo.
Joio AgrIpino.
PJ1Dfo Lemos.
Ematnl 8é.tlro.

DIstrito l·'lederal:

EucUdes Ptgue!re40.
Jurandlr PIrea.

Minas GeraJs:

M&3a1bães Pinto.
Gabriel Passos.

Maro Grosso =

Vespaslano Mart1ns.

Partido Trabalhlata Brczafldro
aão Paulo:

Pedroso Jtb11or.
Berto Condé.
Eusébl0 Rocha.

Partido Comumsta 40 BraU

Pernambuco:
Greg6rio Bezerra.
Agostinho 011veira.

Bab1a.:
CP.l'Jos Jlar1ghela.

DIstrito Federal:
Carlos Prestes.
Joio .AmaZOD88.
Maw1c1o Grabofa.
Batista Neto.

Rio de Janeiro.
cn.udtno Sll1a.
AJci4es Babenta.
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Sio Paulo:
José Crlspim.
Osvaldo Pacheco,
Jorge Amado.

Rio Grande do Sul:
AbWo Fernandes.

Partida Republ'icano

Maranhão:
Lino Machado.

Sio Paulo:
Alt1no Arantes.

Para.ná:
Munhoz da. Rocha.

Partido Social Pr~

CearA:
Stênlc. Gomes.

Rio Grande do Norte:
Café Filho.

elo Paulo:
Campos VetKal.

Esq1UTda Democr4ticc1

Goiás:
Domingos Velasco.
O aR .PRESIDENTE - Achando..

se ~csentes 98 Senhores Representan
tes, declaro aberta a sessAo.

Passa.-se à leitura da ~ta da sessio
anterior.

O SR.. HUGO CARNEIRO (1.0 Su
plente, servindo como 2.0 Secret4rio)
procede à leitura da ata.

O SR. PRESIDENTE - Em cUs
cusaio a ata.

O SR. PRESIDENTE - Rio ha
vendo quem peça a palavra I6bre a
ata, encerro a sua dlscussio e vou
aubmetê..la a. votos. (PaUlA.)

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

tdno, 6enn1&do como 1.0 ) declara qua
Ilio hi Expediente a aer lldo.

O SR. COSTA NETO - sr. Pre
aldente. peço a palavra, pela ordem.

O SR. PR~IDENTB - Tem a p&-
lana o nobre Representante. .
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o SR. COSTA NETO (Pela ordem.)
(.) - Sr. Presidente, venho trazer
ao conhecimento de V. Ex.a e da Ca
sa, a dolorosa noticia do falecimento
do Deputado José Lopes Ferraz, on
tem ocon1do em São Pa·ulo.

:&9se representante da Nação, tão
prematuramente roubado ao convicio
dos seus colegas nesta Assembléia, da.
sua famma e dos seus amigos, nas
ceu em 1901, na cidade de Barra Bo
DIta, naquele Estado.

Muito jovem, ainda, formou-se em
medicina, pela Faculdade de Mediei
l1a do Rio de Janeiro e, em ~egu1da,

rumou à Europa, onde, na cl1n1ca de
cilversos hospItais daquele Continente,
aperfeiçoou sem conhecimentos, 11
cando, assim, habllltadc a monu..r wn
dos ma1s conhecidos consultórios no
Interior do Estado de São Paulo.

Realmente, na cidade de Olfmp1a..
situada ·na zona lim1trofe com o Tri ..
ângulo Mintelro, êsse nosso pranteado
Mmpanhelro, nAo SÕD1ente instalou
seu consultórIo médtco, como Inaugu
rou uma das melhores casas de saú
de do interior.

A dedtcaçAo que .tinha pelos cUen
tes e o seu r.oraçA.o generoso fizeram
,com que. no fim de poueo tempo, ao
lado dos que o J;)rocura.vam para tra
tar-se, pudesse conquJatar num.el'0608
amigos: dai, o preEtlgio de que passou
a gozar.

Há cêrca de quatro anos, convIdado
pelo govêrno de São Paulo para exer
cer o cargo de Prefeito do Município
de Ol1mpla. abandonou seus lnterês
SeB particulares e passou a d~.sempe
nbar aquela função com dedicação
sem par pelo bem público, fazendo
uma das melhores administrações do
interior do nosso Estado.

Aquela reglâo passou a. dever a ês
se nosso desafortunado oomoanheiro
srande parte dos seus melhoramen
tos. Foi por êBse fato, e pela s1tua.
iÇA0 de relêvo conquistada, nAo só em
eeu mun1cipio com~ nos municlpios
daquela regJi-o. que Lopes Ferraz pó
de ser 1nscrito na lista dos deputados
que, pelo Partido Social Democrá
tico, deveriam pleItear a ele1çAo de
2 de dezembro.

Eleito com votac40 bastante apre
ciável, apesar da moléstia que final
mente velo a vitimA-lo, procurou, tan- '
to quanto posslvel, 'er aasiduo &Ol5
nossos trabalhos. Assim. durante o
tempo em que o projeto de Constltui
çAo estava, pela primeira vez. em de-

(.) Não foi revisto pelo orador.

bate nestE: recInto, compareceu a tlI
das as sessões da bancada pauUsta e
do plenário. tendo sido subscr1tor de
grande número de emendas.

Nossa bancada, Sr. Presidente, en-
contra-se, por êsse motivo, de luto.
E acredito que posso traduzir nAo 80'"
mente o pensamento da mesma como
o da Casa, dirigindo a V. Ex.a um
pedido: o de submeter , apreclaçlo
da Assembléia o seguinte requerlmen
to:

Requeiro que tique C()nstando
dA. ata de nossos tnbalt&os de bo
je um voto de profundo pezar pe'"
lo talec1mento ontem ocorrido em
São Paulo do Deputado José Lo
pes Ferraz e que. em homenagem.
à sua memórta, seja suspensa a
seSBAo de hoje, enviando-se peza
mes à sua fam~.

Rio de Janeiro, 2-9-1946. - C0Bt4
Neto. - NovelU Júnior. - AtGUbcI
Nogueira. - Aureliano Leite. - Jo4o
Abdala. - Mário Masagdo. - Tolt:da
Piza. - PUnia Barreto. - Altf1lO
Arantes. - César Co!ta. - MtÍc1uldo
Coelho. - BmO CcmtU. - GucInId
SUoeira. - Lauro Lopes. - BUfO
Carneiro.

Era o que tinha a dizer. (Muito
'bem; muito bem.>

O SR. ALTINO ARANTES - Sr.
Presidente. peço a palavra, peJa or
dem.

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

O SR. ALTINO ARANTES (.) (Pe
la ordem) - Sr. Presidente, com viva
emoção e profunda sinceridade, o Par
tido Republlca.Do vem dar integral
adesão ao requerimento que acaba de
ser a.presentado pelo ilustre Represen
tante Sr. Costa Neto.

Associamo-nos às homenagens Que
estão sendo prestadas, neste momp.,n..
to, à. memória do ilustre Deputado
Sr. José Lopes Ferraz. cidadAo plft..
tante por todos os titulOR e que ao
Es-tado de São Paulo prestou Inolvi
dáve1s serviços.

UnImo-nos, portan·to, cord1almente.
às ma.nifestat;ões de pezar que li. sua
memória serão prestada por esta As
sembléia. (Muito bem; muito bem).

O SR. ALTAMmANDO REQUIAO
- sr. Pres1dente, peço a palaVl'B, ~
la. ordem.

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

(.) NAo tol revl&to pelo orador.
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o SR. ALTAMIRANDO REQUIAO
- (Pela ordem) - 8r. Presid.ente.
Srs. Representantes.

Dizia o Padre Vie.ira. que a morte
não tem jurisdição nas almas. Em
verdade, se ela es1.rl.a o sangue não
enregela a lembrança dos varões pres..
tantes na memór1a dos que lhe sobre-
v1vem. .

A Assembléía tomou conhecImen
to, há poucos minutos, pela palavra
do nobre Representante, Sr. costa.
Neto, da lamentável ocorrência que
acaba de enlutá~1a. E, em nome do
Partido Social Democd,tlco, venho
trazer a expressão do profundo sen
timento deS'ta agrem.1a.ção nadonal.
a.presentando a V. Ex.- e ao glorio
so Estado de S. Paulo, de cuja ban·
cada o fa.lecido era. um dos mais le
gítimos norres, nosso pezar.

Nio pretendo fazer aqui o elogio
de José Lopes Ferraz, porque só no
proferir seu próprio nome está o eio
gio.

Cumpro, apena.s, o dever de, em
obed1ência. às deterLXdc~s de meu
partido, assoclar-me, em seu nome, a.
t&las as manJlestações de pesar a que

'0 Sl. '1doso morto faz absolv.'oo jús.
(Muato bem; muito bem).

O BR. TOLEDO P1ZA. - Sr. Pre
sidente. peço a. pala..vra, pela ordem.

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

O SR. -rOlJEDO PIZA - Fomos
dolofOSdmente surpreendidos ao che
gar à Assembléia, Sr. Presidente, ~om
8 infausta noticia. do passamento do
nobre Deputado Lopea Perraz. A
bancada do Partido Social Democrá
tico. eleito por São Paulo.

5ó tive a ventura. da lntitnlclcLde
dêsse cngnO conterr1neo. nestes l'â.pl
dos meses de convIv1a nesta Casa.
Bastou. porém, !sse breVe tempo, para
aquilatar de suas excelentes quaUda
res de caráter, da sua lh&11eza de tra..
to e do seu vivo patriotismo.

A bBnea.da da Unilo Democrática.
Nacional, e pa.rUcularmente 05 repre
sentantes de São Paulo no Parlamen
to flllAdos ao partido, vêm por meu
intermédio, com tôda sincer1dade, de
plorar o desaparecimento de tão ilus
tre cO!J1panhelro, associando-se àS
justas homenagens à memória do
pranteado mQrto, propcatas no reque
nmento do núbre sub-llder do. banca
da do P. S. D.. sr. Benedito Costa·:',
Neto. (Multo bem. Muito bem.,

o aR. EUZJtBIO ROCHA - Senhor
Presidente, peço a palavra, pela or
dem.

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

O SR. El12EBIO ROCHA (.) 
ar. Presidente, 8rs. Representantes.
incumbiu-me o Partido Trabalhista
Brasiltiro de trazer sua 50lklariedade
às Justas e merecidas homenagens ora
prestadas ao ilustre colega Sr: Lopes
Fçrraz, cultuando seu devota.mento,
patriotismo e abnegação de médico,
tant.aii vêzes demonstrados em Sã.o
Paulo e que, por isso mesmo, fizeram
com que 8. Ex." se impusesse no con
ceito de seus pares e de seus conci
dadãos como hOlDem digno de todo
respeito e veneração.

O In'fausto acontecimento nos colhe
com profunda. surpre68" numa. oca.sião
em que ma.1s necessária se fazia sua
presença entre nós. Acostumado a v1
ver' entre o povo, como médico de ele
vd.da dedicação e a sentir, em conse
qüência, suas necessidades, a cols.bo
nção dêsse emlnp.nte Representante
era agora, do mais alto mérito e deci
dido valor.

Em Olfmpia, onde SUa ação, como
prefeito,- se pautou por uma conduta
l)fofundame·.lte compreensiva. dos pro
blemas municipais, o nome de Sua
Ex." ficou cheio de acatamento.

Ao terminar as palavras com que
evoco, já com saudades, o ilustre
morto, relemhro a. dor que atinge a
família, não só aquela para qual êle
viveu, como a famfl1a braBl1e1ra, que
liente, profundamente, a morte do dlg
no Deputado, que Jntegrava a bancada
do Partido Social Democrático.

Eram estas, Sr. presidente, as con
siderações que desejava fa.zer, como
prov9. in(ii~utível tie que a banca.da.
de São Pa.ulo do Partido Trabalhista
Brasileiro se solidariza com as home
nagens prestadas ao brilhante extln..
to. (Muito bem; m.,tito bem. Palmas.)

O SR. OLINTO FONSECA - Sr.
Preslden~, peço a palavra, pela. or...
demo

O SR. PRESIDENTE - 'l'em a pa
lavra o nobre Representante.

O SR. OLINTO FONSECA (*)
(Pela ordem) - Sr. PresIdente, a
bancada do Partido Social Democrá
tico de Minas Gerais associa-se às
homenagens que estão sendo presta-

(.) - Na.o tal revisto Pclo orador.
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das à memória do Deputado José J..o
pes Ferraz.

Cotno bem acentuou o Sr. Costa Ne
to, o ilustre médico paulista ontem
falecido tnstalou, na cidade ui:; Olim
pia, Umítrofe com o '1"r14ngulo MineI
ro, importante clinica. prestando as
sistênda à população local.

Os mineiros sentiram profunda
mente o passamento do ilustre clinico
e se solidarizaram com as homenagens
que a. Assembléia Constituinte presta
à sua memória..

Desta forma.. Sr. Presidente, apoia
mos o requelimento encaminhado a. V.
Ex.a, no sentido de se suspend~r a
sessão, como manifestação de pesar
pelo desaparedmento daquele que
consagrou a vida nb.o l'lÓ à ciência, em
favor do povo. como ao patriotismo.
em benef1cio do Brasil. (Muito bem;
muito bem.)

O SR. JORGE AMADO _. $r.
Presidente, peço a palavra, pela. or
dem.
. O SR. PRESIDENTE - Tem a pa

lavra o nobre Representante.
O SR. JORGE AMADO (.) Pela

ordem) - ~m nom!: da bancada co
munista e, especialmente, dos Repl'e
sentantes comunJstas eleltC's pelo Es
tado de São Paulo, venho tr~zer a
nossa solidariedade ao requerimento
em homenagem à memória do Sr.
Deputado Lopes Ferraz, cujo pB.5sa
menta, a. par da grande saudade que
deixa, traz grande prejuízo para os
nossos trabalhos. no momento em que
m~ necessárlos era.m à Assembléia
e ao Brasil sua intellgência e seu pa
trtot13mo.

Levamos, assim, à. Casa e. parti
cuIannente à bancada paulista do P.
S. D., integral apóio, no momento dolo
roso em que desa.parece me,is um com
panheiro de Ass~mbléla. Hipotecamos,
Sr. Presidente, tOda a nossa solidarie
dade ao requerimento apresentado pe
lo ilustre líder da bancada paulista.
daquele pa.rtido, Sr. Deputado Costa
Neto. <Muito bem; multo bem.)

O SR. CAMPOS VEROAL - Sr.
Presidente, peço .::. palavra, pela or
dem.

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

O SR. CAMPOS VERGAL (Pela or
dem) - Sr. Presidente, o Partido So
cial Progressista traz o seu apOio ao
requerimento apresentado pelo ilustre
colega Sr. Costa Neto e ratifica tMas
as expressões da justa homenagem

tributada a.o preclaro Representanto
Que acaba de 4esapareeer.

Todos lamentamos profundamente o
ocorrido, bem como a falta Jrreparã.
vel, a lacuna impresclndlvel na As
sembléia. Constituinte. Restam-nos,
Sr. Presidente, o consolo e a espe
rança de que, sendo a morte inexo
rável como é, consiga apenas destruir
o corpo, mas não matar a vida, cuja
essência é a a.lma, o espfrlto imortal.

Assim sendo, sobra-nos a certeza de
que o eminente colega· eetará receben
do, em sua nova existência, as méritos
das sua~ virtudes, dos seus atos fi
lantrópicos, das suas atitudes huma
nitárias, em fa.vor de tôda. pobreza da
cidade de OUmpia.

AlsRlm sendo, Sr. Presidente, o Pa.t'
tido Social Progressista, rende sen
tidas c sinceras homenagens à memo
ria do colega que perdemos. (Muito
bem; muito bem.)

O SR. DANIEL FARACO - Senhor
Presidente, peço a palavra, pel81 or
dem.

O 8R. PRESIDENTE - Tem a pa
lavra o nobre Representante.

O aR. DANIEL FARACO (.)
Sr. Presidente, é com grande sinceri
dade que o Partido SocIal Democra.t'1.CO
do Rio Grande do Sul se assoc18. às,
homenagens prestadas à memória. de
José Lopes Ferraz, digno COMponente
da bancada paullsta, à qual nos llRam.
tantos laços de amizade e !Lfeto. (MUi
to bem>.

O SR. HERMES LIMA - Sr. Pre
sIdente, ~o a pa-lavra, pela ordem.

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

O SR. HERMES LIMA (.) - Be
nhor Pre..s1dente, a Esquerda. Democrá
tica associa-se às homenagens aqui
prestadas à. memória do Deputa-do Lo-
pes Ferraz. (Muito bem) • .

O SR. DARIO CARDOSO - se
nhor Presidente, peço a palavra, pela
ordem.

O SR. PRESIDENTE - Tem li pa
lavra o nobre Represen:ante.

O SR. DARIO CARDOSO - (11) _
Venho Sr. Presidente. declarar que'.
banca.da pessecUsta de Ooiâa se asso
cia ao luto do Esta.do de São Paulo'
com a perda. que acaba de sofrer de
um dos seus mad.s ilustres ttlh06. Nós.
gola.nos, não poderiamoe ficar indlfe-

(.) Não fol revisto pelo ol·ador.
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rentes ao infa.usto e.eontecimento. por
quanto, além, dos dotes pessoais do
morto, que o tornavam personalidade
de destaque no seto de sua bancada,
GoIás e São Paulo sempre estiveram
unidos pelos laços da mals estreita 80
lldariedade. Podemos dizer, mesmo.
que, em Goiás, e em São Paulo. na
da há que nos; separe; muito ao con·
trár\o. tudo nos une e nos tem unido
através dos tempos. (Muito bem; mui
to bem).

O SR. CREPORI FRANCO - Be
nbor Presidente, peço a palavra. pela
ol-dem.

O SR. PRmsIDENTE - Tem a
palavra I) nobre Represe&tante.

O SR. CREPOm FRANCO (.) 
Sr. Presidente, em nome de. bancada.
maranhense. a.ssoclo-me As manifesta.
ções de pesar que estão sendo presta
das à memória do Deputado Lo.pes
FerraII. da bancada paulista.

Na. viagem que fiz há cêrea de um
mê,;;, no desempenho de Comtssã.o de
que me incumbiu esta Assembléia,
pude notar int1ma a.tin1dade e n t r e
MaranhAo e São Paulo. Quem visita
o interior pau.liBta tem a lmpres::slo de
se encontrar no interior d06 Estados
do Norte. Há, al1, D mesmo e&oft1to
de brasilldade. o mesmo amor às tra
dições, o mesmo patriotismo. Eis o
Que n 6 5 da. oanca.da ma.ranhense,
partilhamos dos sentimentos de pesar
que enlutam a. bancada de S. Paulo
e nos aB6OC1amos, desta1te, a tOdas as
homenagens tribut.'\das ao 11 u s t r e
morto. <Muít.o bem; m:,úto bem.)

O SR. FLORES DA CUNHA - Se
nhor Presidente, peço a palavra, pela
ordem.

O SR. PRFBIDENTE - Tem a
palavra o nobre Rapresentante.

O SR. FlDRES DA CUNHA (.) 
Sr. Preeklente, nós, uden1stas. repu
blicanos e liberais do Rio Grande do
Sul sentim06 imenso pesar com a per
da irreparável que acaba de sofrer a
As&tml.bléia Nacional Constituinte, con
seqüente da morte do ilustre Deputado
Lopes Ferraz. E' o quarto Represen
tante da Nação que falece :mtes de
terminados os nossos trabalhos que
têm por es-eôpo restabelecer a legall
dade no pais, dotando-o de uma Oarla
'urldica.

(.) Nil.o foi revisto pelo orador.

Os serviços re-levanUsslmoo Que es..
tamos prestando à naçáõ foram gran
demente a.uxiliados pelo du:;tinto e
bondoso r&preeentante paulista. AInda
sexta-feira. ou sábado achava.-se êle
entre nós. Lamento o s,=u desapareci
mento, não numa homenagem proto
colar, mas 81nceramente. (Muito bem:
muito bem.)

O SR. JOAO BOTELHO - Sr.
Presidente, peço a pala.vra, pela. ordem.

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

O SR. JOAO BOTELHO (.) - Sr.
Presidente. em nome da bancada. pes
sedista do Estado do Pcã. trago tam
bém palavras de saudade ante a per
da. prematura. do ilustre colegaSr. José
Lopes Ferraz. A sua trajetória na vida
jã tal gisada por .conterrAneos e cor
religlonAr1os seus. Quero sômente. ale
gando as profundas afinidades existen
tes entre para.enses e paulIstas, stgni
ficar a noss& sentida mágua., o nosso
mais sincero pesar pelo p85R8.mento da
nobre representante de S.á.o Pa.ula.

A sua. passagem pOr esta. Casa. e a
sua convivência com. 06 demais cole
gas demonstraram. de modo patente e
tnsoflsmAvel, que A. democra.cta perdeu
um de seus ót1mos soldados, o P.S.D,
.ficou privado de um correligionário leal
e sincero, e que, lnfellzmente. tere
mos de lamentar sempre o cla.ro por
êle deixado. Foi colega, Que. lnvar1à
velmente aqui se conduziu pelo prisma
das 1déla.'i elevadas ~ altruistlcas. re
velando-se, na \'erdade, Udimo aefen
sor do povo que llie contia.n o ltlan
dato.

Trago, ass1m, em nome da bancada
do P. S. O. do ParA., um aperto de
mio fraternal e um abraço mUi senti
do t. bancada paullsta. declar&J1d<>
me de inteiro BCórdo com o requeri
mento formulado pelo ilustre De'?uta4o
Sr. Costa Neto. (Muito bem; muito
bem.)

O S:tl.. PEREIRA DA Sn..vA - Sr.
Presidente, peço a palaVT&, pela or
dem.

O SR. PRESIDENTE '- Tem a pa·
lavra o nobre Repre6entanw.

O SR. PEREIRA DA SILVA - Sr.
Presidente. a bancada pessedista ama
zonense. soUdarl%ando-se com as ma
nttest&ç6es de pesar da Casa pelo fa
lecimento do llustTe colega Jooé Lopes
Perraz traz. neste momento, por meu
Intermédio, a man1test.a.çto do seu pe
sar l ilUstre bancada paulista ~la
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perdA. que acaba de sofrer. perda que
vai atingir o Brasil democrático e llS
trabalbos que estamos aquí realiZando

.com sentido nos altos destinos da na.
cionaUdade,

Deploramos. sinceramente, a per
da dêsse denodado e leal compa.nheI
ro. lamentando não possamos vêlo
a nosso lado, no momento tão ansio
samente esperado pelo povo brasilei
ro, da. reuniAo solene que levaremos
a efeito dentro de poucos dias, para
entrega ao Brasil de sua Cana Política.

Receba, pois, São Paulo, receba.
igualmente esta. Assembléia. Nacional
Constituinte as demonstrações dos sen
timentos do povo e da. terra. amazôni
ca. (Muito bem; mutto bem.)

O SR. VITORINO FR.EIRE - Se
nhor Presidente, peço a palvra, pela
ordem.

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

O SR. VITORINO FREflRE (.) 
Sr. Presidente, a bancada do Par
tido Soolal Democ~t1co do Maranhão,
sob a llderança do Deputado José
Neiva, vem trazer sua solidariedade
às homenagens que estão sendo préS
taelas ao ilustre Representante Se
nhor José Lopes Ferraz, hoje desapa
recido.

O nosso pesar se estende não só à
representaçáo do Partido Social De
mocrático, mas a tôda a. bancada pau
lista, pelo golpe que acaba de sofrer
com a perda do em1nente homem pú
blico e grande paulista. (Muito bem;
muito bem).

O SR. IVO D'AQUINO - Sr. Pre
sIdente, peço a palavra, pela ordem.

O SR. PRESm~"'TE - Tem a.
palavra o nobre Representante.

O SR. IVO D'AQUINO (-) - Se
nhor Presidente. a bancad&. catari
nense do P .S. D. nesta Assembléia.
associa-se ao voto de pesar requerido
pelo falecimento do Uustre Depu
tado Sr. José Lopes Ferraz. Nem
Santa Catarina poderia deixar de as
sim proceder, ante as a!1n1dades his
tóricas que o Ugam ao Estado de São
Paulo. Nesta ocasião, verdadeira
mente dolorosa para todos, o senti
mento expresso na voo dos Represen
tantes paullstas é o mesmo que se
manifesta na vÓ".t: dos Representantes
de Santa Cata.r1na. CMutto bem;
mujto bem.>

(.) Não foi Iev1sto pelo orador.

O SR. LAURO LOPES - ar. Pre
sidente, peço a pal8lVTa, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE - Tem e. !la.
lavra. o nobre Reprooentante .

O SR. LAURO LOPES (.) - se
nhor Presidente. o decreto 1.853. que
desmembrou a. quinta 00m:aJr0a de
São Paulo e a erig1u em Estado do
Pa.raná, estabeleceu~ geogrilfi
cos mas nos deixou - paralll!ael16e8 e
paJUllstas - unidos pelo~ ti
pelo espfr1to. Sempre nos habituamos a.
ter como nossas as alegr1.a.s e as tI1s..
tezas de S. Paulo. Eis porque, em no
me dos Representantes de todoo os

, Pa.rt1.d<lS do Paraná, e no meu próprio,
trago nossa sol1darieda.de às :nani!es
tações de pesar 'e às homenagens
presbada.s a Lopes Ferraz, cuja morr..e
proftm-damente nos entristece. conven
cidos de que, com seu deswpa.rec1men
to, todos nós, nos sentimos menos am
parados. (Muito bem,' muito bem.)

O SR. PONDE DE ARRUDA 
Sr. Piresidente, peço a pala.vra, pela.
ord-em.

O SR. PRmIDENTE - Tem a pa.
lavra o nobre 'Re4presentante .

O SR. PONOE DE ARRUDA 
(.) - Sr. Presidente, Mato-Grosso é
tão ligado a São Paulo na sua história,
no seu comé:reio, na sua 1Illdústrl·a, na.
sua civilização, que um golpe sentido
por São Pa.ulo não pode deixar de
refletix-se profUIllClamente na minha
ten-a, mg,goando nossos C()(I"dIÇÓeS.

Por isso, em breves pa1e.vras, em
nome da bancada maJtogrossense do
P. S. D., o intenso pesar pelo golpe
soi'riodo pelo Estado) irmão, associan
do-nos, de cora.çã.o, às homen3lg03DiS que
se prestam à memória do companheiro
desBlparecido. (Muito bem,' 17"UitO bem.
O orador é abraçado.)

O SR. MEDEIROS NETO - Se
nhor Presidente, peço a palavra. pe
la ordem.

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

O SR. MEDEIROS NETO (.) 
Sr. Presidente, afinidades históricas
prendem os destinos da Terra dos
Marechais à Terra das Bandeiras,

A República., cujo clima hoje sig..
nifica uma esperança para. nós, tal
constituída graças às a.rmas das Ala..
goas e às almas de São Paulo. Li-

C·) Não foi rev18to pelo orador.
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.cados e vinculados dentro do dr;.
tna histórico, nesta hora, mate que

.nunca.., v:1nculad06 e l1gadoo estare
mos dentro do drama. poUt1co nac!o..
I1al. Todos os Estados da Fec1eraçAlJ
comungam num só ideal, o de leSAr
às gerações porvindouras uma RepQ
blica, que não seja mais que aquela
que os paulistas e 08 alagoanoa do
passado sonharam. e quiseram.

Nesta hora de dores, Wogrlmo.a c
sacrif1cios para esta Casa. nÓ8, mn.ld
tUma vez, trazemos nobo tributo d~

fé e de confiança. no destino comum
do povo brasileiro. associB.ndo~nOI 00
povo paulista pelo golpe que sofreu.

E' pela quarta vez Que cata Oa.",
perde um dos seus Mandatárlo., um
de seus legitimos Represenhnte•.
Nums. continuidade dolorOllD, olb
mos a vislumbrar, nos campal IlItoU
tos, cruzes, que se ergueUl. aaa1n1t.11U1~

do que homens desta OIUA pu&nrnm
para o Além. JW'emolS, nó., que
;prosseguiremos nossa tra.Jetórlll. di ...
ante d~sses túmulos, e, que ll'!vare~
-mos avante o tacho da f6 nol desU
nos liberais e da confiança n:s Repó...
bllca. Certos de que a l1berdade 040
morre. mesmo com o desapa.reclmen
to dos que se perdem na lIepultura.
11caremos de pé aqui a. tra.balh-.r :>e.
lo Brasil.

Sr. Presidente, em ·nome da blLn·
cad3 alagoana do Partldo 800141 Do·
mocrático ,eu me ligo a estll homcnll~

gem fúnebre, que prestamos a um
dos nossos companheiros, dizundo QU

:povo de Sáo Paulo, atravéa doa lMIuJt
,Representantes. nesta Oaaa.. qUet,
mais do que nunca, todos Cllta,mul.
iDO Brasil, ligados pela:! l4l&'rlmB! "
pelo riso. (Muito bem; muito bem,l

O SR. EURICO SALLES - Bc
Mor Presidente, peço o. pnll1'Yrll. PCl
la ordem.

O SR. PRESIDENTE TClIn "
palavra o nobre Reprea&ut.not,C'I.

O SR. EURICO SAL~ (.) - lie
nhor Presidente, o Esp1rlw 8"ntn,
pelos seus Representantell n!)lltu 0&\
sa, Quer da Un1ft.o Demoor':~u" Nu
donal, quer do Partido Soclnl Demo ~
crático, protesta ao EstAdo dCl SCLo
Paulo sua grande dor pell<> }X1un
menta do ilustre Depntndo qUto tul
em vida o Sr. Lopes Ferr&1l11. " UlUlO·
.cia..se, por meu 1nterns6dl0, às ho-

(.•.~ - Nã.o !~ revisto pelo orndor.

menagens que à memória. do extin
to são prestadas, como tribu t.o de es
pedal reverência ao grandioso Esta
do bandeira.nte. (Muito bem: muito
bem,)

O SR. LEITE NETO - Sr. hesl
dente, peço a palavra, pela ordem.

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

O BR. LEITE NETO (.) - senhor
Preetdente, o Partido Social Democrá~
tJco, do Estado de Sergipe. associa-se
ao luto do Estado de São Paulo pelo
desaparecimento de um dos seus mais
Uuatrctl Representantes nesta. Casa..

Sergtpe, llgado profundamente ao
5rrande E8\ado bandeirante pelos la
008 culturais e econômicos que unem
o fortalecem a FedE'.raçê.o, apresenta,
neste momento, à bancada paulista.
logitima expressão do seu povo, sen
tido pel:a: pelo falecimento do Uustre
Deputado Lopes Ferraz. (Mutto bem;
mldt" bem.)

O SR. HUGO CARNEIRO - se
nhor Presidente, peço a palavra, pela
ordem.

Sr. Presidente - Tem a pala.vra. o
nobre Representante.

O SR. HUGO CARNEIRO (.) 
ar. Presidente, o Turttór10 do Aere.
pelos seus Representantes nesta As
sombléia, associa-se ao Estado de São
Paulo na dor que acaba. fie soter, com
o desaparecimento do brilhante Depu
~a.do Lopes Ferraz.

O SR. JANDut CARNEIRO - se
nhor Presidente. peço a palavra, pela.
ordem.

O SR. PRESIDENTE - Tem a pa
lu. v.rn o nobre nepresentante.

O SR. JANDUt cARNE1RO (.) 
6r. Presidente, o Partido Social De
mocrático do Piauí associa-se às ho~

mcmagens de profundo pesar que a
O~6o. está. prestando ao Estado de São
PAulo e à sua bancada, pelo desapa
recimento do eminente colega, Senhor
Deputado Lopes Ferraz.

Blio Paulo é um Estado da Federa
Ql10 que está ligado aos demais pela
Bua História, pela vida dos seus filhos
e pela sua projeção econômica. Por
tudo Isto, Sr. PresIdente. e pelo fato
de pertencer o ilustre morto ao nossO
Partido, o P. S. D. da Paraiba, pela.
minha voz. é solidáric nas homena
fl'lBns que a Assembléia presta ao com·

(.. ) . Não foI revisto pelo orador.
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panheiro desaparecido. UiCuito bem;
mutto bem.)

O SR. VALFREDO GUROEL
Sr. Presidente, peço a palavra, pela
ordem.

O aR. PRESIDENTE - Tem a pa
lavre. o nobre Repreaentantc.

O SR. VALFREDO OUROEL (.)
- ar, Presidente, o Rio Gr9.nde do
Norte pn..rUcipa da mesma dor que
afllge o Estado de 510 Paulo, e cobre
se do mesmo luto pelo falecimento do
seu ilustre Representacte nesta Casa,
luto Que é nacional, porque o Depu
tad() Lopes Ferraz, além de paulista.
era um d1gno brasileiro. (Multo bem;
muito bem.)

O aR. OSVALDO LIMA - P..r.
Presidente, peço a palavra, pela or
dem,

O SR. PRESIDENTE - 'l'em a pa
lavra o nobre Representante.

O SR. OSVALDO LIMA (.)
ar. Presidente, já havia falado pelo
Partido Social Democrático um ilus
tre Representante da Bahia. Contudo.
come tacitamente tôdas as l:ancadas
estaduais resolveram man11estar seu
pesar, jé. d'=Clarado pelo Representan
te da. Bahia, Pernambuco julga-se no
mesmo dever de associar-se à dor da
Câmara e do pats pelo falecimento de
um ClOS seus mala brHhantes conati
tuinoos.

Lamentamos o. morte do ilustre
..1eputadn que, conosco durante tan
tos dias, trabalhou, argamassando a
obra. grandiosa dn. reettruturaçáo de
mocrática do po.1s.

Ao sentlr a paga rem -Be nos olhos de
patriota 06 últimos lllmpejos, deve ter
sido imenso. :mo. tristeza' pf."t" verifi
car que não Jlodia chega r ao fim da
jornada, ao térm1no do árduo comba
te que travamos, padflcamente, pela
organização democrática ds pátria.

Como êsse, outros lutadores já têm
caído.

Sua morte. neste momento em que
a Cê.mara vai dando a última demão
em seus trubalhos essenciais, faz-me
lembrar certo varão pernambucano
que, às portas do Recife, na agonia
da morre, ouvia com Gatisfação o
clangor daquela jornada gloriosa da
restauração da independência, na luta
contra o batavo.

(.) Não foi revisto. pelo orador.

Também êle, de São Paulo, devia.
ouvir os ecos desta Assembléia, sem.
qUe pudesse estar ao laGo de seus
companheiros, pa.rt1cipando dos seus
sacrifícios e de suas glórlaa.

Tenho a impressão, Sr. Presidente,
quando nos levantamos para votar os
principiOf :n.als altos da liberdade de
mocrática, de estar vendo ainda, na.
sua bancada, elevar-se aquele tipo fi
no, de perfil grego, acompanhando os
destinos de sua terra com o patrio
tismo ardoroso de sua gente (Mtdto
bem,' muito bem).

O SR. OSVALDO STUDART 
Sr. Presidente, peço a palavra, pela.
ordem,

O SR. PRESIDENTE - Tem a pc.~

laVTa o nobre Representante.
O SR. OSVALDO STUDART (.)

- Sr. Presidente, a bancada do P.
s. D., do Ceará, associa-se &08 votos
de pesar pelo falecimento do llustre
Deputado por São Paulo e traz Ao ban
cada. dêsse Estado os seus sentimen
tos. (Muito bem; muito bem.)

O SR. GETULIO MOURA - Sr.
Presidente, peço a palavra, ~ela or
dem.

O $R. PRESIDENTE - Tem a pa
lavra o nobre Eepresent&..'1te.

O SR. GETULIO MOURA (.) 
..sr. Presidente, a. representação do
Partido SoeiaJ Democrático do Esta~

do do Rio de Janeiro também se as
socIa à dor que, neste instante, con
frange o coração dos paulistas. To
dos nos unimos, sh'lcero.mente, ao
luto pela irreparável perda do valo
roso e ilustre Deputado que, com SUas
luzes, vinha prestando seu COncuTS()
na ela'boração de nossa Cart~ C,)DSti
tuc1onal.

Assim, trago à bancada paulista a
segurança de nosso profundo pesar.
(Muito bem; muito bem.)

O SR. APeNSO DE CARVALHO
- Sr. Presidente, peço a palavra,
pela ordem.

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

O SR., AFONSO DE CARVALHO
(.) (Pela ordem) - Sr, Presidente.
ainda em relação ao requerimento de
pesar, pelo falecimento do nobre Re
presentante paulista, Sr. José Lopes
Ferraz, pecllria a V, Ex. 1\ que a As-

(.) Não foi ;revisto pelo orador.
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sembléia ConstJtutnte tomaese luto
pelo número de dias que V. Ex.· de
termJ':1asse.

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

Compareceram f1UÜ8 174 Senho
Tes Represent4ntes:

PartúJ,o Soctal Democrático
Acre:

Castelo Branco.
Amazonas:

Valdemar Pedrosa.
Cosme Ferreira.

Pará:
'Duarte de Oliveira.
Lamelra Blttenoourt.
Carlos Nogueira.

Maranhão:
Clodomir Cardoso.
CrepOr1 Franco.
Vltorlno Freire.
Luis Carvalho.
José Nelva.
Monso Matos.

Ceará:
Frota Gen.tll.
Almeida Monte.

Rio Grande do Norte:
Georgino Avellno.
Dioclécl0 Duarte.
José Varela.

Para1ba:
JanduJ Carneiro.
José Jof1l1.

Pernambuco:
Oscar Carneiro.
Ullases Lins.
Barbosa Lima.

Alagoas:
TeIxeira de Vasconcelos.
Antonio Mafra.

Bahia:
Pinto Aleixo.
Lauro de FreItas.
Aluisio de Castro.
Regls Pacheco.
Negreiros Falcão.
VleJra de Melo.
EunApl0 de Queiroz.
~fr1to santo:

Atmo Vlvaqua.
lIenr1que de Novata.

Ar! Viana..
Carlos Lindemberg.
Eurico Sales.
Vieira de Rezende
Alvaro Castelo.
Asdrubal Soares.

Distrito Federal:
Jonas Correia.

mo de Janeiro:
Pereira Pinto.
Eduardo Duvivter.
Oetú11o Moura.
Miguel Couto.

Minas Gerais:
Lev1ndo Coelho.
Pedro Dutra.
João Henrique.
José Alkmfm.
Augusto Viegas.
Gustavo Capanema.
Celso Machado.
Lalr Tostes.

Slio Paulo:
Silvio de Campos.
José Armando.
Horá.c1o La!er .
João Abdala.
Hon6r1o Monteiro.
Machado Coelho.

Goiás:
Pedro Ludovico.
Diogenes Magalhães.
Calado God6i.

Mato Grosso:
Ponce de Arruda.
Argemiro Flalho.
Martiniano Araújo.

Para.ná:
Flá.vIo Guimarães.
Roberto Olasser.
Fernando Flores.
João Aguiar.
AramJs Ata1de.

Santa Catarina:
Otacnto Costa.
Orlando Bra.sil.
Rogério Vieira.
Hans Jordan.

Rio Grande do Sul:
Ernesto Domeles.
Gaston Englert.
Teodomlro Fonseca.
DamB.lO Rocha.
Daniel Faraco.
Antero Leivas.
Blttencourt Azambuja.
O~6r1o Alves.



Mércio Teixeira.
Pedro Vergara.
Bayard Lima.

União Democrática Na.cíonal

Pará:
Agostinho Monteiro.
Epflogo Campos.

Maranhão:
Alarico Pache.co.
Antenor Bogéie..

PiaUí:

Ac1elmar Rocha..
Ceará:

Plinio Pompeu.
Fernandes Tá.vora.
Paulo 5a.rasate.
Gentil Barreira..
Egberto Rodrigues.
Fernandes Teles.
Alencar Araripe.
Edgar de Arruda.

Rio Grande do Norte:
Ferreira de Sousa.
Aluisio Alves.

para1ba:
Vergniaud VanderleL
Fernando Nóbrega.
Osmar Aquino..

Pernambuco:
Lima Cavalcanti.
Alde sampaio.
Gilberto F.relI~.

Alagoas:
Freitas Cavalcanti.
Mário Gomes.

Sergipe:

Valter Franco.
Leandro Maciel.
Heribaldo Vieira.

Bah1a:
Aloisio de Carvalho.
J uraci Maga.lhães.
Otá.vio Mangabeira..
Manuel Novais.
Luis Viana.
Clemente Marian!.
Dantas Júnior.
Rafael Cmcurá.
Nestor Duarte.
Allomar Baleeiro.
J aão Mendes.
Alberico Fraga.
Rui Santos.
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Espírito Santo:
Luis Cláudio.

Distrito Federal:
HamUton Nogue1ra.

aio de Janeiro:
Prado Kelly.
Romão Júnior.
José LeomiL

Minas Gerais:
Monteiro de Castro.
José Bonifácio.
Milton Campos.
Lieurgo Leite.

SáO Paulo:
Mário Masagáa.
Romeu Lourenção.
Pl1Dio Barreto.
Toledo P1za..
Aureliano 1.Jelte.

Goiãs:
Jales Machado.

Mato Grosso:
JOão VUasbaas.
DoIor de .AJJ.drade.

Santa Catartna:
Tavares d'Amaral.

RIo Grande do Sul:
Flores da Cunha.
Osórlo Tufutf.

Partido Trabalhista BTClrSileiro
Babia:

LU!s Lago.

Distrito Federal:
RUi Almeida.
Benjamin Farah.
Gurgel do Amaral.
Segadas Viana.
Benlcio Fontenele.
Baeta Neves.
Antônio Silva.
Barreto Pinto.

Rio de Janeiro:
Abelardo Mata..

Minas Gerais:
Ezequiel Mendes.

São PaUlo:
Guara.ci Silveh-a.

Paraná:
Melo Braga.
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Rio Grande do Sul:
Artur Fischer.

Partido Comunista do Brasil

Pernambuco:
Alcêdo Coutlnho.

São Paulo:
Caíres de BrIto.

Partido RepUblicano

Pernambuco:
Sousa Leão.

Sergipe:
Durval Cruz.
Amando Fontes.

M:ínas Gerais:

Ja.ci Figueiredo.
Bernardes Filho.
Mário Brant.
Artur Bernardes.

Partido Social Progressista

Pará:
Deodoro de Mendonça.

Ceará:
Olavo Oliveira.
João Adeodato.

Bahia:
Teódulo Albuquerque.

PaTtülo Democrata Cristão

Pernambuco:
Arruda Câmara.

Esquerda Democrática
Distrito Federal:

Hermes Lima.

Partido Liberta.clor
Rio Grande do Sul:

Raul Pila.
O SR. PRESIDENTE - Submeto

à consideração da Assembléia o re
querimento formulado pelo nobre Re
presentante Sr. Costa Neto, no sen
tido de que se lance em ata voto de
profundo pesar pelo falecimento do
saudoso Deputado Sr. José Lopes
Ferraz.

Os Senhores, que o aprovam, que1
raI:l levantar-se (Pausa.)

Está aprovado un~emente.

A Mesa da Assembléia, logo depois
de cientificada do doloroso acouteci..
mento, convldou os Srs. Representan
tes, ora em São Paulo, Srs. Marcon..
des Filho, Hugo Borghi, Martins Fi
lho e Alves Palma, para, em comis
são representarem esta Casa nos fu
nerais do ilustre· Constituint.e.

Também profundamente atingido
. pelo golpe que feriu a Assembléia,

dados os laços efetivos e a grande
admiração que, de longos anos, me
prendiam à pessoa do Sr. Represen~

tante José Lopes Ferraz, (Jt!! quem
privei em lutas memoráveis, vou obe
decer à deliberação da Casa, no sen
tido da suspensão dos nossos traba
lhos. Entretanto, conhecedor que sou
das convicções do ilustre morto e
mesmo em homenagem à sna memó
ria e considerando a urgência dos tra~

balhos, que estamos realizando, para
ao reconstltuc1onalização do país, per
mito-me convocar Sessão extraord1ná..
ria para as 15 horas e 30 minutos de
hoje.

Outrossim, atendendo ao solicitado
pelo Sr. Representante Afonso de
Carvalho, determino que a bandeira
hasteada no edifício desta Assembléia
permaneça, durar.te três dias, a meia
drlça.

Está encerrada a sessão.
Designo para a próxima sessão ex

traordinária a seguinte

ORDEM DO DIA

Continuação da votação do pro
jeto da Constituição.

Deixaram de comparecer 50
Senhores Represento:ntes:

Partido Social Democrático

Amaz(}nas:
Leopoldo P>eres.

Piauí:
Rena1llt Leite.

Ceará:
Raul Barbosa..

Rio Grande do Norte:
Mots. Neto.

Parafba:

Samuel Duarte.
Pernambuco:

Jarbas Ma.ra:nhão.
!?e~~oa. Gue:-:n.



A1a,goas:

Oóís Monteiro.
Distrito Federal:

José Romoco.
Rio de Janeiro:

Amaral Peixoto .
PauIo Fernand-es.

Mina.s Gerais :
Melo Viana.
Juscelino Kubitschek_
Rodrigues seabra.
Bias Fortes.
C11Stia.n.o Machado.
Joaquim Libânio.

São Paulo:
Gofr-edo Teles.
Antônio Feliciano.
Martins Filho.
Sampaio Vidal.
Al-;es Palma.

Goiás:

Guilherme Xavier.
Paraná:

Munhoz de Melo.
Santa Cat<l.11na:

Aderbal Silva.

Rio Grande do Sul:
Getúlio Vargas.
Elói Rocha .

União Democrática Nacicn14l

Piaui:
Antônio CriNeia.
Coel.llo Rodrigues .

ceará:
Beni Carvalho.
José de Borba .
Leão Sampaio.

Para.fba:
Adalberto Ribeiro.
João Ursulo.
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Pernl1.mbuco:
João Oleofas.

ALagoas:

Rui Palmeira.
RIo de Janeiro:

Soax.es Filho.

Mina.s Gel"ais :

Lopes cançado.
São Paulo:

Paulo Nogueira.
Mato Grosso:

Agricola de Barros.
Paraná:

Erasto Ga€rtner.
Santa Catarina:

Tomás Fontes.

Partido Trabalhtsta Bras!leiro

D13trito Fe:deral:
VaIgas Neto.

Minas Gerais:
Ler! Santos.

São Paulo:
Miarcondes Filho.
Hugo Borghi.
Romeu Flori.

Partido Republica.no

Minas Gerais:
Dani-el Ca...""Valho.
Felipe Balbl.

partido Democrata Cristão

São Paulo:
Manuel Vitor.

Levanta-se a sessão àS 15 h0
ras.



159.· Sessão, em 2 de Setembro de 1946

(Extraordinária)
Presidência do Sen4'1,oT Berta Ccm4é, 2.° Vice-Presidente.

As 15 horas e 30 minutos compare
cem os senhores

PaTttdo Social Demo!:Tátíco

Acre:
Caste!o Branco.
Hugo Carneiro.

Amazonas:
AIvaro Maia.

V~ldemar Pedrosa.
Pereira da Silva.
Cosme Ferreira.

Para:
Magalhãe:-, Barata.
Alvaro Adolfo.
Duarte Bittencourt.
Carlos Nogueira.
Nélson Parijós.
João Botelho.
Rocha Ribas.

Maranhão:
Clcdomi: Cardoso.
Crepori Franco.
Vitorino Fre~re.

Odilon Soares.
Luiz Ca.rvalho.
José Neiva.
Afonso Matos.

Piaui:
Renault LL', 'e.
Areja Leão.
Slge!redo Pc :heco.

Ceará:

Moreira da Rocha.
F1'Dta ~ ..J.I.
Almeida. _40000.
Osvalt" _ Studart.
Rau~ Barbosa.

Rio Gr8Jlde do Norte:
Georgino Avellno.
Dioclécio Dua.rte.
José Varela.
Valfredo Gurgel.
Ml>ta Neto.

Paraíba:
Janduf Carneiro.
Samuel Duarte.
Barbosa Lima.

Pernambuco:
Novais Filho.
Etelvino Ljns.
Agamemnon Magalhães.
Jal'bas Maranhão.
Gerelno de Pontes.
~car Carneiro.
Osvaldo Lima.
Costa POrto.
Ulisses Lins.
Ferreira. Lima.
José JoUl1.

Alagoas:
Teixeira de Vasconcelos.
Góis Monteiro.
Silvestre Péric1es.
Medeiros Neto.
Lauro MOntenegro.
José Maria.
Antônio Mafra.
Afonso de Carvalho.

Sergipe:

Leite Neto.
Graco CardOBo.

Bahia:
Pinto Aleixo.
Lauro de Freitas.
AlUisio de Castro.
Regls Pacheco.



Negreiros Falcão.
Vieira de Melo.
Altamlrando R~uião.
Euná.pio de Queiroz.
Fróes da Motta.
Aristtdes Milton.

Espfrl to Santo:
Atília Vivaqua.
Henrique de Novais.
Ari Viana.
Carlos Lindemberg.
Eurico Sales.
Vieira de Rezende.
Alvaro Castelo.
Asdrubal Soares.

Dis trito Fe<leral :
Jonas Correia.
JDSé Romero.

Rio de Janeiro:
Pereira Pinto.
..o\.lfrcdo Neves.
Amaral Peixoto.
Eduardo DuviVier.
Carlos Pinto.
Getúlío Moura.
Heitor Collet.
Bastos Tavares.
Acúrcio Torres.
Brigido Tinoco.
Miguel Couto.

Minas Gerais:
Levindo Coelho.
Melo Viana.
Benedito Valadares.
Juscelino Kubitschek.
Rodrigue.s Seabra.
Pedro Dutra.
Duque de Mesquita.
Israel Pinheiro.
João Henrique.
Wcllington Brandiio.
José Alkmim.
Augusto Viega~.

Gustavo Capanema.
Rodrigues Pereira.
Celso Machado.
Ollnto Fonseca.
La.1r Tostes.
Miltou Prates .
Alfreáo Sá.

São Paulo:
Noveli Júnior.
César Costa.
Co.ta Neto.
Silvio de Campos.
José Armando.
Horácio Lafer.
Ataliba Nogueira.
João Abdala.
Honorio Monteiro.
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Goiás:
Pedro Ludcrvico.
Dario Cardoso .
Diogenes I\o!agalhães.
João d'Abreu.
Caiado GOO61.
Galeno Paranhos.
Gullherme Xavier.

Mato Grosso:
Ponce de Arruda.
Argemiro Fialho.
Ma.rtiniano Araújo.

Paraná.:
FIávia Guimarães.
Roberto Glasser.
Fernando Flores.
Munhoz de Melo.
Lauro Lopes.
João Aguiar.
Aramis Ataide.
Gemi Júnior .

santa Catarina:
N'Jreu Ramos.
Ivo d'Aquino.
Aderbal Silva.
Otac!lio Costa.
Orlando Brasil.
Roberto Grossembach':!r.
Rogério Vieira.
Rans Jordan.

Rio Grande do Sul:
Ernesto Dorneles.
Gaston Englert.
Adroaldo Costa.
Brochado da ~ha.

El6i Rocha.
Teodomiro Fo~eca.

Damaso Rocha.
Daniel Farllco.
Antero Leivas.
Manoel Duarte.
Souza Costa .
Bittencourt Azambuja.
GUcérlo Alves.
Nicolau Vergueiro.
Mércio Teixeira.
Pedro Vergara.
Berofilo Azambuja.
Baiard Lima.

União Democrática Nacional

ArrJ.azonas:
Severiano Nunes.

Pará:
Agostinho Monteiro.
EpUogo Campos.



Maranhão:

Alarico PadlecO.
Antenor Bogéia.

Piauí:
Mat1as OUmpl0.
José Candldo.
Adelmar Rocha.

Ceará:
P11n1o 'pompeu.
Fernandes Távora.
Paulo Sarasate.
Gentil Barreira.
Egberto Rodrigues.
Fernandes Teles.
José de Borba.
Leão Sampaio.
Alencar Araripe.
Edgar de Arruda.

Rio Grande da Norte:
Ferreira de Souza.
José Augusto.
Aluísio Alves.

Paraíba:
Vereniaud Vanderle1.
AI'gemiro Figueiredo.
João Agripino.
João Úrsulo.
Pllnio Lemos.
Ernani Sátiro.
Fernando Nobrega .
Osmar Aquino.

Pernamhuco:
Lima Cavalcanti.
Alde Sampaio.
João Cleo'Cas.
Gilberto Freire.

Alagoas:
Freitas Cavalcanti.
Mário Gomes.
Rui Palmeira.

Sergipe:

Valter Franco.
Leandro Maciel.
Heriberto Vieira.

Bahia:
AloisIo de Carvalho.
Juraci Magalhães.
Ota.Vio MangabeIra.
Ma:Auel Novais.
Luiz Viana.
Clemente Mariani.
Dantas Júnior.
Rafael Cincurá.
Nestor Duarte.
Allomar Baleeiro.
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João Mendes.
Alberico .Fraga.
Rui Ss.ntos.

Esp1r1to Santo:
Luis CláucUo.

Distrito Fc<ieral:
Hamilton Nogueira.
Euclides Figueiredo.
Jurandir Pires.

Rio de Janeiro:
Prado Kelly.
Romão Júnior.
José Leomil.
Soares Filho.

Minas Gerais:
Monteiro de castro.
José Bonifácio.
Magalhães Pinto.
Gabrld Passos.
Milton Campos.

São Paulo:
Mário Masagão.
Romeu Lourenção.
Plínio Barreto.
Toledo Piza .
Aureliano Leite.

aoidoS:

Jales Machado.
Mato Grosso:

Vespaslano Martins.
João Vilasboas.
Dolor de Andrade.
Agrfcola de Barros.

santa Catarlna:
Tavares d'Amaral.
Tomás Fontes.

Rio Grande do Sul:

Flores da CUnha.
Osorlo Tuiut1.

Partido Trabalhista Brasileiro

Bahia:
Luiz Lago.

Distrito Federa.l:
R1Ú Almeida.
Benjamin Farab.
Vargas Neto..
Gurgel do Amaral.
segadas VIana.
Benício Fontenele.
Baeta Neves.
Antônio Silva.
Barreto Pinto.



Rio de Janeiro:
Abelardo Mata.

Minas Gerais:

Ezequiel Mendes.

São Paulo:
·Guaraci Silveira.
Pedroso Júnior.
Romeu Fiori.
Berto Condé.
Eusébio Rocha.

Paraná:
Melo Braga.

Rio Grande do Sul:

Arthur Fischer.

Partido Comunista do Brasil

Pernambuco:
Gregório Bezerra.
Agostinho de Oliveira.
Alcêdo Coutinho.

Bahia:
Carlos Marlghela.

Distrito Federaí:
Carlos Prestes.
João Amazonas.
Maurício Grabois.
BaUsta. Neto.

Rio de Janeiro:
Claudino Silva.
Alcides Sabença.

São Paulo:

José Crispim.
Jorge Amado.
Caíres de Brito.

Rio Grande do Sul:
Abillo Fernandes.

Partido Republicano

Maranhão:

Lino Ma.chado.
Pernambuco:

Sousa Leão.
sergipe:

Durval Cruz.
Amando Fontes.

Minas Gerais:
Jaci Figueiredo.
Daniel Carvalho.
Bernardes Filho.
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Mário Brant.
Artur Bemardes.

São Paulo:
AlUno Arantes.

Paraná:
Munhoz da Rocha.

Partidc Social Progre3sista.

Pará.:
Deodoro de Mendonça..

Ceará:
Olavo Oliveira.
Stênio Gomes.
João Adeodato.

Rio Grande do Norte:
Café Filho.

Bahia:
Te6du1o Albuquerque.

São Paulo:
Campos Verga!.

Partido Democrata Cristão

Pernambuco:
Arruda Câmara.

Esquerda. Democráiica

Distrito Federal:
Hermes Lima.

Goiás:
Domingos Velasco.

Partido Libertador

Rio Grande do Sul:
RaUl P1l1a.

O SR. PRESIDENTE - Achando
se presentes 2'15 Senhores RepreseD
tante, deélarú aberta a. sessão.

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

O SR. RUI ALMEIDA (4. 0 See1'e
tário servinda como 2.0 ) proceóe à lei
tura da ata.

O SR. PRESIDENTE - Em con
f-ormidade com o Regimento Inter
no, dou a ata por aprovada, ressalva
d9. qualquer retificação escrita, que
seja apresentada.

Passa-se à leitura do expediente.
O SR. LAURO LOPES (2.0 Secretá

rio. servindo como 1.0 ) procede à lei
tura do seguinte



-20-

EXPEDIENTE

Telegramas ;

Dos lavradores de Ubá, agradecen
dI) a isenção dos impostos das peque
na:- propriedades. - Inteirada.

Da Sra. Ithatina Moreira Marques,
agradecendo as homenagens prestadas
ao seu falecido pai Marechal Ilha Mo
rejra. - Inteirada.

Do Sr. Presidente do Tribunal de
Apelação, do Estado da Bahia, soli
citando apoio para a causa dos mli.
gistrados dos pequenos estados brasi~

leiI'os. -- Inteirada.
Dos servidores extranumerários de

Pelotas, no sentido dos mesmos serem
efetivados tratando-se de ato de gran
de justiça: - Inteirada.

Da Associação Comercial do Estado
do Paraná, nos seguintes tênnos:

Associação C:omerci.a1 Paraná, se
cundando companha reversão Iguaçu
deseja eXLernar a V. Ex.a seu wteiro
apoio para que seja vitoriosa emenda
Constituição reintegração territorial
Est.ado Paraná, conseqüente ext.inção
aquele território pt respeito:ias SDS
Epaminondas Santos Vice-Presidente.
- Publique-se.

De "Oirculo dos Estados Bandeiran
tes", Sociedade Cultural Paranaense,
nos segUintes têrmos:

"Circulo ~tados Bandeirantes" So
ciedade Cultural Paranaense pede
Vossência alto favor dar conhecimen
to augusta Assembléia Constituinte
deste telegrama através do qual vem
unir sua voz as de tantas outras en
tidades deste Estado e aos clamores
do seu povo no sentido de alcançar
dos dIgnos Constituintes restituição
T~n1t6rIo Iguaçu de que Paraná foi
injustamente espoliado respeitosas
saudações Manuel Lacerda Pinto Pre
sidente. - Publique-se.

Avisos:
Do Sr. Mln'stro da Fazenda. re

D\etendo informações solicitadas pelo
requerimento n,o 276.946 de autoria. do
Sr. Deputado Gercino Pontes. - Ao
requerente.

Do Sr. Ministro da Fazenda, re
metendo o relatório da. "Comissão Ad
m1nistrativa do Encaminhamento de
Trabalhadores para &. AmazOnia" 80
ltcitada por essa Assembléia. - Ao
Tequerente.

Do Sr. Ministro da Agricultura, en
\1ando esclarecimentos solicitados pe
lo requerimento n,o 289 de 1946 de au
toria do Sr. Deputado João Amazo
nas. .- Ao requerente.

REQrrERIMENTO N. ti 334, DE 1946

..Requer ao Poder Executivo tn
formações a re8peito do horário
de expediente dos servidores da'
Estrada de Ferro Central do Bra
sil"

Ex.O Sr. Presidente da Ass(;;mbJéia
Nacional Constituinte

Tenho a. honra de requerer a V.
Ex.a sejam solicitadas do Poder Exe
cutivo, Independentemente de pronun
ciamento do plenário. as seguintes in
formações:

Porque motivo o atual horário de
expediente da. Estr:-'.da de Ferro Cen
tral do Brasil, para os seus serviços
de escritório, é de !:cis e meia horas,
com intcio às 11 horas e término às
17.30:

Quais as razões que determinaram a
institUição dêsse horário, com o acrés~

cimo de 30 minutos, em face do ho
rário das demais repartições e autar
G.uias ser apenas de seis horas;

Quais es modificações feitas nos
horários de expedIente daquela fer
rovia, depois da. terminação da guer
ra.;

Quais, finalmente. têm sido as solu
ções dadas pela administração daque
la via férrea aos memoriais. assina
dos por milhares de servidores, que
lhe foram enviados.

Sala das sessões. 2 de setembro de
1946. _. S(!gadas Vianna.

Atenda-se.

INDI('!AÇÃO N.o 260, DE 1946

"Sugere ao Poder Executivo re
vogação do Decreto n.o 8.588 de
12de agõsto último, da Prefeitu
ra do Distrito Federal:'

Sr. Presidente:
Considerando que S. Ex.~. o Senhor

Presidente da. República. te<:onhecen
do a crise brutal da fa.lt'~ de habita
ções, originada, princIpB !mente, peloJ
despovoamento dos campos e super
habitação dos grandes centros criou a
Fundação da. Gasa Pflpular;

Considerando que o Excenientíssimo
Senhor Prefeito do Distrito Federal em
discurso proferido quando da. inau
gura.ção de algumas casas para resi
dências de funcionários declarou que
a. crise só poderia ser resolvida com
a construção de grupos residencfa1s
como o que inaugura.va:

Considerando que a demolição de
centenas de casas resldenr.1ais, estA.
em manisfesta contracUção e desacôr-
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do com os fatos acima apontados, ~

por outro lado, a conseqUente neces.
sidade da construção de outras virá
agravar a inflaç.ão e fomentar o mer
cado anormal, artificial, dos valores
imobiliários;

Considera.ndo que compellr a aqui
sição de casas e terrenos nesta época
de verdadeiro ensilhamento na bolsa
de imõveis, quando casas e terrenos
se vendem a preços fabulosos, é me~

dida inteiramente desarrazoada;
Consfderando que o Govêrno está

pondo em execução uma política dt~

retraimento de créditos para finan
ciamento de operações imobiliárias, o
que levou as Associações C<Jmerciai.3
de todo o pais, em depoimento ende
reçado ao povo e ao Govêrno, a.ludir,
entre as suas recomendações, à ne
cessidade de não &ê paralizarem .:>s
trabalhos de construção de imõve1s;

Considerando que, se por um lado o
Poder Público cria limftaçôes e di
ficuldades is operações de crédito
imobiliário e por outro ):.ldo () pró
prio Poder Público des~ roi e arraza
centenas de prédio, cria uma situa
ção contradit6ria e paradoxul qua vi
rá agravar, a série inum('rável de ma.
les e crises de que sofre a atribubdn.
popul~çiio desta claade:

Considerando que o valor das in
denizações pagas pela.::l desapropria
ções na conformidade da lei ora vi
gente não permite, no momento, a
aquisição de uma simples sala;

Considera nele que qualquer mate
rial de con.strução e~1á hoje por pre
ço proibitivo e muitos déles até ra
ciona-dos, só fornecidos em casos es~

pedais, constituindo m('~rno mercado
clandestino;

Considera ndo que o emprego de.
qualquer matel'ial de construção, de
procedência estrangE>ir.l1, importa na
evasão de nOSRas divisas e reservas
monetárias; •

Considera.ndo que qualquer material
de construção, de origotm nacional.
não sendo de aplicação necessária im
porta na agravação <ia crise dos trans
portes. pci~ areia, saibr(l, tijolo, te
lhas, madeiras exigem expedições por
estrada. de ferra navios, caminhões,
etc. ;

Conside~ anda que aos transportes
devemos dor tooa a praça possível
para os gêneros alim~ntícios. que apo~

drecem à margem das estações e em
barcadouros;

Considerando que tal crise e reco
nhecida pelo próprio Poder Público
quando decreta l:\ entrada livre de di
reitos, de gêneros 110 país:

Considerando que, como ínludível
prova de que v Poder Executivo reco
nhece e procura debelar a gravíssima
situação de crise c<:onôm1ca que ora.
atravessamos, se podem citar as :rei
teradas recomenuações que tem sido
feitas pelo Sr, Presidente da RepúH
bUca decorrentes das aledidas de e<:o·
nomia geral, e sLL.'ipensão de tôdas as
obras públicas de ~diá.vel necessidade
deliberadas pelo Governo em suces
si"Jas reuniões minsteriais;

Considerando qUe a situação cconô~

mica de n()sso Paí,o) é de tal modo
angustiosn. qllt: motivou a reunião de
represC'ntnn'.fs (;as t\ssociacúes Co~

mp.rciais de todo o Brasil, no intwto
de dL~cutil' os graves problemas da
hora atua! brasileira, anal1sand.:> a sl~

tuacã.o €' oft~rc-cendo 2.0 Po<h~r Público
umâ conU-:buição rec~onal para a so~
lução imedia ta da crise, do que re
sultuU 0 depoimento acima aludido:

Considerando que, tendo em vista~

penosa e ~enera1izada sensação de mal
estar P:'Gvocada pela instabilidade dê
nossa foit Ujl.çãú econômica, os presiden
tes de tõdas as Associações Comerciais
do Bl'asil s&.licit.aram ao Poder Público
a adoção de uma série de medidas e
entre est.as t'nCarecer c:. os Ol>vêrno.:;
Federal, Estadual e Municipal a ne
cessida<ie de :;erem tornadas providên
cias imediatns e urgentes para que
~ejam ~ustadas todas as obras pú
blicas não essenciais pricipalment.~
as qUe impl1qut:m {:·m 'desapropriaçáo;

Considerando que serão demolida;.,
casas t estabelecimentos que pagam
diversos impostos federais !: muni
cIpai:;;, inclusive as décimas e as so
bre taxas corrilatas;

Considerando qu.e muitos estabeleci
mentos comerciais serão fechados, sem
'lualquer espécie de indenização a seus
proprietários, que ficarão assim impe
didos de continuar em atividades
agravando-se a vida econômica do
Município;

Considerando que osso acarreta!"ia
maior número de problemas de desem
prego e questões junto ao Ministério
do Tra.balho;

Considerando que dos rermos do in_
quinado decreto se depreen<1e qUe ~

Municipe.lidade não dispõe de recursos
para arcar com as despesas, e que se
estabelece em vend€dora de terrenos;

Considerando que a Avenida aludida.
não poderá ser aberta sem a co-exis
tência das margens prevista no de~
cretc, nã.o s6 por não haver recursos,
corno também porque ficaria uma Ave
nida de fundos de quintais, de vez
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que o printitivo loteamento seguia
outra orientação;

Cvusidel'ando que não pode haver
caráter de urgência em obra que não
é de salvaçáo pública e sim comple
mento de um vasto plano urbanístiCo,
que pode e deve ser feito dentro das
etapas e das possibilidades dos recur
sos normais néle previstos;

Considerando que centenas de famí
lias ficariam em precarissíma. situa
ção: fermentadcs rancores e recu.l~
ques que permitiriam a infiltração de
idéias perturbadoras da paz que I,)

Brasil exige;
Requeiro a V. Ex.a se digne ofici

ar ao Sr. Prefeito do Distrito Fe
deral, Exmo. Sr. Dr. Hildebrando
de Arl1újo Góis. com a urgência pos
sível, no sentido d~ que S. Ex.'" torn.:
imediatamente sem efeito o Decreto
n.O 8.588 de 12 de ngôsto de 1946, re
vooação esta alt:unente a.conselháevl
ao<> bem estar público, nesses dificil1
mos dias que o povo vem atre.vessan~

do.
Sala das Sessões, 2 de ser,.c.m·oro de

1946. - Campos Verga!.

A Comissão de Estudos das Indica
ç'3es.

DEORETO A QUE SE: REFERE O
REQUERIMENTO

DECRETO N.o 8.588 _. DE ! 2 DE AGÔSTO DE

1946

Desapropria os imóvei3 necessário.) iL
execução de um trecho da Al;r,lLida
Trapicheiro.

O Prefeito do Distrito Federal wal1
do da atribuição Que Lhe contere o
art. 7.°. n.o IX, do Decreto-lei nÚR
mero 96. de 22 de dezembro de 1947.
decreta:

Art. 1.0 Ficam de,~aproprb.dos 03

prédios e terrenos nece~:iá1 tos ~ eXt:·
cuçáo do trecho do orC);eto aOl'O'ia
ão n.o 3, 965, compr~enr11do entre a.
n.:a Conde de Bonfim defronLe li.
rUa Pareto. até a Avenida Ma.raca
não

Art. 2.° Ficam orevi.:::tas as faixas
ma'"g-inais de cada lado da 3.v-eni.la
de 30 metros de lalg'ura. para a re
composição dos lote;.

Art. 3.° As dCScl;JfOpriaçõ(",S sáo dc
claradas de urgbnct:l.

•o\rt.. 4.° Revogam-se as dlsposicóes
em contrário.

D1..<.trito Federal. 12 de a~ósto de
INC. 58.° do. RenÚb.i:':ã.

HlLDEBRANDO DE !\R1\UJO l'ÓE:i.

REQUERINENTO N.o 385. D~ 19015
RequeWo ao Govéroo de São

Paulo inJormações d· respeito dos
serviàores da. Prefeltura .líumci
paZ de Campinas'.

Requeiro que a. Mesa desta •.L\..S;·,em
bléia .solicite ao I':ovêrno d~ Sào Paulo
as seguintes informações. oue deverão
sei' prestadas com roda. UIf?;éncla. sô
bre a Prefeitura Municipal de Cam
pinas:

1.0) nome. id:.'lo1e. ::.alál'!o e fUl14,'áo
dos admitidos aoo serviços dessa. Pre-
feiturs.. de janeiro d Il,;{ÓSto dês"e ano.
como eleU-,'os. conuatados. ex~ranu

merár1o.5.
2.°) ~·(;cões e serv1cos t:lado~ ou dtJ

criaçáo projetada de janeiro úli.imu
até e.>la data. pelo at1lal PrefeIto
juntanu.:> relacão do'> ca"'~ ..n cr1ad.Qs e
a criar, salários, relação dos cargos
1r'lvido.:i. ':onle. ida'~ I~ \·t'ill.:ín-'enl~)':;

dos nOl~II::Q<1OS. incluSlve carúter da
nomeação;

3.°) relaçt.o dos extranumerano.s.
e!etivado.s de .h:~nel!"o :.-ite e.:)ta data.
mencionando ftmcáo, nome idade .sa
~á.rio e tempc de serviçc:

4.°) relação dos extrallumer~'ios não
e!etivacios at~ íulho u~tlm') mencio
nando: idad~. funçâo. s~iál'io e tl~m.

po de servi,,;').
ReCJueiIo~ mtro3S,r.1. Que Dp.la me.slHa

Prefeitura s~.la info!m~do se é ·"erda
de Que:

a) a secão de Pe..;.:)oa1. amda. não
aprovada nelo CClnselho Admin b ~ rfl. .
tivo de Estado já. tem () seu chefe
um Oficial Adldr'.l"Li:'~~liv·J. c.ue e5.t:l
na, desde agc.r:l. recebendo o.~ nrú
venLm '!e um. car~o nind::l nãi) Cl'i:viG:

b) a Ui!' .!" J;~.t àe A.::::.bte.1';!'.t. e Edu
cação. ':"e~ =~n crJaJ.~ ': .11" tC'r o~~ie
.ser in.st..u •.I.:.l. (..3- Preteitura. es;aria
conl <) ~t~ t fllfl·::íl)nali~m[J n;, '!í:atl'Q
Mwliclpal on,:e c:)mr.ar~ce ~el11 0'1]':

eatorie·.if.tC d:: hlg!:i.rio e [1~siduirhr1e

c) o Di.ret~Jr da Dire í :H"i.l. ae A.i
mentação Pública é um jO"lem advo-
gado. adn~~'idv la'~ .,..'1 11,'1.1'> '~l.l Pre
feitura 'J:J ';'1, exercer ('~~as fU.tl~êe~ 1:'
que peterlu o direito de antigos e
competentes :.>ervídor.:.s, inc:usive C:ob
médicos um dêles Que viIl.ha chefian
ào fi Inspetoria de Alimentação PÚ
blica há vários anos. Caso positivo.
s. gue razões atendeu essa nomeação e
Qua~ o seu caráter. se interina. ou efe
tiva .

Requeiro, finalmente. que o Gover
no de S. Paulo informe se e&:'1l5 crla
cões àe divisões e ~erviços. pela Pre
feitura Muni~lpal de Campina,:;. :em
receb1d0 a .sua aprovacio e. caso P05\-
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tiva, se com tais medidas não estarão
sendo contrariadas as rigorosas deter
mmações do Sr. Presidente da Re
pública, quanto à compreesão de des
pe;;as com o funcionalismos oúblico
num sentido ~eraL

Sala. das Se5Sões. e.m 1 de setembro
de 1946. - Pedroso Júnior.

,Atenda-se.

PRO!"OSTA

l'rc.pomos que ao Mesa da. Assembléia
constituinte. em vista do. acúmulo de
servico, mande abonar durante 0..<; dias
em Que houver sessão extraordinária. B
importância diária de CrS 50,00, a
cada um dos funcionários desirmados
para os serviços extraordinários. a
filn de que os mesmos Possam aten
der às despesas coro aS suas refeições.

sala das Sessões, 1.° de setembrl.i de
1946. - Ruy Almeida. - José Bonifa.
cio. - Segadc.s Viana. - Café Filho.
- Euzebio Rocha. - Manuel Benicio
Fontenelle - Jor(Je A.mado. - Luiz
Lago. - Licur~o Leite. - Monteiro
de Castro.

O SR. PRESIDENTE -~ Vamo::
prosseguir na votacão dos del$tàques
referentes ao Títu:o VIII - Dos fun
cionários Públicas.

Em primeiro lugoaI" o reauerlmento
de de::;taaue para' a emenda número
30a, dE autorIa do Sr. Paulo Sarasate,
nos se~uintes têrmos:

os abaixo-firmados requerem des
taque para a emenda n.o S08. &;pre
sentada ao art. 179, parágora!o úni
co do Projeto primitivo e alusiva ao
~,arágrafo único da art. 187, do pro
.1eto rev1sto, a fim. de aue a mesma
seja. aprovada. com a supreSàáo das
palavras ,.com 'fJTovento tnteQral" e o
aproveitamento em seu lUg'ar. da
palavra "remunerada", extraída do
texto do Projeto revisto, passando o
dispositivo a. ter a segoutnte redacão:

parágrafo único - Extinguindo-se
o cargo, o tundon.á.rio estâ.v~\ 1ica.'!~

em disponibilidade remunerada até o
seu obrigatório aproveitamento em
outro car~o. de natureza e verl~lmen
tos compatíveis com o anteriormea
te ocupado.

S. S. 31 de AgOsto de 1946. - Pa.u
lo SaTttSate - Acúrcio Torres.
Castelo Branco. - La.uro Monte1l-e
flTO. - Gurgel do AmaTaI, - Samuel
Duarte. - Dario Cardoso. - Juran
dir Pires. - José Romero. - Jonas
Corre14. - Rui de Almeida.
Gtlberto Alves, - Raul Barbosa,

o SR. PAULO SARASATE (.) 
Sr. Presidente, a emenda cU,ta de~
tesa vou fazer em poucas pa1avra5
é daquelas Que. amoarando o fun~
cIonalismo, representa ato de abso
luta, inequívoca e indi.spensvel jus
tiça social. Efetivamente. visa a
mesma assegurar garantias necessá
rias para Que o funcionalismo pú~
'oll.~() d~!mte em. sua. plenitude as
liberdades de pensamento e de acã~
política. consagra.da.s no texto cons
titucional.

Diz o proj~to revisto no art. 187:
"Os fun~ionârios llúbUcos per~

derão o cargo: 1.0 - Quando vl
tallcios. somente em virtude de
sentença judicIária: Quando es
táveis. não só no caSo do núme
ro anterior. !'\'2não também no de
se extinguir o cargo ou no de se
tem demitidos depois de processo
adtn1nlstratlvo em Que se lhes
tenha. asseA'urado ampla defesa.".

O parágrafo único. cuia modifica.
c~o proponho e a A.s.semb:éia - te
nho a. certeza - vai promover diz:

"Extin.guinào~se o cargo, o
funcionário estável será aprovei
tado em outro análogo que esteja
vago ou Que se vp.nha a vagar".

Agora., ligeira exceção no mesmo ar
tigo:

"Se o funcionário contar pelo
menos 10 anos de exercício, fica
rá em disponibilidade remunera
da até Que se dê seu aproveita
mento",

Ora, Sr. Presidente. está aaui uma
!1agrante injustica. Se o fUncionâ~

rio é estável, extinto Que seja o car~o

terá de f1car em disoonibilidade re
munerada até Que ocupe outro cargO
análogo. Que est~.ia va~o ou venba n
vagar. Essa é a norma. Justa.. O pro-
feto entretanto. adota. o sel!uíntc
c1'itél'ío àe do~s pésos e duas medida.s:
cria. a figura do funcionário estável:
só admite. porém. fique o funCioná
rio em d1sponibiUdade remunerada
no Caso de extincão do canw, se con
tar mais de dez anos de exercício.

O Sr. Lino Machado - V. Ex.n
snbe como é fácil arraniar ca~os
vag-os .. ' Trata-se de arma. contra o
1\mclonallsmo.

O SR. PAULO SARASA'TE
V. E.'C.~ tem tôda a razão. Na justifi~

(.) não foi re\'isto 'Oe10 orador.



cação da emenda Que oferecí disse a
mesma coisa. embora com palavra.
menos expressivas Que aS de V. Ex."
no aparte com Que distin~uiu.

O Sr. Lino Macrado - V. Ex.n (;
sempre muito claro na sua ar~umen~

tacão.
O SR. PAULO SARASATE - Dis~

.se eu. na justificacão da emenda. ílU:
a extinção do cargo seria porta fab::t
através da Qua~ poderia ser exerc1üa
tôda sorte de compressão ao fun{;io
nalismo. Sob a ameaca de ter '. ,.
cargo extinto. sem a l;arantla de
aproveitamento noutro cargo. e :~el~l

tli~ponibilidade. êsse funcionário e.;;
la1'á sofrendo coacão. ante aaur.b
.:',ombria perspectiva.

O Sr. Lino Machado - Ainda há
tres d:as condenei. desta tribuna. iJ

demissão de um jornalista do Mara
nhão. decretada sóbre o pretesto fú
til àe lhe haver sido extinto o cargo.

O Sr. Fe;-reira àe Sousa - O ora~

dor não fez distincão entre funcioná p

rio estável e funcionário vital1clo?

O SR. PAULO SARASATE O
Qj")arte de V. Exa . sómente poderia
."er proferido por aqueles Que não
acompanham' a evolu'cáo do direitc
aàmini:;t!'átivO. daqueles Que fiCara!l.
no século passado ao conceituar rl

<Ustinção entre a vita:iciedade e a
estabilidade.

O Sr. Ferreira de Sousa -- O no
bre Deputado Mário M~agão, pro-
fessor da carleira. poderá dize~' se
f'stou em êrro.

O SR. PAULOSARASATE-V. Ex....
permitirá Que termine a re.<;posta
ao seu aparte. REpito que V. Ex.1I. per-
ma.nece no século oassado: ainda
edmite que a diferença preponderante
entre funcionário vitalício e funcioná
rio está.vel deva ser procurada noutro
aspecto Que não no urocesso de exo-
;;cração. .

O Sr. Ferreira de Sousa - Fk:
satisfeitl.<'.simo de estar ;no século
pas:'ado. mas ao lado de tantas au
toridades na matéria.

O SR. PAULO SARASATE - Pela
moderna conceituação - e aproveito
para responder. de antemão. ao :Ja
re<:er que a Comissão Constitucional
irá emitir contra a emenda - pela
<ioutrtna moderna. dizia a diferen"'~
entre funcionário vitaHcio e funci~
l'láric estável é a Que se acha expresp

~a. no próprio oro.ieto em debate. Isto
e: o funcionário vitalício somente po
de ser exonerado mediante sentença

24 -

judiciária, enquanto o funcionãrio esp

tável lJOOe perder o car~o em razão
de processo administrativo. Fora daí
é procurar interpretacõe.; halôfas. re
lrÓgrafadas. Que a titulo de defesa do
poder público. prejudicam a c]3~e dos
funcionários e .conseQuentcmente. a
'Próprio pl"der púbaco porque não po
-de navt:r administracão eficiente. pro~

du tivrt. sem Que seus componen tes dis
pO:-lham de tôdas as liberdades Que
lbes dão altivez normal e efi2iênc10
no servico,

O Sr Ferreira de Sousa - A' téc
nica .Jurídica de V. Ex.B invertida
dessa forma. não há quem possa 1'se
pOndf:f.

O SR. PAULO SARASATE - E
para '/c1' como respondo ao seu apar
te e ao pensamento da maioria da
Comissão Constitucional. atente o no
bre Senador Ferreira de Sousa. ::~~

a minha argumentacão.
Não tenho é daro - a veleidade d~

convencer inteligência brilhante: co
mo a de V. Ex.ll .

Leia porém. V. Ex.a coml!4o o pa
rágrafo único do art. 187 - leia co
rtigo e '~:restc atencáo ao Que vou ler
- para depoLs se cenvencer. se lJU~

der. " (Risos).
V. Ex.a ampara~se. contra minh~'

emenda. naquilo que suoõe um nont l

de vista iUl'ídico. doutrinário. 13to i
a distinção entre funcionário c,.,tlíve'
'.~ .funcionário vitalicio; entretanto sa·
be Que fl!nciúnários vitRlícios. pele
projeto que V. Ex.a defende. são HOC'
nas três: os magistrados. os profe:.;
50res catedráticos de ensino sut)crio:
ou. s~undário c os tabeliães.

Pois:eia a segunda lJarte do nar:1
~rafo único: "Se o funcionário con
tar. pelo menos dez anos de exerci
cio... " (não é vitalício trata-se de
. 'J'; tério arbltrârlo)..... ficará em di-::
nonibilidade remunerada ....

V. Ex.u , para .')er coerente, teria cIe
desaprovar também êsse dispositivo do
projeto t'lorque tal garantia não fi
gura aqui para füncionário vitalício
mas para funcionário estável com
mais de dez anos de exercício. Lo~o
~ fácil aceitar por terra. com o lJrOpr10
-projeto. tôda a sua argumentação.

Atualment.e. o conceito diferencia!
básico entre funcionário vitalício c
funcionário estável é o que dei. ni'i./;
há outro. Refere-se ao processo de
demissão. à. irredutibilidade de venci
mentos ...

O Sr. Aluisio de Castro -- E de ina
movibilidade também porque o fun
cionário vitalício não pode ser remo·



- 25-

vido. E' outra diferenca entre fun
cionário estável c funcionário vlta
lído.

O SR. Pt..ULO SARASATE - Cer~

to. Mas nunca aQue:a diferença t\
Que se ape~ou o nobre Senador Fer
reira de Sousa. 1PJDIa te1mae1a Que nãIJ
diz bem com sua formacão humani·
tria, ('om seu espírito libérrimo. ('11m
seu coração aberto às boas causas.

O Sr João Amazonas - Apresen
tamos emenda idêntica à de V. Ex.a

por isso damos todo o apóio à sua.
O SR. PAULO SARASATE - Agro.~

deço o apoio. sei Que essa é a opinião
da Casa. exceco de dois ou três Sn.
Representantes Que se aferram a prc~

conceitos Que o próprio projeto destroi.
O Sr Hamilton Noqueira - Com a

experiência de funcinário de mal~
de 25 anos e tendo sido diretor de
repartição pública durante 18 dou
meu depoimento: só pode haver ser
viço público p~rfeit.o dentro da esta
bilidade. o Que é deíustiça.

O Sr. Ferreira de Sousa - Apena~

a emenda do orador cerra ao Estadc
as portas para medidas de e-conomia
como a supressão de reparticões pú~

blicas. quando elas não mais atendan~

àS necessidades coletivas.
O SR. PAULO SARASA'TE - A

àefesa dos cofres públicos. apressada
mente feita peJo Sr. Ferreir&. <ie Sou
sa, nada tem a ver (:om a emenda e
com o dispositivo do projeto. Vou
lê~la. para que S. Ex.JL não emita ou
tros apartes dessa natureza:

2 Extinguindo-se o cargo, o
funcionário estável ficará em di~

ponibilidade rcmunerada até o
seu obrigatório Olproveitamento
em outro can~o. de natureza (
vencimentos compatíveis com c
anteriormente ocupado".

A 1im de ver a Casa Que não faco
demagoogia nem ando à procura de
votos de funcionalismo mas apenas
defendo medida .1usta e me co~oco ao
lado da boa causa - com a Qual vai
al1ás. concordar a Quase -unanimi
dade da própria Comi~são Constitu
cional - chamo a atenção do plená
rio e em particular do meu ilustre
aparteante para o seguinte: minha
emenda primitiva era no sentido de
consagrar a disponibilidade com pro
ventos integrais. no caso de extincãc
de carg'o. AtenteI. OOl'ém. mais de
moradamente para a esPécie e veri
fjquei Que talvez rôsse de mais con
sagrar a medida àa Co.nstituicão.

Tratando-se de funcionário estável. a
disponibilidade deve ser remunerada
m& a legislação ordinária dirá el'
..:.ada '::0.50. (~omo será essa remune~

r,LÇ.l.O : se p:o !')or('lona~ ao tempo de
serviço ou integràl.

() Sr, Ja:e:. Machado - A cau.sa
que V. Ex.a d~f€:nde é Justíssima: re
tl:-o minha emenda,

O SR. Pl..Ur..O SARASATE - Agra
deço o aparte de '\. Ex.a anunciando
~) retirada de sua emenda. porque a
millha atende perfeitamente ao ob
.letivo colimado.

Chamo a etpnção da Cas3., entre
tanto. Dara olltro tópido da emenda
em debate.

J'.l.lega-se que ti. eo: labiadade é uma
fi~urE.. de direito administrativo e a
vitaliciedade. oat!:l. Ora se auiser
mos mais tUlla distincão - se é que
.sc anda à p1'Ocura cic distinções
er:.tre as duas espédes. aqui está ou~

\1'l:i na emenda: é flue o funcionaria
10m a vitl'l.1iciodadt> ficará com os pro
\e~tos inte2'rais e o estável. em dís
p:mibilidade com proventos regulados
na lei ordinária.

G Sr. Ferreira de Sousa - Ve,ir.
aA'úra Que sua emenda é melhor de
Que supunha.

O SR, PAUL') S6.o\RASATE - E'
me Rrato con.c;t,ntar (jue depois de
lon~a caminl1a.da. tenho convencido
o nobre Senadl)r Ferreíra de Sousa.
Agora. S. Ex.n concorú:u-á certamente
com a emenoa. com l) Que folgarei
duulamente: lJrlmeiro. porque o fun
cionalismo conQ\liStcu mais um adep
to oara sua caU"5a: .st'~'!.ll1do porque
o :Jleu aml~1) Sr. Senador Ferreira de
8.>usa. àest.l v~z. r..ão ficará contra
mim...

Entretanto à Gasa ~ d~isão da
ma Léria. esnero fiC'lllC cerrada. com a
1tprovaçãv da emenda. aQuela porta
falsa Que se la q,brir para. atrnvé'l
dela. deixar ao desamDaro da lei nu
m..:rosos funcJon'l1"ios uúblicos (Muito
bem,' 1JZ.uito bem. Palmas).

O SR. MARIO MASAGAO (*) 
Sr. Presidente, de acôrdo com prin
cipios tradicionais do Direito Admi-

. nistrativo brasileiro, o J.tual projeto
de Constituição dividiu os funcionã
rios em três classes - vi ta lfcios, es
táveis e demissíveis "ad nutum".

segundo o dlreitc universal. o fun
cionário estável é conservado enquan
to bem servIr e existir o seu cargo.
Nisso se distingue do vitalício, que

(.) Não fol re'/lsto pelo or':ldor.
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tem direito ao cargo de qualquer ma
neira, e quando e~te se extingue con
serva tôdas as vantagens respectiv~.

O funcionário estável, na frase do
cili'eito americano, será conservado
enquanto bem servlr e enquanto seu
cargo existir.

O Sr. Aluísio de Castro - Na opi
nião de V. Ex.!', os cargos de provi
mento vitalício não podem S€r ex
tintos?

O SR. MARIO MASAGAO - Se
forem extintos. os respectivos funcio
nários conservarão tôdas as vanta
gens corre,s.pondentes.

(Trocam-se vários apartes).
Se os nobres colegas permitirem,

passarei a dar o I~nS:l.mp.nto da Co
missão.

Estabelece o projeto que, na hipó
tese excepcional de o Poder Legislat:
vo se achar na contingência de extirJ
guir cargo porventura ocupado por
funcionário estável aue se conservou
na funçào por prazo-mUito longo, de
dez anoo, par exemp.:0, ficará êle em
disponibili-de..de renumeraOO.

O Sr. Aluisio de Castro - E por que
não dizer cinco anos?

O SR. MARIO MASAGAO - Cin
co a.nos é o prazo para aqu1s1ção da
esta.bilidade. Não facamos confusão.

O Sr. Negreiros Fcácão - No sexto
ano extingue-se o cargo ...

O SR. MAF..IO :M..\SAGAO - O
funcionário adqu.i.rirá est8ibllidade no
prazo de cinco anos se fõr nomeado
sem cor..curso, ou no de dois anos
quando tiver prestado concurso; se o
cargo é extinto e o fundonâxio já tem
dez aTlOS de serviço público, !jca em
disponibilidade: se tivor menos de dez
anos, perde o lugar.

O Sr. Negreiros Falcão - E' BibS'm
do. Estaremos ~"Ujeita: :10 o funciona
lismo aos cwpr1chos do govérno.

O SR. MARIO MASAGAO - O
que V. Ex. a diz relativameIllte aos ca-
prichos do goV"êmo - permi ta-me
devolver o adjetivo - isto, sim, é
a.bsurdo. O governo não pode extin
guir cargos.

O Sr. Negreiros Falcão - Aioourdo,
repito, é sujeitar o funcionário público
à pressão do govêmo.

O SR. MARIO MASAGAO - O go·
vêrno não pode fazer pressão, nessa.
hipótese, porque dêle não depende a.
providência. .

O Sr. Ne(JTel:roa Falc40 - O cargo
pc-de s:= e;:t~~~~o~

o SR. MAR.!O MASAGAO - V.
Ex. a se engama. Só à lei compete a
extinção do cargo. O a.rgumento de
V. Ex. a peca pela. base.

O Sr. Negreiros Falcão - Quando
o govêrno entende de suprimir o CM"
go, diI1ge-se à Assembléia, e ela sa.
tisfaz seu capricho. Na prá.trea.. este.
é a verdade.

O SR. MARIO MASAGAO - Se V.
Ex.- supõe isso da Assembléia Legis
lativá, eu, na qualidade de seu mem
bro, repilo a. suposição.

O Sr. Negreiros Falcao - Louvo-me
no passado.

O SR. MARIO MASAGAO - A
Assembléia Legisla.tiva é órgão autô
nomo e digno, que, de maneira. algu
ma, será subserviente, como V. Ex. o.
alega, e muito menos para perseguir
f undonárlo.s públlcoo.

O que VV. Ex. BS pretendem é que
a Constittrlção esta.beleça que o cargo
púbUco é criado em beneficio do fun
cionário. Mas isso não é possível.

O ca.rgo é institu1do em beneficio
d-o serviço público e não do funcio·
nário.

O Sr. Dauro S4rasate - Nestas con
dições e dentro da lógica de V. Ex. a
cuja opinião é sempre respeitável pelas
credencia.is que V. Ex. li possui, o pró
prio projeto está errado, na segunda
parte.

O SR. MARIO MASAGAO - O
projeto. com efeito. considera. que
quando o fundonil.r1o público tiver 10
anos de serviço é conveniente que se
lhe dê amparo, porque tendo ficado
tanto tempo ao serv:lyo da. Unlâ.o, per
deu a aptidão para outros serviçoo.

O mesmo não acontece com o fun
cionário q.ue tem 3lpe·nas dois anos dê
seI"Viço; não há injUl5tlça nenhuma
collJtra o fur..cionál'io. nesta h1pótese,
poTquanto ao aceitar o c9J1"go que não
é vit-al1cio, já. s9Jbe que está sujeito
a PeJ1dê-Io, na hiJpótese de s-er extin
to.

a Sr. Aluisio de Castro - 2Bses
dilreiltos são gMamttdos 81té o quinto
aII10.

O SR. MARIO MASAGAO - Vossa
Excelência confunde: dea>o1s dos clnco
anos não pode o fUDCioné.rlo ser de
tr..iltid'Ü. senão mediante 1nquér1lto 00
min1stl'l8tivo, em que se 8JPme tal·ta
grave, ou na lüp6tese de o poder Legis
lativo ser o~o a ext1ngu:ir o car
go . O que não é passtvel é, no caso
de exitnçâo de cargo em vt.rt.ude de
n~c essi:J:'j:!::s da ::.c!m:nLst:rac:ão, conti·
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nua.r o Tesouro a SilJSte'Ma.r tUDci<mã
rio que não trabalhe. VV. Exas. Se
nhores Representa.ntes que me wpar
tetm. devem CODVenc~-5e de que
o cargo público é instttuido em bene
fício do país. do serviço público, e não
dos incUvf:duos que o ocUJ,Pam.

Entrego ao patriotismo da. Assem
bléia. a votação desta emenda, pro
fundamente injusta pa.ra com a admi
nistraçâo pública e sangrad<)lEa dos
cofres na.c.ionais. (Muito bem; pal
m4.Q .)

O SR. PRESIDENTE - Vou sub
meter à votação a emenda. n.o 308. ao
artigo 179, parágrafo único. Preten
dem seus ilustres autores que o para:.
frad'o passa a t.er a seguinste redação:

"Pa.rtl.graJa único - EXUnguin
do-se o cargo o funcionário es
távf!l ficará em d19ponibUida.d.e.
com provento ilmegral arté o seu
obrigatório aAPt'Ove1rta.m€41Jto em.
outro caI1go, de natureza e v.enci
mentos COT!met,!velS com o ante
rtonnente or.upaao·'.

05 senllores. cj'le aDrcvam a tmen
da QuelIam levant<tr-sc. (Pausa),

Está ru>rovaca.
Vou !:ubme~er à Casa a emenda nú

mero 319. a·, artif'o leo do projeto
re-.. lsto. ofereciia nela Sr. Paulo Sa~

ra.:.ate. cuio dC:ltaoue é cos selmintes
ti'rmos:

FU:r.C:to1'J.lismo Público

Requerem06 destaque, na. forma re
gimental nara a Emenrl&. n.o 310 alu
~iva ao art. 18C do projeto primitivo
(lód do atual> - de autoria do pli-

, meiro silmatárb e concebida nos se
guintes têrmos:

"!nvalidadc 1')or sentença a de
m1s.são de qU::llQuer funcionário.
será. êle relntegTadc no car~o
8pllcs-'1do-se 9.C' Que lhe havia
ocUPado o lugAor ~e está.vel. o dis
posto no uau1.grafo único do arti
gO anterior".

Observação - ParágTá.fo único do
arLigo anterior a aUe se refere a
ell'.enda é. a~ora o parágrafo único
do art:go 181 do Pro.1eto revisto. Que
manda aprovei~s.!' em cargo an~ogo

o funcionário Q'-'~ ocupava. cargo ex
tinto.

Sala das Ses:.óe-: em 31-8-46 - Pau
lo Sarasate. -" Castelo Branco. 
LaUTo Monte'nfTero .- Raul Barbosa.
- Guroel do Amaral, - Samuel Du
:.J.Y"t:. - rcr:-:./ \: ::-r.c:J - Jllrandir

Pires. - RUI Almeida. - Jonas Cor
reia. - JDS~ R01T.erü.

A emenda diz:
"Hecilja.-l'e assim: Art. 180

Invalidada 'oor Eeuten~a a dernJs
são de au~l(.!l'er fu;l<:lOnário. será
êle IelntegJ.'acto no car~o. aollcan
do-se ao Que lhe havia. ocupado o
lugar. se ~t.'Íve.. o disposto no
parágrafo áni"o do artigo ante
rior" .

u SR. PAULO SARASATE - (.)
(Para encaminl, ~T a. votação) - Se
nhor Presldent?. o jUlgamento Que a
C~wa acaba de emi1.:r. votando a !a
vor da eme:ncia saneadora. Que tive
crrlsião de aol'cseMs:r constitui a meu
ver um ore 1'11~amento da,vot~áo {fUe
vai, nece.ssà.rtan'.ente. PIofeI'ir Clrl tôr
no da oreoosicáo I)r~ em debatL,

A emenda anterlor referia-se ao pa
rágrafo único do art, 187. p~o a
atencão da Assnmb'~la para. esta cir
cun~tância por;lue a. emenda atual se
l'l.'!ere a"~' art. 1B~ der pro.1eto. Que vou
ler também, para Clu~ o assunto fique
(;st~'eme de C1Uá1I.l'lC: dúvida. Observe
o ~lenário a h~1u~t.iça. Que se !râ co
jlleteT. ::e o arti~o iJJtUIO ficar de Pé.
Diz sua nrimetrs. OC1l'te: (Lê).

"Invalidada POI sentenç.a a de
missão de Qualauer ftmcionário
será. êle n:il1te~r~ci("l".

A~é ai. muüo bem. Invalidada por
scntenç~ a dem.!..C\sãr. o I:ervidor pú
blicJ sera iD30 .facto reinte~rado.

Entretanto. a. ps.r:e :fmal absoluta
Ir.e.lte atentatória do.; direitos do tWl
cional1smo. reza a,~ill1: (Lê).

"O oue lhe houver ocuoaJo o
lu~ar ficará. cest!tuido de plano
ou será. l'OOD':.ldu::ido ao cargo an
terior ln9.S sem direito a Qualquer
indenlza.cão·' .

Quantc 'i Uldcnizaçãv. e.'3tou de
pkno acOrdo Que não he..ia: mas.
Quanto a ser d~stltuido de 'P~no. é no
meu en~nder uma hc=resla tanto· do
nonto de vista social. como do ponto
de vista jurtdico"

O S'. Ivo D'Aquillo - O preceito
('on.s~bstanda.do 110 projeto é o mes
mo do Estatuto dos Funcionários Pú
blicos., .

O Sr. Mário Ma..o:agão - E da Carta
de 1934.

O Sr. Ivo D'Aqulno - ... e decor
re de 'Pl1ncípio tle direito.

(.) Não f')l ~'evistc pelo orador.



o SR. PAULO SARASATE
V. Ex.14 node citnr (J ;iÚInero do ar
t~~o do Estatuto~'

O Sr. Mário Masaaào - Repito QUt
ec;tá na Constt~uição de 1934.

O Sr. Ivo L'ilfJuino - Não tenho dto
co:' o rlumero do anJ:.!o mas posso tra
zê-lo e mostrar, a V. Ex.A. Aliás se
gün!.io frisei. deçorr~ Cu seguinte prln
cioio: o ato nu!<.: não pode produzir
e!êho. o que ~ wiversalmente reco
nhecidj,

O SR. P;\ULO S,,\RASATE
Nisso - e só nist=o - estou de acOr
I~O con:. V. Ex,a . E' princípio elemen
t~r de Direlt,f), Qunndo cu dls.se aue
conco:dava com a reintegracão - e
~em ~-:lúia deixa!" de concordar
subordir.:.ava-me 6. ê:se principio. V.
Ex.a. entretanto. púl'ece confundir
ato nulo com e,E 1:1ável.

O Sr. Ivo D Aquino -- O ato não se
rá anu1é·/el: ~erá ~ulc.

O S~. PAULO BARASATE
Se V. Ex.a p':l"míte, ar;:;umentarie. pe
din&o todavia que não se apresse,
para Q'~e eu po.-;~a de::truir seu argu
!~ento

O Sr. Ferretrt:. de Sousrz. - O no
b:í.e Sena.do~ Iv,) DJACluino usou ar
gumertc: apenas apu!c:ntemente certo.
l;'ão 'fel objeção ~ nu:idade da demis
são m~ à m:Jidade <.lo ato Que nomeou
CJ out..'o funcionãric, o aue é matéria
dlvers2..

O ~~. PA ULO SARASA'T':E
Grato ~Jf:lo arJsrte ma.s ,:wero ter o
orazer de l' "so",nder tpmbém ao Se
nhor Ivo D'Aquino. O ato da demis-
são é anl.l~vel O.l 1:\.;.10: mas o c;le no
meacão ,1e outu, funr.lQ..lario Que subs
titlla o denu';iàú é :!tt. 1uridlco per
~elto e acabado J:'JrQue a nomea<;ão é
1: oi.ada, nad~_ tem a ver com a demis
.. ão dto (unc~cnariL a~~prior.

Vou W~urar à Cl,l.!':a. para que fique
pt.lfejtament.e esc1an... ·ida. um exem
:.10.

Digamos Ol.l~ um PJ'ot<,'ssor demitiria
r.or a~JtI:..o .:i~, TJodcI' oerdeu a cate
eIra. Para seu lugar abre-se con-
or.urso a Que se subm.e~ ('In vários can
d1dao~ - concurso rigoroso reves
Udo d' tbd·...s t\~ flJrmalidades 1e
~ais.

U p\"Jn)etrt) :U'·yCllC.ú "cassa a ocupar
o <..arR\J do Que foi destituído por
abuso rfe p~.der.

buponhamos ~sse novo funclonáric
.lá esteja. com doze· ~nl<.ts de servico,
quando ..lm~. sentfr.ca anule o ato
qUr~ d~mit1u o antec.e.bSOf. EMa de
m1ssfio é Ql:C: const1tu~ ato nulo e
nár. 'Produzirá efei~os visto Que o

28 -

antigo funcionário voltou ao seu lu
gar. No enamto. (I O".J.f !,) substituiu
C{".1UOU O cargo tamb~m em razão
dt: aco uer?cito. em virtude de no
meacá'J revc:stida. 1e tódas a.s for
ma.idades le~C:Lis. lá contando o de
vido tempo ê," ~et'Vi~u Que fazer
em rela<;r~o a '::':'lé: Delxá.-Io em dis
ra. üoilidade remuueiac;,a. tal como :.c
fez C0!11 refeTêr..cl~ 8()S funcioná.riooS
~UlOS c.:orgos f,,:err:. extintos. E' essa
mef",Illa situacéo 1..1J. 1('jca Que a Casa.
R(;aba j~ conc.etizar Dara o func1o
r,ado de cargo e.::,,~H~~. cujo C9.rgo
f 01 extinto Que pJei'Jb(" para os !un
c.iollã~ilJS n~. conrlicões do art. 188
dü Projeto.

O Sr. Galeno Caranhos - O que
V, Ex a pretende é mu:to justo.

O SR. P ~7[,0 SARASATE 
Qualc,uer o,ltro argumento fora des
te radt:ciId·:, é nntl-.1uriC1co. D01'Que
o ,iircito não pode contrariar 1nte~

re.s.:3es socis.L, porql.~e só há. direito
:)U~ndo se ~Ltende ã2 necessidades e
aú:ii princípios de justiça Direito que
fere a~; boa)) r.ormas. não é direito.

Não há direito, quando ~~ ofendem
(J- prll'l.~ípio:. da eQt.idade.

O S - Adrí..Qlao C()~t(! - O art1go
17~l da COnsClt:l';';ã.ú d.:: 1934 d.t.5OÕe
T)recisamente. d", p.a,neira pela Qual
E>.3tã conslgn;\cu. i}O Fru1eto.

o ,'::"H" PA lTLO SARASATE -
Contra isso é que me ba.to.

O Sr. Adrf1aldo CnSLu Preste
atencáo o nol),,:,e ora~lJr ao texto do
arr. 1";3 da Cnn.slÍn!l:::-JÍo de 1934:

.Tnv;\!ià~,do ;)or sentenca o
afastamento de qualquer funclo--
Ilã:.io .;"'rã êste reintegra.do nas
su,·... f' ,ncõe:s e o Que houver
sido nomead,) .~.lt Seu lugar ficará
distribuído de plano, ou será re
conduzido ao cargo anterior Rem
pre sem direito a qualquer inde
nização" .

o Sr Cc;.~'eIIJ [<""llCO - E' pre
('CIto fllJ.SolulJamentl' :.n1usto.

O ::R. PAU! Q ~ARASATE

E' só isso que V l.'X.a alega. Se
nl1nr Del)ut~J AJl")a.~~(, Costa?

O Sr Adrcaldo Ct}3ta - Não.
O :-;,R. Ij.~T~LJ SARASATE

Bntão -:-rerecb cutl;".')s argument.os.
O Sr 'Ad,':"alou (~'Jsla Atenda

"f( ~x.-. tõdii '"rez uue n Govêrno
o:li~er coloce,· um afilhado. destituirá
u fnn ~hná.riJ Qile e~~e1a servindo
ror lnllltos a!:o:i e a contento. serã
êle df,1.Jois recClnduzirjo por sentp.nca;
mas 1:\ tel i~t. sido '5~t ~ sfeita a von-
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tade tm0raL (\.l t1 0c.lP.l Executivo de
coliJca~' r.o :::..tr~u um aJ"lanJguado.

O ;-R. r AULC SARASATE
t'~e é o ar9,q·.llerl~() da Constituicáo
4!e 3'1 e o unire,) an;i n',ento de Vossa.
:F.xcel·} ',h'la ,

Res~·.. lide1f?J c:..:n a ~a1a.vra <laQuela
flutorl",;Hie i.t'.:nnt<:·)t:.l\·e~. com assento
neste Casa c Que ~~CDla acompanha
V. E:i.' - o Sr. Mário Masaj:tão 
Quamio h:í dia/). ~~ s&'unto relativo
1:. e'lo:L'" raça,'! de minérios assevet'ou
Que certo oreceit~ ~&. Const1tuicáo
d.e 1&34 estatla p~l'ar~,)

Suste~lto eu ar.úra. a mesma coi~
sa,: QU(' o d13PC.:.to .:la Constit:ucão
d~ 19::1'4 a se tn">iíd~' na Constitui~
cã~ do 1940, era et:. dtbate. também
e.stí. ~;. ado.

O Sr. Ferreira de Sousa - A. pre~

valecre o texto elo Projeto revisto,
veri!lear-se-ia. a. subvençá,(:\ do d1~

reito processual isto é. a. sentE:nca
:fa:ter coisa julgada contra pessoa
Que não tenha sido parte no pro...
cesso.

O SE. ?A"CJLO SARASATE
Será. como acentua o nQJ).re Senador
1\ subversão das normas processuais .
Quer dizer: a. .sentença. ter fôrça de
coisa jUlgada. contra quem não te
nha sido par..e no processo. E desta
vez :folgo em veriticar Que está. do
meu laiio o, nobre Senador Ferreira
de Sousa.

O Sr. Ivo O'AquiT40 - Atente
V. Ex}" para o reverso da medalha.

O SR. PRESIDENTE - O tempo
de V, Ex.o. está. findo.

O 5R. PAULO SARAs.."\.TE - Como
o tempo está' findo. o reverso da me
dalha será apreciado pela Comissão
Constltudoll4l Que pretende ma.n1tes·
tar-ae fulrninantemente contra a
emen<ia. AcreQ.ito. porém Que :sua
oposic;ão terão o efeito de "ás lacl1nlO"
gênio ou descarga de tiros de te.stfm
tão em moda. no momento porque a
Casa ficará maJs uma vez a favor
dos funcionários públicos e d~ boa
caUSa contra. a subversiio do direito
e da j~t1ça. 'Parta esta de onde ))ar~
tiro amparada pelas vozes mais au
torizadas Que o se.1am. (Muito bem.;
muito bem. Palma3).

O SR. MkRIo MASAGAO - Se..
11hor Presidente. o parecer da Contts
!tão é contrário à emenda. aue acaba
de ser defendida desta tr1buna. Pelo
Sr. Paulo Sarasate.

S. Ex.o. declarou que a hipótese
era .semelhante à c..ontida. em emenda
anterior. Labore o ilustre Represen
tante em tremendo eaUÍvoco. Desse
passo.

Com efeito a emenda ~1Ue acabou
de ser votada' refere-5e ao funcionário
estável. A outra, ora em. votação. não
se refere a essa cate~ot'ia de ~unclo~
nArtos. porQue pode ocorrer a hlpó...
tese Que ela !hnaa com funCIonários
que tenham DOUCOS dias de ~ervico.

O Sr. Castelo Branco - Também
pOde ocorrer com o funcionaria dp.mis
sível ad nutum.

O SR. MARIO MASAGAO - O
ilustre colega Sr. Paulo Sa.rl\sate não
tem razão Quando procura estabelecer
a;proldmação entre essa em.enda e a
que foi votada anteriormente.

O dispositivo do projeto Que ora se
ataca. iá. constava do il.rt. 173 da
Constituição de 1934.. é profundamen
te juridico; nada há nele contrário
aos interésses soc1ais. como pretendeu
S. Ex.o.; quando muito &eria. contrátlo
aQS lntel'êsses e 'Conveniências 'Pes
soais de pes.'was nomeadas para car
gos.

O Sr. Galeno Paranhos - Os mo
tiV03 constantes dêsse ctisPOsiti'Vo são
Injustos. Ferem d1relto a.cla1Úrido.

O SR. MARIO MASAGAO - O
nobre cole~a aparteante enten<ie que
o dispoSitivo fere dirp.lto adaUlrido.
Vou mostrar o contrário.

O individuo llomea.do para c~o
que não está vago. por ser a demissão
anterior nwa. não é funcionário; não
tem diretto algum. multo menos di
reito adQ1llI1do. E não há. como
transportar 'Para o direito público a
distincão entre ato nulo e anulável
que existe em direito privado.
O Sr. Paulo Sarasate - A inter
'Pl'etação Que o nobre orador está. fa
~endo é unilatera.l. De fato. as duas
emendas se conjngam. Tlratam do
direito que tem o funcionário estável
e não o de Qua.lQuer funcionário.

O Sr. A.loísio de Castro - na.queles
Que não podem ser demitidos.

O SR. MARIO MASAGAO - Os
nobres colegas Que me a;pa,rteiam en
·tendem Que o funcionário nomeado
para cargo público não pode perdê
10 quando a demissão anterior se.1a
nula• .:. assim, tem direito adCJuirido
a tal cargo r

o Sr. Galena ParcMos - POrQUe
depende da a,preela.ção de fatoo pm
teriores.
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o SR. MARIO MASAGAO - Mas
tudo que o projeto prevê acontecerá
c.epois da. sentença. .Que aprec1a.r os
fatos. O projeto sh se refere a. hipó
tese verificada posteriormentt. à .sen
tença, como cO~eQüência. dela.

O 5r. Galena ParaMOS - Mas a
nomeação é anterior à sentença.

O SR. MARIO MASAGAO - De
pois da sentença. pasBada. em julgado
que considerar à situação anterior.
e o funcionário vitima da. injustica
voltarA ao cargo. porque o Poder Ju
diciário assim o determinou. Díreitú
a se conservar nele não assiste ao
cidadão Que obteve nomeacão n1l1a
para cantO Que no era vago de di
reito. senão aparentemente.

O Sr. Galena paranhos - Mas pode
tratar-se de funcionário que náo possa
ser demitido. 'Por exemplo. se tiver
feito concurso.

O SR. MARIO MASAQAO - Ainda
hã ):louco VV. Ex.ll.s atai;i:.ve.m o djs
positivo por outro motivo. O ~oncul'SO

é meio de prova de cauacldauc lli2,3
não dá. por 51 direito ao canto.

O Sr. Jurandir Pires -- O disposi
tivo que V. Ex,o. defenã~. invocando
a 'tradição jurídica do país. mostra
desconhecer os direitos fundamentais
do homem -- o direil,o no traba~ho 
e não há. maior direito. Defende o do
servidor do Estado investido le~lti

mamente da fu."lCão pública Que lhe
atribui o Poder.

O SR. MARrO MASAGAO - Res
Dondo ao aparte do ilustre Sr. Ju
rantlir Píres. Ve.io aUe S. Ex.~ bri
lhan te professor da Escola de En~e

nharia. entende s~r o direito do fun
donário, nesse caso. :;ag:rado direito
fundamental do homem.

S. Ex.~, nortanto consiàera êsse di
reito sagrado como o direito à. vida,
à liberdade. à húra.

O Sr. Paulo Sarasate - E' igual
ao da l1berdade parQue:lo liberdade do
funcionário está Intimamente ligada
ao cargo Que exerce.

O Sr. Jura1Ultr Pires - O direito ao
trabalho é tão ~egít1mo Quanto o di
reIto à liberdade. 'PorQue sem t.raba
lho o homem não node sUbsistir.

O SR. MARIO MASAGAO - V.
Ex.1I. não confunda. direito 30;) traba
lho com direito a se aproveitar de 51
tU8,tão decorrente de ato fulminado
de nulidade pelo Poder Judlciál"io.

O Sr. Castelo Branco -- Em tal hi
pótese o individuo entrará pare o
.servtco. também. prestando concurso.

o S1'L Nestor DUarte - Sou obri
gado a. contragosto. a afirmar Que a
emenda do nobre DeoutadC) P8.#Üo Sa
ral:iate tem um grave d(;;fmto e decor
re de simples aprecIação unllate-wos1
de S. Ex.ll.. Pretende S. Ex.a defen..
der o direito Que denomina salU"ado.
do funcionário nomead.o para. uma
vaga ilegal. e esQuece aue o preceito
do projeto aefende o direito sa5mLdo
do funcioná.rio que não deveria. ter
sido demitido, e que o fôra, pelo aJbu
so do poder. (Muito bem. Palmas.)

O Sr. Galeno Paranlws - Não 6
êsse o aspecto que combs.tem05.

O SR. MARIO MASAGAO - O
problema é muito simples. Srs. Repre
sentantes. A jlll1di<:& é aquela que
fol cODSa~ada na CvnstttuiçAo de
1934 e que está no proj~to. A do Sr.
Paulo SaJ"3Sate é U'nU emenda. rooo
mântica, em que a 1m.ag1.nação pre
vaJece sÔbre a ra:zão, ditada. por falso
sa-ntimcnto doe sol1dari.edade aoo m-
cUv1duos Que se aproveitaram dos er..
ros da admmistração pública. <Mufto
bem. Muito bem.)

O SR. PftE.S.IDENTE -- Em vota,...
ção a. emenda 0.° 310, de autoria. do
$r. Representante PaUlo Sansate e
outros, redigida nos seguintes têrmos:

"Invalidada por sentença a de
missão de qualquer ftmcionArJ.o.
será. êle reintegrado no ca:rgo,
ap1icando-se ao que lhe havia
ocupado o luga:r, se estável, o d:1a
posto nQ parágrafo únieo do M
Ugo a.nterior".

Os Senhores. que 8JPI"0vam, queJ,ram
levantar-se. (Pausa,)

Estt aJPTovada.
O SR. ADROALDO COSTA (Pela

ordem) Requeiro verificaçã.o dSi
votação.

O SR. PRESIDENTE - V&l-SB
proceder à veri'f'1eação da votação.
Peço aos Srs. Representantes que
ocupem seus lugares.

Votaram a favor da emenda 85 sra.
Representantes, e, contra, 116.

Está rejeitada a emenda. n. o 310.
Vai-se proceder à votação da em~n

da n. o 2. 100 1 do Sr. Representante
Gu.r.gel do Amaral. cujo destaque diz:

Requeremos o destaque da. emenda
n, o 2.1.00. oferedda ao Titulo VI 
Capítulo IV - do proje1;<> votado em
prim.eiro t1L.""no. cujo teõr é o seguinte:

O parágrafo único do art. 177, pas
sará a § 1. 0 acrescentando-se o ~ 2.~

com () seguinte texto;
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§ 2. o - O provimento doo cargo.,
far-se·á, dentre os escreventes jura·
mentados. na razão de dois têrços por
antiguidade e um têrço por mereci·
mento.

Sala das Sessões, em 23 de aeost<:!
de 19~. - Gurg~Z do Amaral. - Be
nicio Fontenelle. - Antoow Sílva.
Pedroso Júnior. - Romeu Ffori. 
Ruy Almeida.

A emenda diz:

"O parágrafo umco do artigo
177 passará a parágrafo prime1ro,
acrescentando··se o ,parágrafo se
gundo, com o seguinte texto:

§ 2.° O provimento dos cargos
de serventuário de oficio de jus
tiça far-5e-á den tre os escreventes
juramentados, na razão de dois
têrços por antigu.1dade e um têrço
por merecimento."

O SR. PRFSIDENTE - Tenho,
~lnda, s6bre êste assunto, o seguinte
requerimento de destaque do Sr. carlos
Manghela, no.c; seguintes tênnos:

Requeremos destaque para a emen
da n.o 3.440:

Onde convier: "Os cargos de ta
be:lão e escrivão são de carreira. re
gulamentu.da por lei ordiná.ria. Os
I?'molumentos , custas, rasas, taxas e
qualquer outra despesa, seráo P2.gos
p-or sêlo".

(Emenda aditiva ao T!tUlo VIII do
Projeto atual. corr,...sp0!ldendo ao Ca
pítulo III - Titulo VI - do Projeto
anl.eilor) >

1.° signatário: Deputa<lo Ca7LI)S Ma
tighella.

Sala das Sessões, 1 de setembro de
1946. - CarlOS Prestes.

O SR. GURGEL DO AMARAL (.)
- Sr. Presidente, é a segUinte a jus
tjf:cação de minha emenda:

"De há muito 05 escreven~es
jurament,a.,(los vêm pe<lindo justiça
pD.r$1. a sua justa causa, .:lontra o
fa to de s e r e m preteridc5 por
pessoas estranhas à class~, que,
emOOra porta.dores de titulo de ba
charel em direito, não têm. toda
via, o tirC'..cín10 necessário para a
função do cargo de oficial que só
lhe chega às mã.os pela via da
proteção política.

(.) Não foi revisto pelo orador.

o escrevente é, não se p0de ne
gar, o mais eticle:lte at1X~liar do
juiZ e sempre o vemos ao seu laGO,
quer nas audiências, que! nas dili
gências fora da Sede do Juizo.

E' ainda, êsse obreiro da justlça r

o substituto legal do oficial do car
tório, nas seus impecl1men"-<>s oca..
monais por férias, licenÇa ou outro
motivo, sempre por des1gn..'l,çáo da
Corregedoria, que, desta !onna, G
reconhece a.pto para o exercício
do cargo.

Ora, se qualquer escrevente ju...
ramentado tem capacidade moral
e intelectual, reconhecida por au
toridade competente, como sai ser
o Desembargador Corregedor, para.
substituir o oficia.l efe't1vo, por que
motivo não se lhe assegura o di
reito de ser nomeado para. o cargo
quando aberta. a vaga.? I

A defesa. dêsses abnegac.os ser
ventuários tem sido feita através
da palavra leal de juizes. clzsenl
bargadores e advogados que mili
tam no nosso roro. sem contUdo
encont1"ar, nos PCtÕeres Públicos, o
eco necessârio para n justa ga
rantia de sua carreira.

Em tempos que, feliZmente, jã
vão longe, os cargos de escrivães.
hoje oficiais de ofício, constituiam
patrimõnJo dos respectivc5 r.itu
lares que indicavam para seu subs
tituto filhos seus com exel'cIcío no
cartório, preterindo na mai;; das
vêzes ~reventes de maio::: valor
moral e intelectual e temt)o de
serviço.

E' certo que, nos tempos mo·
demos não se a.dmite êsse odioso
privUégio; mas, não é menos cl.'rto
que, se os pais não podem indi·car
os seus f i 1h os pan;L substir·uto,
quando muitos dêles merecel'ia:n
até mesmo essa preferência, ,"I. in
dicação passou a ser feita pe10s
pollticos, recaindo na sua maforia,
em pessoas estranhas à c!asse. o
que constitui clamorosa inju::tlça.

Os cargos de escreventes J~ra

mentados são providos por cem
curso e quando os titulares espe
ram, após dez, vinte e trint''l, ~nl.JS

de bons e valiosos serviços pres
tados à justiça. melhorar o seu
:padrão de vida, se vêem e5hulha~

<los de um direito legitimo com :J.
nomeação de filhotes políticos.

A presente emenda, cerrando a.
porta. a elementos ~tranho5 à.
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'classe -no seu põsto máximo, vlsua
llza. evitar a. injustiça que .se vem
fazendo à laboriosa classe dos es
creventes juramentados, objê:i
vando. além do mais, a mota!idade
da administração pública."

Esta em~nda Sr. Presidente, teve a
maIs larga repercussão no país. A
banca.da tra.balhista afluiram cente.
nas de telegramas de apojo assinados
por Interessados e, principalmente,
magistrados e advogados, homens de

·cultura e grande idoneidade m(lral,
.favoráveis a que se acabe c(lm as in
:iustiças até hoje praticadas.

A emenda não ne<:essita mai(lr jus
tificativa; apenas requeiro seja o des
taque votado por partes. A primeira
será. a seguinte:

"O provimento dos cargos de
serventuários e oficiais de jus
tiça far-se-á dentre os escreven
tes juramenta-dos .....

e a segunda:
. .. à razão de dois têrç.os por

antiguidact: e um t.êrç(' por mere
. éimento".

Era o que tinha a dizer. (Muito
bem; muito bBm) .

O SR. ALENCAR ARARIPE (.)
(Pela ordem) - Sr. Presidente, sõbre
o mesm..:> assunto aprl:sentei emenda,
que tomou o D.a 2.777, cuja pri.m~ira

parte trata da vitaliciedade dos ser
ventuários da j.lsUça, versando a se
gunda sôbre a nc~:!lf>ação de escreven
tes para aqueles cargos.

Peço a V. Ex.a verifk:'ll" se a se
gunda parte fica prejudicada com a
aceitação da. emenda em apretjo.

O SR. PRESIDENTE - prellmi
narmente. vou dar a palav.ra a~ Se
nhor Cs.rlos Marighela, signatárlO de
emenda no mesmo sentido, sob nú
mero 3.440.

O SR. CARLOS MARIGHELA (.)
- Sr. Presidente, Srs. Representan
tes, a emenda apresentada pelo Par
tido Comunista do Brasil, da. qual
sou primeiro slgn::ttáno, tem o nú
mero 3.440 no aV\llso que trata. do ar
tigo 165, página 40, mas figura com
o número 3.436 no outro avulso que
p!1bl1ca tôdas as emendee em or<iem
cronológlea. Quer num. quer noutro.
porém. a redação é a. mesma:

C·.) N:ão tol ~~v1&j;o pelQ orador,

H Os cargos de tabelião e escri
vão são de carreira, regulamenta
da por lei ordinária. Os emolu
mentos, custas, razas, taxas e
qualquer outra despesa serão pa
gos por sélo."

O Sr. Gurgel do Amaral - A pri
meira parte da er~lenda de V. Ex.a é
1dêntú;a à primeira parte de minha
emenda. Não hã qualquer dl!erença.

O SR. CARLOS MARIGHELA 
~ão hã dúvida. Greio que a diferença.
so existe na segunda parte, quando
V. Ex.a fala de promoção na base de
ant1glÚdade e merecimento.

Minha emenda é aditiva.
Que significa o seu conteudo, pre

tendendo transformar o.s cargos de
tabellão e e~rivão em cargos de car
reira? Signifk:a que se deseja liqui
dar uma situação de injustiça que se
pratica quanto a êsses serventuários.

Atualmente, os escreventes de jus
tiça, Que trabalham noras a tio nos
cartórios, não têm o dire!to, estSlbe
lecldo por lei de acesso aos postos
mais elevados.

Não são nem funcioná.rios, porque
nã.o recebem vencimentos dos cofres
públlcos; a maioria vive das custas,
das razas e dos emolumentos, en
quanto as donos de Cartórios se be
n-eJic1am de todo l) extenso trabalho
dos escrevenL.es da Justiça.

Em discurso que pronuncIei necta
A.'::sembléia. em 9 de agôstL dêste ano.
fundamentei esta emenda. e, agora,
quero apenas ressaltar alguns tópicos
para que os Srs. Representantes pos
sam votar com conhecimento de
causa.

Realmente. na organizacão da nossa.
Justiça. o ponto fraco é o permitir-se.
ainda, que se estabel-eçam pa.tráes.
particulares a dirigir homens em cujas
mãos giram dinheiros do Tesouro. do

, públ~co. da administração.
O Sr. Aliomar Baleeiro - O mérito

da emenda de V. EX.o. não está. sÓ
nesse argumento que invoca., tão pou
ca no asp~cto dos auxiliares dêsses
Cai'tórios. sujeitos aos donos dos mes
mos. Através de regime como êsse
trazido pela emenda de V. Ex.-. 00
deremos ter justiça barata. rápida.
eficiente e simples. Enquanto perdu
ral'Em os salários. pagos diretamente
pelas partes aos serventuários" é ev:
dente que haverá o interêsse de alguns
em multiplicar. inde!1nidamente, os
atos. para. que cresçam seus I'lendi
mentos. Além dwo, o regime de sa
lários pagos d1!"etamente pela.s partes.
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pelos interessados, aos agentes pÚ'·
blicos da Justiça, traz desigualdade
profunda: um não ganha para viVi.=r.
outro. três, Quatro. cinco, o~to vêzes
mais qUe os próprios juizes. O regime
é profundamente imoral. obsoleto e
teve sua razão de ser em certa fase
da história. Não mais se justifica
hoje. quando o serviÇO público é do
1nterêsse da coletividade e não do in
terêsse partiCUlar ou privado dos pro
p::etários de Cartórios.

Dou, com p:azer, meu voto à emen
da. de V. Ex.a •

O SR. CARLOS MARIGBELA 
Obrigado a V. Ex.a.

O Sr. Campos Vergal - Para sinte
tizar meu pensamento, declaro que
estou de acôrdo com a eme-nda de
V. Ex.a, e mais: sou pela oficializa
ção de L:.odos os Cartórios.

O Sr. Castelo Branco - Também
subscrevo. com prazer. a emenda.

O SR. CARLOS MARIGHELA 
Agradeço a VV. F,.xas. A situação
atual é semelhante à Que permanecia
no feudalismo ao organizar-se a Jw:
tlça. Esses donos de Cartórios são
senhores de baraço e cutelo de seus
serVentuários; prorrogam as horas de
expedt-ente. agem como bem querem,
e são os que se locupletam com o es
tôrço dos funcionários. Nada. ms.!s
justo Que passem a ser funcionários
do Estado e tenham acesso garantido
através da carreira que fa2Je'm. Não
desejo que o Exe<:utivo nomeie. bene
ficando aquêles que não trabalham.
que não vão aos Cartórios e Que, ape
nas de fóra, conseguem amoealhar
fortunas fabulosas.

O Sr. Castelo Branco -- A emenda
de V. Ex.a é muito justa e votarei por
ela. Devo apenas salientar Que subs
crevi emenda com o mesmo objetivo.

O SR. CARLOS MARIOHELA 
Desejo chamar a atenção do plenário
para a seguinte s',tuação: os escre
ventes da Justiça devem receber de
term1nada raza., determinado venci
manto, estabe1ec1dos em certa base.
Teoricamente. os escreventes substi
tutos, de determinada cate!toria. de
vem receber pela produção de escri
turas: Cr$ 1.400,00, mais um têrço da
raza; Cr$ 1.250,00. mais um têrco da
raza.: auxiliares. Cr$ 1.150,00. mais um
têrço da raza: oficia~s de justiça. Cr$
1.150,00; serventes. Cr$ 950,00. Os
descontos que fazem pa.ra o IPASE
não é na baSe dos vencimentos teõrl
cos - teÓricos, porque não chegam a
roeeeber essa importância. O desconto
faz-se na base dos seguintes venci
mentos:

Escreventes substnutos, Pa-
mão J 2.700.00

Juramentados. Pa.drã.o H .. 1.950,00
Auxiliares. Padl'ão G 1.650,00
OficIais de justiça 1.150,00
Serventf:s . 950,00

Desconta-se, portanto, sôbre um
venclme,I1Ito que não é recebido por
êsses serventuários. o que dá. lugar a
uma situaÇão origina.l!1&slma: um dês
ses tunclonárlos, qua.Ibdo aposentado,
teria de receber mais do que quando
em a.titvida.de. Entretanto, o que acon .
tece é que, em 8Jtividade, recebe me
nos do que o estaJbelec1do teôr1cBll11ên
te. E os donos d~ cartório ainda se
prevalecem dia posição de vercis.deira.
inseguraança em que se encontram os
sen-entuãrtos para realiZar ma'IlÓbras
que acabaa-il pOr agraVaI a situação
miserável e bastante lamel'lltlwel em
que vivem os se!'VeM.Uários que, não
ganhando o suficiente, a.inlda passam
horas a fio a bater d'OCumentos em
busca de custas P. razas.

Os donos de cartórios descoIllta.vam
cotas dos serventué.rios, para o fim de
entregá~la.s ao 1. P .A. S. E., e as reU
nham duTante loujjto tempo. o que pro
vocou reclamos muit.o sérios da As
soc1ação dos EscrfJV'e'ntes da. Justiça.,

Mais espantoso são os l'llCI'os f8lbu
losos dos donos de cartórios que. não
contentes em criar essa. situSiÇão para,
05 serventuários - que não são 1'un
cionários nem operários. - não lhes
concedem férias e não lhes pagam se
MO trabalha.rem. Chegam, mesmo, ao
ponto doe auferir lucros como os que
vou citar aqui para edif1C~ão da As
sembléia:

Os tabeliães dos oficios 2.°. 5.°.
9.°. 11, 17. e 18. têm rendoa. bruta.
mensal superior a cem m1l cru
zeiros e renda liquida de setenta
mil cruzeiros.

Os ofícios 1.0. 3.0, 4.°, 6.°, '1.0.
8.°. 10. e 12 têm. cada um renda.
bruta superior a cinqüenta mil
cruzeiros e renda liquida de vinte
mil crw..eiros pOr mês.

Nos Registros de Títulos, os ofi
cios 1.0, 2.° e 5.° têm, cada um.
renda bruta d-e seS8enta e dois
mil cruzeiros e uma renda liquida.
de vinte e cinco mil CT'UlZle!ros
mensais.

Nos Regist'ros de Imóvels. os
oficios 1.°, 2.°, 3.°. 5.°. 8.°, elO'
cêrea de cento e trinta mil cru
zeiros de renda bruta mensal e
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oitenta mil cruzeiros de renda U
quida.

E assim com os ofícios 4.0, 6.°,
7.°, 9.°, e 11, que têm sessenta mil
cruzeiros mensais de renda brUta
e trinta mil crurz;eiros de renda
l1qru1da.

Registro de Pessoas Jurídicas 
1 carl6rlo com cêrca. de quinze
mU cruze~s de luoros men.sais.
Reg!strQ de Pessoas NatUl'a.1s 
14 cartórios, em média segura de
vinte mil cruzeiros de lucro cada
um.

De Protesto de Letras - 4 car
tórios, em média. com quinze mil
cruzeiTos de renda bruta. m~1SS.l.
De Interdições e Tutelas - 2 car
tórios, em média CQDl vinte e cLn
00 mil cruzeiros. De Registro Ma
rítimo - 1 caITtórlo, com quinze
mil cruzeixos .

Os D1stribWdores, Sr. Presiden
te - e chamo a atenção da Casa
para 08 Distribuidores - aficios
9.0 e 10.0 , oêroa de cento e tr1IlIta
mil cruz.eh·os de reIllda bruta men
sal e cem md.l Cfurl:eiIos de reIl'Cla
liquida.

Varas Oiveis - 14 ca.rtórios. em
média, - com oêrca de 25 mil
cruzeiros de renda bruta mensal e
15 mil cruzeJroo de rend:a. l1quida
também mensal.

Varas de Ol"!ãos - 12 caI'ltórios,
em média, coan cêrca. de .
Cr$ 30.000,00 de renda brota m-en
sal para cada um dêles.
Var~ de Famllla - 4 cartórios,

Cr$ 15.000,00 mensa.Ls.
Va.ras de Fazenda - fi cartórios

em média, rellldendo cada um
mensalmente Cr$ 40.000.00. E o
mais escandaloso são os Oficios
9.° e 10.0 • com renda de .
Or$ 130.000.00 mensais. renda. bru
ta, de Cr$ 100.000,00 mensais, de
renda liquida.

O Sr. Guaraci Silveira - Em 1934,
lutamos para acabar com tal situa
ção. Mas alegaram que é o único
presente que os poUticos podem fa
zer aos seus amigos e cabos eleito
rais, quando estão no Govêrno, e
não o conseguimos.

O SR. CARLOS MARIGHELA 
Presente de grego para os escreven
tes da Justiça..

Ora. Sr. Presld.ente ~ssa situação
não pode continuar. ' Os donos de

cartórios se locupletam com o di
nheiro do povo - tornando a Justi
ça. carlssima. - e sugam o suor e o
sangue dos escreventes.

Muito justo, portanto, é o que be
procura resolver com a nossa emen
da. estabelecendo que os cargos de
tabelião e escrivão sejam de carrei
ra.

Enfim, Sr. Presidente, que pre
tendem os escreventes da Justi
ça?

Entre tantas coisas, além da
estaoilidade, da melhoria de ven
cimentos. de férias, pretendem,
como fundamental, o ingresso na
classe, regulamentado por lei, de
modo que os serventuários da
Justiça subordinados sejam no
meados para o quac.ro inicial da
carreira - escrevente aux1l1ar 
mediante concurso prestado pe
rante o Corregedor ou Juiz de
indicação daquêle - fixada pnra
os candidatos a. idade minlma de
la e a máxiIna de ~5 anos; e
que para acesso ao pOsto .:!.e es
crevente juramentado seja im
prescindlvel concurso de 2.11. en
trância. nas mesmas condIções
do de 1.11. entrância, após dois
anos de lnterstfcio no cargo ini
cIal. Por últ1n~o. que seja defe
80 a prática de atos ou o exer
cício de qualquer cargo nos ca.r
tórios, oficios e serventias da.
Justiça. a funcIonários não tttu
lados, e proibida a permanência
de estranhos aos respectivos
quadros aprovados pela Correge
doria.

Com êsses fundamentos, Sr. Pre
sidente. submeto à apreciação da.
Casa a emenda apresentada pela
bancada de nosso Partido (Muito
bem; muito bem. Palmas.)

O SR. PRESIDENTE - Passe
mos à emenda 2.777, de autoria do
Sr. Alencar Ara.ripe, que é a seguinte:

Requeiro destaque para a. emen
da n. ° 2.7'17, oferecida para ser co
locada onde convier, e que se en
contra. publicada no fascículo que
registra as emendas 110 art. 73, IV
do Projeto anterior, à página 113,
versando sÔbre o direito de aposen
tadoria dos serventuários de justi
ça.

sala das Sessões, em 15 de agõsto
de 1946. - Alencar Ararlpe.
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A emenda diz:
N.O 2.7':7

Para colocar onde convier.
Art. E' assegu!ado aos ser

ventuá.rios de Justiça o direito
à aposentadoria, em justa pro
porção às rendas de seis oficios,
e aos respectivos escreventes, o
direito de preferência à sua su
bstituição, na forma Que a lei
regular.

Sala das Sessões, 24 de junho
de 1946. - Alencar Araripe.

O SR. MÁRIO MASAGAO (Pela
ordem) - Sr. Presidente, vamos ou
vir com atenção o orador a quem
V. Ex.a deu a palavra. Quero en
tretanto, fazer um apêlo a V. Ex
celência, no sentido de proceder à.
votação das emendas uma por uma,
para facllltar o trabalho do relator,
que tem de dar parecer sObre todas.

O SR. ALENCAR ARARIPE (.) 
Sr. Presidente, Srs. Constituintes, a
respeito da matéria em debate apre
sentei emf:nda redigIda nos seguinteli
têrmos:

"E' aseegurado aos serventuá
da justiça o direito de aposentado
ria em justa proporção às rendas
de seus of1cios, e, aos respectivos
escreventes, o direito de prelerên
eia à. sua substituição, na forma
que k:l. lei regular. "

Pleiteio, como se vê, que aos escre
ventes seja assegurado o direito de
preferência à substituição dos Cartó
rios, na forma que a lei regular. E
asstm digo. por ~ntender que o escre
vente não pode, SÓ pelo fato de exercer
a função, substituir o serventuário da
Justiça. quando se abre a respectiva
vaga.

Realmente os serventuárlos são no
meados em virtude de concurso, por
que sem concurso r!lngu~m pOde exer
cer funções vitalícIas dessa natureza ...

O Sr. Campos VergaZ - As nomea
ções n§.o são por concurso.

O SR. ALENCAR ARARIPE - Nos
Estados do norte. os escreventes são
nomeados pelo Juiz de direito da. c~
marca independetemente de concurso,
e é necessário que o legislador ordi
nário e~t.abeleça na legislação garan
tias para a sucessão nos cartórios.

O Sr. Wellington Brandão - V. Ex
celência permite um aparte. com tôdll.
admiração que sempre me mereceu O"
llU&tre colega?

C-) Não foi revisto pelo orador.

o SR. ALENCAR AtRARlPE - Com
muito prazer.

O Sr. Wellington Brandão - V. Ex..
celêncIa confia no sentimento de jus
tiça do Constituinte, para com os ser
vidores a que se refere?

O SR. ALENCAR ARARIPB: - Per
feitamente.

a Sr. Wellingt&n Brandão - Pois
êsses Constituintes se deverão trans
formar nos legisladores ordinários. e
apenas êles poderão prever a matéria
tratada na emenda de V. E".<.a. Acho
que podemos fazer justiça, mas por
uma via específica, que é a da legis
latura ordinária.

O SR. ALENC~ ARARIPE
V. Ex.o. acha que os escreventes no
meados pelo juiz de direito, sem con
curso, estão ipso lato, com direito à
sucessão?

O Sr. Wellington Brandão - Pelo
contrário. Enten'Clo, porem, tratar-se
de matéria da alça.da da lei ordinária.

O SR. ALENCAR ARARIPE
Minha emE:nda prevê fIque assegura
do aos escreventes o direito d~ p!'cfe
rência à. sucessão, na forma que a let
regular.

a Sr. Adroaldc Costa - V. Exce
lência permite um aparte? A mattrla
da emenda de V. Ex.a parece-me cons
tituir objeto das leis de organização
judiciária dos Estados. No Rio Grande
do Sul, por exemplo, os escreventes
não fazem concurso.

O SR. ALEN'CAR ARARIPE - No
Ceará, também.

O Sr. Adroaldo Costa. - Aqui. no
Distrito Federal, presta;n concurso.
Como vê V. Ex.a. há um tratamento
diferente para êsses serventuários, em
cada Estado. Não é poss1vel ser isso
regulamentado na Constituição, por se
tratar de matéria de organização judi
ciária. de competêncie exclusiva. dos
Estados.

O SR. ALENC~ ARARIPE
V. Ex.a está enganado. Minha emen
da. não visa regulamentar êsse direi
to, tanto que deixa. a. matéria ao le
gislador ordinArio; apenas assegura. o
direito de preferência, bem como es
tabelece o direito à aposentadoria
para os serventuários da Justiça.

Se há. aposentadoria para os vita
lícios, por que não concedê-la, tam
bém, aos d-emais serventuários, cuja
missão se torna desne<:essárlo sa.lien
tar, pela. sua importância? se esta
é matérla de ordem judiciária, tam
bém a aposentadoria ao funclonârlo
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público é matéria própria do Estatuto
do Funcionário, e, no entanto. está
assegurada pela Constituição.

Por isso, Sr. Presidente, solicito seja
posta em votação a segunda. parte da
emenda, ressalvado o direito de vota
ção quanto à primeira parte, que trata
da aposentadoria aos serventuários da
justiça..

Era. o que tinha a dizer, certo de
~ue os Srs. ConsUtuIntes, darão seu
~oto com elevado sentimento público:)
~ amor à justiça. (Muito bem; muito
bem~)

lo SR. MARIO MASAGAO - Se
AP-0rPresidente, três são as emendas
~Obre as quais o plenário vai se ma
~esta.r, e tOdas elas referentes B.':)

provimento dos oficios de justiça, 3.
~aber - tabelionatos, escrivanias ~
ca.rtórlos de distribuidores, contadores
~pa.rt1dores.
I .. A : primeira das emendas, apresen
~ada pelo nobre Deputado, Sr. Gurgel
~~ Amaral, reza o segi.Únte:

"O provimento dos cargos de
s~entuários de oficio de justiça
far-se-á dentre os escreventes ju
ramentados, na razão de dv!s ter
ços por antiguldade e um terço
por merecimento".

I .A. segunda emenda, oferecida pela
lbancada . do Partido Comunista, de-
~a.ra:

... "Os cargos de Tabelião e Escrl

. vão são de carreira, regulamentada
por leI ordinária. Os emolumen
tos, custas, razas, taxas e qual
quer outra despesa, serão pagas
por sêlo".

. A· terceira emenda. diz:
4<E' assegurado aos serventuários

: de justiça. o direito de aposentado
ria em Justa proporçã.o às rendas
de seus oficios, e, aos respectivos

. . escreventes, o direito de preferên
cia à sua substitulcão. na f6rma
por que a lei regular".

Embora referindo-se aos cartórios,
as emendas são dtierentes e não é pos
stveldar parecer con1unto. Vou, por
tanto, distingui-las.
·OSr.Gurgel do Amaral - A emen

dado· Partido Trabalhista e a do Par
tido. Comunista são idênticas na pri
meira. parte; ambas estabelecem pro
vimento de carreira. para os cargos dos
serventuários de justiça. isto é, dos ta
beliães e escreventes. -e:. a mesma col
sa~ Bastaria fazer-se o .:oeguinte: a. pri
Dleira parte da emende. que apresentei
e .. mais a da emenda do Partido 00-

munfsta, determinando que a lei 0"
dinária regulará. o caso, seriam \lO
tadas em conjunto, com a segulI'te
redação:

"O proVimento cos cargos dos
serventuá.rios de justiça. fa.r-se-á
dentre os escreventes juramenta
do!>, na forma que a lei estabele
cer".

Assim, ficará resolvido o assunto.
O SR. MARIO MASAGAO - Tra

ta-se, porém, de matéria vinculad:l. às
leis de todos os Estados da Federaçã.')
que exigem n~. maior parte, êsse pro
vimento mediante concurso.

O provimento pelos escreventes, de
forma absoluta. como querem as emen
das tanto do Partidu Trabalhista como
do Comunista, vem invalidar o princi
pio do concurso. Muitas vezes, o cIda
dão tem capacidade para ser escrevente
de cartório, mas não tabelião ou cscrl
va.o. Basta lembrar que o tabelião é
depositário da confiança das partes,
lavra testamentos. trabalha com 0& as
suntos mais delicl1.dos em alguns do..')
qua15 a lei a.tualmente Impede a in
tervenção dos escreventes. Os requi
sitos necessár1us ao desempenho dessn
função não são os mesmos que se ext
gem para os escreventes. O que a lei
orotnár1s. faz é dar preferência aos
escreventes, no concurso, em igualda
de de condições; mas não pode dar
preferência absoluta., o que 5e:i~ ir:
validar o principio do concurso.

O Sr. G !icerio Alves - Seria pri
V:légio.

O Sr. Campos Vergal - Devo l~m

brar a V. Ex.a que, geralmente, os
oticials m..aJores dos tabelionatos são
substitutos de tabelião, em tôdas as
funçóes. Lembro, mais, qu-e, no caso
de São Paulo, as primel!'as nomea
ções para os tabelionatos não depen
dem de concurso. Os oficiais maiores,
escreventes substitutos, geralmente•
têm mais prática e maior Uroclnio
que os próprios tabeliães.

O SR. MARIO MASAGAO
V. Ex.a tem tôda razão. na primeira
pDrte; mas por isso mesmo que os
oficiais maiores podem praticar os atos
dU5 serventuários, são nomeados me
djante cautelas especiais. Dêles se
(:x!ge tiroclnio todo particular e, além
disso, parecer do Poder Judiciário, fa,
vorável à sua nomeação. E' de tal
importância essa nomeação. Que a leI
ordiná.ria cerca-a de tôda cautela..
. A parte referente ao pagamento dos
emolumentos e custas, como vem no
destaque do Pa.rtido Comunista, nAo
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l"t:solve o problema que êsse Partido,
a meu ver, visou focalizar. As custas
e taxas, em muitos Estados. princl
presença apenas a forma de arre
gistro de imóveis, são excessivas. O
meio de evitar êsse excesso é corrigir
a leI ordinária, regimento das custas,
e não determinar que sejam pagas em
~êlo. porque o pagamento em seles re
presenta apenas a forma de arre
cadação. Não impede, em absoluto,
que o funcionário perceba do Tesouro
a importância correspondente. A
eme-nda não resolve o caso.

Outro assunto de que as emendas
tra tam é o da aposentadoria dos ser
~ntuáriCJS de ofícios de justiça.

A emenda do Sr. Deputado Alen
car .-\rarlpe manda que o tabelião
ou outro serventuário de justiça. faça
jús a uma aposentadoria cem pro
"entos correspondentes aos que tinha
no exerciciC' do cargo.

Pergunto: quem pagará essa apo
Sf.'n tadaria. ?

O sistema da remuneração dos ser
ventuá:'ios de justiça, entre nós, é o
direto, pela parte, isto é. a parte re
munere. c serventuárlo ti. proporção dos
atos que êle pratiea.

No Estado d~ São Paulo já se deu
aposentadoria aos serventuários de
cartório, mas a lei estadual que dis
pôs sObre o assunto obriga o funcio
nãrio novo a pagar -certa quota ao
antigo funcionário, que está aposenta
do.

A emenda, entretanto, não manda
tsso. deixando, nos têrmos em que se
acha. a cargo dos cofres públicos se
melhante obrigação, que, a meu ver,
não p.ode ser aceita.

A matéria é estritamente de lei or
drnária., e s6 por ela pode ser conve
nIentemente regulada.

Por êsse motivo, a Comissão é de
p~recer contrári<l ás três emendas.
C.l1uito bem; muito bem.)

O SR. CARLOS MARIGHELA
(Pela ordem) - Sr. Presidente, o
nobre Representante Ourgel do Ama
ral, 110. sua emenda 2.100, diz que o
provImento dos cargos dos serventuá
rios de ofícios de justiça se fará den
tre (s escreventes juramentados. E
estabelece a numeIra por que se deverá
fa.zeI êsse provimento.

Minha emenda determina, de forma
malS geral, que os cargof, de tabeliães
e escrivães sejam de cal'1'eira.

Percebe-se claramente que os intui
tos são 1dênticos .

O Sr. Gurgel do Amaral - Na prá
tica.

o SR. CARLOS MARIGHELA
Estamos de acôrdo e poderíamos che
gar a uma solução lnteressante para. a
votação dessas emendas com vantagem.
para todo o plenário. Preferimos,
o.ssim, a seguinte redação, a fim de
vntar a primeira parte de emenda.
Meu requerimento a êsse respeito é
no .sentido de se votarem aIS emendas
em duas partes. A primeira seria a
l:iegtJnte:

"OiJrovimento do cargo de sel"
\'entuArio de oIicio de justiça far
se-á dentre os escreventes Jura
nlE:ntados, na forma que a. lei es
tabelecer" .

A segunda seria a da minha emenda
co~ a seguinte redação:

..Os emolumentos, custas, raza.
ta.xa e qualquer outra. despesa. se
rão pagos em selos".

A Casa se pronwlclaria, portanto, a
respeito dêsses destaques e ter1km~

votado as emendl:l.s, simultâneamente.
gan.'":ando-se tempo, o que :'lOS inte
ressa. <Muito bem; muita bem).

O SR. GURGEL DO AMARAL.
(Pela ordem) - Sr. Presidente, reti
ro a segunda" parte da emenda de mi
nha. al!toria, cujo destaque requeri, a
fim de que permaneça a.penas a pri
meira.

Assim, a emenda flcaria constitufda
desta primeira parte da minha com a
s~gunda, a que se referiu o nobre
Deputado Sr. Carlos Ma1'lghela..
(Muito bem) .

O SR. MARIO MASAGXO (Pela
ordem) - Sr. Presidente, penso que
os nobres Deputados deveriam soUci
tar !lo votação de suas emendas por
pflrte, pois é anti-regimental constl
ttúr-se ~mend& nova, aproveitando-se
parte de outras. Essa prática serta
perigosa, porque fi matéria nova foi
d1stribuida em avulso e não é do co
nhecimento do plené.r1o. (Muito bem;
m~til" bem) .

O 6R. PRESIDENTE - Os requerl
mentos dos nobres Deputados, Srs.
Gurgel do Amaral e CarlOS Me.righela,
ref~rentes às emendas 2.100 e 3.440,
não podem ser aceitos pela Mesa. por
que, aproveitando-se partes deeuna e
de outra, iríamos constituir noV'S
eme!"das. o que é anti-regimental, con
fOl'me já. acentuou o nobre relator
parcial da Comissão, que se manlfes..
tou contrário a sugestão apresentada.
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o SR. CAJRES DE BRITO (Pela
ordem) - Sr. Presidente, é perfeita
mente regimental o que sollcit "11 os
nobres Deputados: o Sr. Gw. .:1 do
Amaral pede destaque para a primaira
parte de sua emenda e o Sr. Carlos
Marighela para a segunda. parte da
de sua. autoria. A votação. portanto.
deverá. realizar-se em duas fases.

Não desejam SS. EEx.a conjugar as
duas emendas para com elas formar
outra.. Trata-se, apenas, de dois des
taques. (Muito bem.)

O SR. PRESIDENTE - Insisto em
dec1&.rar que não é possível à ~esa
atender aos pedidos dos nobres Depu
tados, pois devo submeter à. conside
ração da Assembléia o destaque re
querido para cada uma das emendas.

O SR. CARLOS MARIGHELA (Pela
ordem> - Sr. Presidente, quanto à
minha emenda, venho requerer a V.
Ex.a obséquio de não submeter todo
o texto à votação, pois requeri prefe
rência só para a segunda parte, re
tirando a. primeira. (Muito bem.)

O SR. GURGEL DO AMARAL 
(Pela ordem) - Sr. Presidente, nest~
caso, peço destaque apenas para a pri
meira parte da minha emenda, reti
rando a s~unda. (Muito bem.)

O SR. PRESIDENTE - Vou subme
ter à votação, apenas a parte da
emenda n. o 2.100, cujo destaque foi
:requerido pelo seu autor Sr. Gurgel
~o Amaral.

"O provimento dos cargos de ser
ventuários e oficios de justiça
far-se-á. dentre os escreventes
jura.mentados" .

Os Senhores que aprovam a emenda
do Sr. Gurgel do Amaral, queiram
levantar-.;e. (Pausa.)

Está rejeitada.
Vou submeter a votos a emenda do

Sr. Carlos Marighela sob n.o 3.440,
a.penas, na segunda parte, de acôrdo
com o destaque requelido por seu
autor.

"Os emolumentos, custas, razas
tax!Ls e quaisquer outras despesas
serao pagos por selo".

Os Sm. Representantes, que apro
vam a emenda, queiam levantar-se.
(P4U3a.)

Está rejeitada.
F1na.lmente, emenda. n.o 2.777 do ar.

Alencar Axaripe, concebida nos se
gu1utes têrmos:

li};: assegurada. aos serventuá..-los
de justiça o direito' à aposenta
doria. em justa proporção àS ren
das do seu oficio e aos respectivos
escreventes o direito de preferên
cia à sua substituiçã.o, na forma
em que a lei determinar."

O SR. ALENCAR ARARIPE - (Pela
ordem) Sr .Presidente, minh:l emen
da está dividida em duas partes dis
tintas. A primeira se refere aos ser
ventuários de justiça e a segunda.
aos escreventes.

O SR. PRESIDENTE - V. Ex.
vai requerer destaque de alguma P:::'t'
te da emenda?

O SR. ALENCAR ARARIPE - Re
queiro a V. Ex.Po seja a votação feita
em duas partes.

O SR. PRESIDENTE - Esclareça
o nobre Representante a que parte
se refere o aestaque requerido.

O SR. ALENCAR ARARIPE - E
relativo aos serventuários de justiça.

O SR. PRESIDENTE - De acOrdo
com o solicitado pelo autor da emen
da. Sr. Alencar Ararípe, submeto a
votaçãu a sua primeira parte, assim
redigida :.

I<l!: assegurado aos serventuá
rios de justiça direito a aposen
tadoria em justs. proporção às
rendas de seu oficio".

Os Senhores, que aprovam a pri
meira parte da emenda, queiram le
vantar-se. (Pausa)

Está rejeitada.
Em votação a. segunda parte:

~. e aos respectivos escreventes
o direito de preferência à sua
substituição, na forma que a lei
determinar" .

Os Senhores, que aprovam a .'ie
gunda parte da emenda queiram 1e
vnntar-se. (Pausa)

Está rejeitada..
Em votação a menda n.o 3.469 de

autoria. do Sr. Rui Almeida. cujo
destaque ~iz:!

Requeremos' destaque, na íorma re
gimental, para a Emenda. n. t> 3."69.
de autoria do ar. Rui Almeida.
referente ao Titulo VIII do Projeto
rev1tto e publicado à página do im
presso alusivo ao art. 185.

Sala das Sessões, em 22-a-1946. 
Rui Almeida.
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A emenda está assim redigida:
.. São vi talicios os magistrados,

os serventuârios de oficios de jus
tiça, os professÔres' catedráticos
e os de mais de dez anos de ser
viço" .

O SR. RUI AI,MEIDA (.) - Se
nhor Presidente, minha emenda pede
exclusivamente que se acrescentem ao
artigo a que se refere, as palavras:
"inclusive aos professóres com mais
de ãez anos de S€rviço".

Atendendo ao apêlo do Sr. Repre
sentante Otávio Mang~beira nada
mais direi a respeito des~a emenda,
q11e está. publicada. Creio que toda a
Casa me acompanhará no a to de jus
tiça com que se ampararão os pro
fessôres com mais de dez anos de se-r
viço. concedendo-5e-Ihes vitaiic1eda
de.

O SR. MARIO MASAGAQ (*) 
Sr. PresIdente, crclo ter ouvido Vossa
Ex.& anunciar a votação de certa.
emenda de autoria do nobre Deputa
do Sr. Rui Almeida. No .entanto. pelo
que p2.reeeu S. Ex.a fêz a defesa de
outra emenda.

O Sr. Rui Almeida. - Trata-se da
emenda n.O 3.469. .

O SR. MARIO MASAGAO - A
emenda n.O 3.469 prende-se ao d~s

positivo do projeto Que enumera os
funcionários vitaUcios. Com efeito,
dedS\ra o projeto atual Que são vita
lícJos os magistrados. os serventuários
de oficio de justiça e os professOres
catedráticos.

Vou ler a emenda do nobre Repr.e
st'ntante:

.. São vitalícios os magistrados,
os serventuários de ofício de jus-
tiça. os professõres catedráticos e
os de mais dPo d-ez anos de ser
vIco" .

O Sr. Paulo Sarasate - Dessa for
ma, todo e Qualquer funcionário com
mais de dez anos de servico passaria.
a ser vitalfcio.

O SR. MARIO MASAGAO - O no~
bre Representante Sr. Rui Almeida
explicou Que sua emenda. não deve S/er
entendida.. absolutamente. no rigor da
expressão. S. Ex.& pretende apenas
que os professOres. .embora não cate~

dráUcos, se tornem v~taUclos &epois
de dez anos de serviço.

O Sr. Rui Almeida - Minha emen~
da mandava acrescentar - "e os pro
fessOres". Houve omissão no avulso.

«.) Não foi l'cvi,sí..ú pelo orador.

o SR. MARIO MASAOAO - Es
claI'lece, agora. S. Ex.- que os tênnos
da emenda não são os qUe estão pu
blicados. porque S. Ex.a se refere
apenas aos professõres. Mas, desta
forma, ficariam incluídos entre os
funcionários vitalfcios até os profes
sôres primários.

O Sr. Paulo Sarasate - Sem con
curso, &3m causa alguma, bastando
Que tivessem mais de dez anos de 5er
v:ço.

O SR. MARIO MASAGAO - Isso
viria impossib1l1tar o movimento na
tural dos quadros do funcionalismo
em relação à instrução primária. Sabe
o nobre Representante que. muitas
vêzes, o Estado, em razão dos movi
me-ntos demográficol', necessita extin
güir uma escola pr~mária. abrindo ou
tra em 10cal diverso. Sntretan,to,
assim não poderia proceder se esbar
rasse no dispositivo pretendido pelo
nobre Represente.

O Sr. Paulo Sarasate - A vitalicie
dade é a exceção; aliás condenada
por Barbalho, Rui Barbusa e outros.

O Sr. Rui Almeida - Rui Barbosa
e Barbalho tanto servem contra como
a favor.

O Sr. Lino Machado - O período
de dez anos é bastante para vital~de
dade do orofessor.

O Sr. Rui Alm~ida - Lógico.
O SR. MARIO MASAGAO - Es

tava eu dizendo que. na hipótese de
se dar a vitaliciedade a todos os pro
fessõres. inclusive aos prllnários. de
pois de dez anos de serviçO. estaria
lmposs1b~lltada a reorganizacão admi
nlrtrativ~L_ uliás frequ~nt1ssima. do
ensino pnmár1o.

O Sr. Rui Almeida - E a vitalicie
cla.cte dos magistrados ?

O SR. MARIO MASAGAO - Os
mag:strados têm vitaliciedade, não
como favor pessoal. mas para que
possam bem desempenhar- o cargo,
com isenção de tOdas as injunções.

Pergunto: receia V. Ex.a Que o pro
1'essor primário instrua maios alunos
em virtu(j,~ de injunções políticas?

O Sr. Rui Almeida - A culpa será
então de Quem o tenha nomeado.

O SR. MARIO MASAGAO - A vi
tall(.ledD.de é exceção, que a lei esta
tel~e apenas para dar ao funcionário
a possibULdade de desempenhar me; hor
slÀas funções, fazendo-o com indepen
dêIJ.cla absoluta. Isso ocorre <:m hi
pót.eses rarlssimas. Por isso mesmo, o
e;roJeto, além de ter previsto a. vita:l
cieda.de nas várias circun.stâncias que
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f'onsigna, r~uniu tódas aS modalidadts
n:m1 artigo só. O espírito do projeto é
fa2.er a enumeração taxativa dos casos
de vitall<:iedfLde , para impedir que o
~l;g'1::;lador ordinário estenda os seU:3
benefícios, que apena5 existem visando
a função, e não o funcionário.

Não há. motivo algum. conseqUente
mente. para que nós, abrindo uma e'C
ceção extraordinária no quadro do
flUlCionalismo, demos a vitaliciedade a
tlldos os professOres.

O Sr. Rui Almeida - V. Ex.~ con
cede a vitallcieda.de aos magIstrados,
aos serventuárioo de ofícios de Justiça,
ao& professOres catedráticos. Peço se
estenda a medLds. 2005 professóre.-:. que
tiverem mais de dez anos de p.xerc1cio.
Kãc. vejo T!ada de mais nisso.

O SR. MARIO MASAGAO - Vou
explicar a V. Ex." porque não ,~ pos
sf~e~ essa extensão.

Os magistrad0.3 são beneficiaaos com
a vitaliciedade, não como "lantegem
pessoal. mas para que possam dar suas
se... t,enças com absc1uta isenção de
àt1J1llo, sem ter de obedecêr a injunções
do Poder Executivo.

O Sr. Rui Almeida - Mas Vossa
Excelência acha que (\ magistrado (;:;l.

rece de mais 1nd€lpendêr!cia que o prc
ff;.f~or?

o SR. MARIO :M:ASAGAO - Per
mita V. Ex.a que termir..e a expos!ção
do meu pensamento.

Gozam também de vitaliciedade,
pc.io projeto, os professôres ~atedrá
ticos, porque no ensino superio: é in
ilispensável independência absoluta
lJ::Lra transmitlr aos mO';os, o que é
(..~t:.llt1tlco. e não o que o Poder deseja.

Quanto aos titulares de oficios de
Justiça, é necessário sejam vltaUcios,
para desempenharem com indepém
d.ência seus cargos. Não há. advogado
Ctue possa ganhar uma causa, havendo
DllÍ vontade do escrivão. E o poder
púJ:,llco, in!luin-do sóbre o escrivão. no
c~CJ de não gozar êle da garant.ia cia
vil.allciedade, poderia inutilizar toàos
os esforços em prol da Justiça.

&tes três casos se justtl'icam, são do
direito un1versal. vigorando, no Brasil,
uc.sde as Oroenaç6es do R e 1n o. Os
pl'ClfessOres primários, entretanto. Que
lec.onam o .. ABC" náo temem a iD
té.:íerencia governamental nesse (.0
S111O.

G Sr. Rui Almeida - No ensino
sU.t-'erior existem apenas catedráticcs?

u SR. MARIO MASAGAO - No
ensino superior há também os l:vrc
docentes.

(j Sr. Rui Almeida - Por tsU~ Vossa
E:Jccclên~ia faz disti'nção entre pro..
:e~sõres de uma e outra categoria?

O SR. MARIO MASAGAO - Os
liwe-docentes não têm direito ti.O ~ar

gtJ mas às substituições. Qua:ldo se
tllrnam catedráticos, passam a gozar
das garantias da lei. .

U Sr. Rui Almeida - No maR'istério
m1l1tar, há protessôres catedráticos
e sdjuntos, ambos com as mesmas íun
tÕcs. Pois bem: V. Ex.a dá a vanta
~ém para uns e nega-a pura I)utros.
Sou professor vitalício: portanto, náo
e~tou defendendo interesse pessoal.

O SR,., MARIO MASAGAO - A
vit~licieda.de não constitui um benf:
:~ido ao cidadão, mas um requisito
pe~uliar ao exercício de determinados
cargos públicos. A enumeração dos
C9SOS é taxativa, e não podem êles ser
aumentados. O proCessor adjun~o estA
~omo que nwn estágio prepé'.ratÓr1o
p"ra se tornar catedrático.

O Sr. Rui Almeida - Posso lnformar
a V. Ex.a que, no magIstérl0 militar,
é a mesma função do catedrátl~~Q e de
a·.:.junto. No entanto V. Ex.& quer
adotar regime de dois pêsos e d~5

med:ãas: instl tuir medidas cllferent"'s
para funções idênticas.

O SR. MA..1UO MASAGAO -- Se
ex:ste a anomalia apontada, desde já.
h~poteco meu voto a V. Ex.a , para
cc,rrigí-la quar.clo elaborarmos a. lei
orcilnãria. Isto. entretanto. não justi
e<:b que incluamos, na Constituição,
principio anti-cientifico.

Assim sendo, Sr. PresLd·ente, declaro
q-L:e a Comissão é pela rejeição da
emenda. (Muito bem..)

O SR. PRESIDEN4TE - Vou sub
meter n. votação a emenda n. 3.469,
do Sr. Rui Almeida que sub:stitue o
art. 185 pela seguinte disposição:

,.São vitalicioa os magistrados,
os serventuários de ofício de jus
tiça, os profes1=iôres catedráticos
e os de mais de 10 anos de servi
ço:'

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

Está l·ejeltada.
Vamos passar à v\..,taçâo do Reque

rimento de destaqUE: para a Emenda
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do Sr. ~u1 Santos 1.0 parágrafc. único
do art. 185, assim. redigido:

Requclro d~staque para o parágra
fo único do art 185, do projeto revis
to, por conter matéria que já. consta
do capí:ulo "educa..,ão e cultura."

Sala das Sessões, 1-9-46 - Rui
Santos.

.. O provimento das cá.tedras no
ensino secundário e no superior
far-~e-á mediante concurso de
titulos e de provas."

O SR. RUI SANTOS (*) - Se
nhor Presidente, quando foi votado o
capitulo - "Da ECl Jcação e Cultura"
- tive oportunidade de apresentar re
querimento de destaque quanto ao
art. 172 - porque ê1 meu vêr se de
veria deixar para A lei ordinária a
maneira de preenchimento das caté
dras. E assim agi, :.orque. talvez ape
nas no Brasil e na China, não existe
no momento a carreira do magisté··
rio.

O Sr. Presidente da Assembléia. en
tretant~. negou o destaque solicitado.
Então, no Titulo VIII - Dos func1o
nérios :Júblicos - ~edi destaque para
o parágrafo único du art. 185, que es
tabelec~:

.. ..:> provimento das cátedras no
ensino secundário e no superior
far-soe-á mediante concurso 'Íe tí
tulos e de provas,"

Não peço destaquE:: apen~ porque
a questuo já foi apresentada. em ou
tra OpOl tun1dade. E' que, no Capí
tulo - De Educação e Cultura. -- o
principie:. figura com redação diferen
te.

O art. 172 dete...·mina o concu rso
efetivo para as cátedras dos estabe
lecimentos públicos de p.nslno secun
dário. e no Título - "Dos Funcio
nários Públicos" - se estabfJece o
provimento das cátedras de ensmo se
cundári~J e superior, sem aludir a. .. es
tabelecimentos públicos" Quel dizer,
como está redieldo c' texto no Título
VIII - Dos Funcionários Públtcos 
os coléglo~ particulal'es de ens!no se
cundári..'\ têm de preencher, também,
as catedras po:' melo de concurso de
titulas l: provas.

Ora, se o pr1ncfp~o já se acha de
outra m:tnelra enunciado no Titulo
da Edu~ação e Cul~ura, não ~ejo ne
cessidade de figurar novamente na
Constituição com r~dação d1!erente.

(.) - Não foi reVisto pelo orador.

Peço, assim, a V. Ex.a, Sr. Presi
dente. se digne de submeter à Casa.
meu requerimento de destaque, de
moao que o preenchimento de catedfas
fique apenas, como está, no Capitulo
da Educação e CUjr.ura <PaW!a).

O nanre Representante Sr. Mário
Masagão ilustre Relatc.r da Comissão,
acaba de me comunicar pesso9.lmen
te, que :la era pen.i:a.mento da Comis
são adotar a medida. <Muito bem).

O SR. MARIO MASAGAO - Sr.
Presidente, o requerimento de desta
que refere-se ao art. 185, parágrafo
ún1.co, do projeto. Reza o dispositivo:

"O provimento das catedras no
ensino secundário e no superior
far-se-á mediante concurso de ti
tulas e de provas. OI

i::sse dispositivo já foi aprovado no
Capítulo de Educação e Cultura; doe
modo que é pensamento da Comissão,
a ~itulo de simples redação do ven
cido, suprimir, de fato, o parágrafo.
até porque não se compreende 00.11.
tenha a ConsUt.uição o mesmo prin
cípio em dols lugares.

Assim, a Comissão está. de pleno
9.cõrdo COnl a supressão proposta
CMuito bem).

O SR. PRESIDENTE - Em vota
ção o requoPrimento de destaque para
o pará~rafo único do art. 185, do se
nhor Representante Rui Santos,
(Pausa) . .

Está aprovado.
Va.i ser submetido 3. votos o reque

rimento de destaque c!.a bancada co
munista, de referência ao art. 178
item I e n, do projeto primitivo, as
sim redigido:

Requeremos destaque pa.ra o Art.
178 - itens I e II do Projeto ante
rior e assim redigidos:

"Art. 178. São estáveis:
r. Desde a posse, os funcionários

nomeados por concurSQ, e os mem
bros do ministério público.

n. Depois de dois anos de exercí
cio, os nomeacos sem concurso.

(Art. 178 - I - II do Projeto An
terior que correspOnde ao ar·t. 186 I
- II Título VIII do Projeto atual).

sala das sessões, 1 de setembro de
1946. - Ca.rlos Prestes.

O SR. OSVALDO PACHECO (t)
(Para enca.minh4r a votação) - se
nhor Presidente, o destaque requerido
para o art. 178. itens I c n, just1!i-

(.) Não foi revisto pelo orador.
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pela Grande Comissão ao apreciar o
projeto primitivo.

O único fundamen to, acredito
que a Comissão pode invocar para fi
xar em dois anos o prazo da efetiva
ção dos funcionários admitidos por
concurso e em cinco o dos sem con
curso, é que, uma vez promulgada a
Constituição, ·êles passarão a ser no
meados exclusivamente mediante con
curso.

Consider&nos, entretanto, que êste
motivo não se justUica, porque é inad
missível que um cidadão, depois de
prestar concurso rlgorJ)so, dentro de
critério em que não deve have:- pro
tecionismo, fique, uma vez nomeado,
desamparado durante dois aIlOS.
Achamos que o prazo de dois anos é
bastante para que o funcionário com
prove sua caJ}aCidade .

Acresce, S"":". Presidente, qt'1e a assi
duidade ao serviço, a competência e,
mesmo, a questão moral do funcio
náritJ só dizem respeito a êle próprio,
único lntP.ressado em demonstrar sua
capacidade para alcançar promoÇões.
O funcionário relapslJ e~tará. sujeito
às penalidades estatuifias na lei or
dinária, que esta'belecerá tam'bém os
direitos e deveres dos servidores da
nação.

A nossa bancada oarte de um prin
cipio de justiça, a fim de que de uma
vez por tôdas desapareça o privilégio
de certos funcionários e haja crité
rio único ]..Iara todos. assegurado por
lei. Pede. por isso, - e acredita que
a Casa esteja de &cõrdo - se faça
mais essa justica à numerosa cl~sse

dos auxiliares do poder público. que
tanto contribue pp.ra o engrandeci
mento de nossa pátria (Muito bem;
muito bem).

O SR. COSTA NETO (.) - S€
Ilhar Presidente, peço a palavra.

O SR. PRESIDENTE - Tem a pa
lavra o nobre Relator Geral.

O SR. COSTA NETO - Sr. Prc
sirtente, a Comissão não concorda com
r:. destaque solicitado pelo nobrp re
presentante da bancada comunista.
O texto deve ser mantido tal corr.r, es
tã..

A exoressi'io rjnal - "observados ?s
requisitos que a lei prescrever" - de
'Ve ficar no t~xto e a necessidade de
SUB conservação é tão evidente que
dispensa qualquer justificação.

(.) Não foi revisto pelo orador.

Votamos, portant.o, contra o desta
4ue do nobre Deputado. (Muito 'bem:
mutto bem.)

O SR. PRESIDENTE - Vou :..iub
MEter o destaque, requerido pelo Se
nhor Senador Carlos Prestes, do arti
go 178, item n. do projeto anterior.
de referência ao Título dos Funcioná
rios Públicos.

Os Srs. Representantes, que o apro..
va m, queiram levantar-se. (Pausa. )

Está rejeitado.
Segue-se o destaque da emenda do

nobre Deputado Sr. Jurandir Pires,
D.o 3.846, ao artigo 181 e assim redi N

gido:
Requeiro preferência e áestaque pa

ra a emenda 3.846 - dep <io art. 181
- dep. do art. 189 do projeto revis
to.

Sala das Sessões, 12 de agOsto de
1946. - Jurandir Pires.

A emenda reza:
N.o 3.846

Acrescente-se depois do art. 181
do projeto primitivo:

Art. - Os inativos do serviço
público terão sms pensões reajus
tadas tóda vez que a oscilação do
poder aquisitivo da moeda forçar
um novo padrão de vencimentos
parto os servidores em exercício.

Justificativa

O cemceito mercantilista de que
o dinheiro é riqueza, e não ape
nas um padrão de medida variá..
vel no tempo para a aferição dos
valores relativos das utilidades,
fêz com que se cometesse a in
justiça de negar, pràticamente, a
assistência social em virtude da
degradaçãú. por vêzes fabulosa, d3.
capacidade aquisitiva dos pensioN

nistas do Estado.
:esse dispositivo, além de signi N

ficar uma expressão de justiça so
cial é a corre,;áo de um êrro na
estipulação do amparo para aque
les que a iãade ou o destino tiram
a faculdade de adquirirem meios
de subsistência.

() SR. JURANDIR PIRES (olo)
(Para encaminhar a votação.) - Se
nhor Presidente, trata-se de emenda.
~ujc enunciado é quase suficiente pa N

rn sua justificação, pois visa atender
aos inativos quando a depreciação da
moeda forçar a novo padrão de vida os
:Cti.ncionários.

(olo) Não foi revisto pelo orooor.
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Evidentemente, a degradação da.
moeda inutiliza, totalmente, o insti
tuto da aposentadoria. Isso aconte
se tôda vez Que o ritmo dessa degra
dação é mais forte do QU'; o lim.ite
possível de assistência prestada pelo
Estado com. o salário, ao aposenta
do.

Nesta ordem de idéias, parece-me
q,ue todos quantos compreendem a ne
cessidade de amparar o Estado aos
qUE: dedicaram sua vida ao serviço
púb11co devem concordar no reajus
tamento de seus salários. sempre que
a depreciação da moeda - repito 
forçar a noVo padrão os servidores
aUvos.

Ptara ilustrar a afirmativa. basta
notar que os combatentes do Paraguai
recebem hoje pensões até de Cr$ 2,50
por mês, embora sejam realmente, he
:róis da Pátria, merecendo, sem con
testação, o respeito e as homenagens
que lhes tributamos nas datas nacio
nais.

Por conseguinte. não me demorarei
mais na tribuna.

O Sr. Brochado da Rocha - V. Ex.1i
me permite um aparte? Não s6 os
heróis do Paraguai têm direito a êsse
reajustamento: ainda, ontem, recebi,
do Rio Grande do Sul, apêlo aflitivo
cios ferro·l1ários aposentados, que não
tiveram reajustamento de vencimen
tüs. e que estão vivendo em situação
de quase completa penúria. 41 0 Fer
roviário", velho ôrgão da classe naque
le Estado, em artigo bem lançado co
menta êsse dispasi tivo e insiste pela
sua aprovação.

O SR. JURANDIR PIRES - V.
Ex.a me desperta a atenção para. te
legramas que também recebi há dias,
de Sao Paulo, precisamente dos fer
rOl'iá.rios de lá, ~ que, em igualdade
de pensamento, pedem, clamam pela
aprovação dessa emenda.

O Sr. Brochado da Rocha - A si
tua.c:ão dos 'ferroviários aposentados,
em todo o Brasil, é de miséria.

O SR. JURANDIR PIRES - Os
apêlos lancinantes, no sentido de se
reajustar o salário dos inativos, par
tRm de todos os quadrantes do Bra
sU, e tenho recebido uma quantida
de de telegramas de tal monta Que
já passou do limite de minha capaci
dade de responder. Aproveito-me des
ta tribuna !=lara fazê-lo, agora, a to
dos que me telegrafaram. (Muito
bem. Palmas.)

o SR. MARIO MASAGAO (.) 
Sr. Presidente, a emenda do nobre
Deputado que acaba de deiJr.ar a
tribuna está lançada nos seguintes
têrmos:

"o!; inativ0s do serviço público
terão suas pensões reajustadas,
tõda vez que a OSCilação do poder
aquisitivo da moeda forçar um
novo padrão de vencimentos para
os servidores em exercicio.·'

O objetivo da medida pode ser Jus
tificado - e acaba de o ser, com muito
brilho, pelo nobre Deputado, professor
Jurandir Pires, que subscreve a.
emenda.

Acontece, porém, que, nos têrmos
em que está vasada, seu efeito será.
muito duvidoso, a nosso ve=-. Manda.
ela que o reajustamento dos venci··
mentos dos func~oná.rios inativos se
faça tóda vez que o poder aquisitivo
da moeda forçar um novo padrão,
mas, se aparecer essa circunstáncla,
o reajustamento terá de se fazer in
dependentemente de determinação
constitucional.

A medida teria em seu favor a. .1us
tiça se o reajustamento dos venci
mentos dus funci0náI'ios da ativa se
fizesse exclusivamente pelo motivo do
encarecimento da vida. Mas, militas
vêzes o Estado aumenta o vencimento
dos funcionárics ativos pc,r outros mo
tivos que não êsse. A fixação dos
vendmentos dos funcionários públicos
obedp.ce a critérios vários, combina
dos. O primeiro dêles é a necessidade
da manutenção decente dos funcioná
rios e de suas famílias; o segundo, é a
proporção dos venciment,os ao grau
que o funcionário ocupa na hierar
quia; o terceiro é a possibilidade de os
cofres públicos se habilitarem às no
vas remunerações.

De maneira que vincular a melhoria.
de proventos elos funcionários inativo3
a um só dêsses critérios, é processo
unilateral, que não pode ser consa
gr'\do na Constituição.

O meu nobre colega, Sr. Jurandir
Pires, especialista em economla poll
tica e também em ciência das finan
ças, sabe perfeitamente que nem sem
pre a desvalorização da moeda acar
reta o encarecimento do custo da.
vida.

::> Sr. Jurandir Pires - dá um
aparte.

O SR. MARIO MASAGAO - Os
fenômenÇls sáo quase sempre paralelos.
mas não o :são sempre, porque, por

(.) Náo foi revisto pelo orador.
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vêzes, a moeda se desvaloriza mas as
mercadorias, por uma circunstância
qualquer" aparecem em grande quan
tidade no mercado...

Em suma, meus Senhores, não é
possível jungir o reajustamento dos
vencimentos dos funcionários inaUvos
a qualquer principio constitucional rí
gido. A matéria tem de ficar, evi
dentemente, a critério do legislador
ordinário. Embora se note, por vêzes,
grande desconfiança contra êle, não
devemos supor que o congresso legis
lativo ordinário vá agir com patrio
tismo menor do que aquêle que es
tamos demonstrando em elaborar a
nossa Constituição. (Muito bem; mui
to bem.)

O SR. PRESIDENTE - Em votação
a emenda 3.846, assim concebida:

"Os inativos do serviço públlco
terão suas pensões reajustadas
tôda a vez que a oscilação do
poder aquisitivo da moeda torçar
um novo padrão de vencimentos
para os servidores em exercic1o."

Os 5enhored, que a aprovam, quei
ram levant~r-se. (Pausa.)

Está aprovada. (Palmas. )

O SR. MARIO MASAGAQ
(Pela oràem) - Sr. PI-esidente, re
queiro verificação da votação.

(P1 acede-se ~ verificação da
fJOtação. )

O SR. PRESlDEJ.~T.e: - Votaram
;,.:" favor da emenda n.o 3.846, 127 se
nhoroes Representantes, € contra 7(1.

A emenda. está aprovada..

O SR. EUCLIDES FIGUEIREDO
(.) (Pela ordem) - Sr. Presidente,
apresentei emenda, para a. qual tam
bém pedi destaque. Tem o n.o 3.595
e reza assim:

"Sempre que houver aumento
de ve!1cimentos para servidores
ctvts e milHares da ativa, serão
os proventos e pensões dos re
forma.dos e mativos, pessoal em
disponib1l1dade e pensionistas
civis e militares da União, au
mentados na mesma base esta
belecida. paxa aquêles".

Esta. minha emenda teve o se
gujnte parecer da ilustre 9.11 Subco
missão:

"Remetida à 10.& Subcomissã.o
por tratar-se de assunto concer..
n~te a "Disposições Gerais".

(.) mo foi revisto pelo orador.

Aliás, diz o mesmo parcce.T:
"A 9. 110 Subcomissão entende

que é uma emenda aditiva, me
recedora de acolhimento por ser
justa e salutM"".

A emenda que o plenário acaba de
aprovar diz:

"Os inativ-os do serviço público
terão sua pensão reajustada. tôda
vez que a oscilação da moeda
forçar um novo padrão de ven
cimentos para os servidores da
nação" .

A idéia é a mesma como se cons
tata. Minha emenda é ma.is expU
cita, falando em civis e militares.
A do meu nobre ~olega Jurandir
Pires refere-se aos inativos do ser
viço público. Pareoe-mc que uma se
in<:lui na outra. ou melhor, que .3e
oompletam. Como, porém, o parecer
da 9.11. Subcomissão a respeito de
minha emenda de<:lara que foi re
metida às "Disposições Gerais",
aguardava a ocasião para defendê-la,
quando opo~unO.

Agora, diante dQ ~ue se está. pas
sando, pergunto a V. Ex.I1, SI. Pre
sidente, se não se trata de assunto
de redação final. pa.:sandt> os dois
dispositivos, com o texto definitivo,
para as "Disposições Gerais", pois,
que a.brangendo civis e militares não
pode ficar nem no Titulo "Dos Fun
cionários Públicos", nem !lO "Das
FOrças Armadas", ou da "Segurança
Nacional" .

Esta a questão de ordem que le
vanto, esperando o veredictum de
V. Ex.a. (Muito bem.)

O SR. PRESIDENTE - A mim
me parece que a emenda de Vossa
Excelência. se acha prejudicada com
a aprovação da dQ Sr. Juran{iir
Pires, visto que, referindo-se ela aos
inativos do serviço público, evidente
mente inclui os inativos, tanto civis
como os militares.

O SR. EUCLIDES FIGUEIREDO
(Pela ordem) Sr. Presidente,
peço permissão a V. Ex.1Io para dizer
simplesmente que seria talvez um
pouco estranhável colocar-se dispo
sitivo referente a militares no Ti
tulo "Dos Funcionários Civis". Neste
caso deveria. ser repetido no Titulo
relativo às FOrças Armadas. (Mutto
bem.>

O SR.. PRESIDENTE Quero
crer que a colocação do artigo não
retira direito a ninguém. de maneira
que a emenda do nobre Deput&do está
atendida nas DIsposIçOes Gerais.
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Vou submebr a votos a. emenda
n.O 2.009 de autoria do Sr. Alde Sam
paio, ao art. 276 do antigo projeto,
cujo destaque está assim redigido:

Requeremos destaque, na forma re
gimental, para a Emenda n.o 2.099, de
autoria do Sr , re-
ferflnte ao Título VI, Capitulo In do
Projeto revisto e publleada à. página
... do impresso alusivo ao art. . ....
e seguintes.

Sala das Sessões, em 14 de AgOsto
de 1946. - Alde Sampaio. - Jo·ão
Cleophas. - Gilberto Freyre.

A emenda diz:
N.o 2.099

Título VI - Capitule In - Arti
go 176.

Escreva-se assim o disposItivo: E'
vedada a acumulação d.e quaisquer
cargos, exceto o de magistério.
Alde Sampaio. - João Cleophas.

., E' vedada a a-cum11lação de
qua.lquer cargo exceto o de Ma
gistério" .

O SR. AJ.DE SAMPAIO - Se
nhor Presidente, a emenda que venho
defender refere-se ao dispositivo per
tinente à acwnulação dos funcioná
rios púbUcos.

Como está no Projeto, a acumulação
e vedada. a todn funcionário público;
concede-se porém, exceção de natu
reza restrita ao magistério. Permite-se
que o professor tenha dois cargos
na mesma. função lettv... , e, ao mesmo
tempo, que um professor possa exercer
cargo de magistério e outro de ca
ráter técnico, quando correlato com a
matéria pelo mesmo lecionada.

E', Sr. PTesldente, esta restrição qUe
ven.1Lo combater, pleiteando maior
amplitude à. exceção concedida ao ma
gistério.

O Sr. Metias Olímpio - A lei de
desacumulação, pelo menos nos Esta
dos do norte, trouxe enorme atraso ao
ensino, porquanto os professores que
acumulavam se contentavam com pe
quenas porx:entagens além dos venci
mentos a que tinham direito; ao passo
.que, com a des~umulação, o Govêrno
abria concursos, mas os técnicos daqui
não iam para lã, porque as remune
rações eram deficientes.

O SH. ALDE SAMPAIO - V. Ex.a
vai ver Que é precisamente esta a ra
zão principal da m1~ha argumentação.
Já não pretendo defender a emenda
baseado nas razões de injustiça prat1
<cada contra os ocupant~s dos cargos.
Considero que, realmente. foram êles
viUmas de tnjU.'.ltiç.a. quando~ exercendo

cargos públicos e do mag1.5térlo por
concurso, viram-se proibidos de con
tinuar numa das suas funções.

Deixo, porém, de lado p.ssa. parti
cularidade para ater-me àquela que é
de Jnterêsse da própria Nação. Não é
a elite brasileira tão numerosa que
possa o Pais contar com' professores
em todos os graus do magistério em
número suficiente para prescindir
d:.:tqueles aptos a. desempenhar mais
de um cargo.

Muito bem disse o nobre aparten:te
Ma.tias Olimpio que, no Estado do
Piaui, j á se verificou êsse fato da de
ficiência de professores para ocupar
os cargos que o Estado tenha em va.
cância.

O Sr. Rui Santos - Todo o país
Botreu prejui.zc.s enonnes.

O Sr. Matias Olímpio - E' um pro
fessor que fala..

O SR. ALDE SAMPAIO - Ore1o
mesmo, que num pais, como o nossv.
defictente em elite de alta. cultura.,
cumpre antes explora.r êsscs 1ndividuos
em benefíCIO da Nação, do que pre
tender restringir sua ação. sob a ale
gação de que os cargos públicos devem
ser distrlbuídos pelo maior númer,').
sem atender à cap.a.cidade de cada
um.

a Sr. Rui Santos - Com 1580 o
ensino sooundá.r1o sofreu ma.1s p0l'C!ue
os vencimentos são melhores no ensi
no superior.

O Sr. Matias Ol!mpto - Além disso.
náo se inventa técnico de um dia pan.
outro.

O SR. ALDE SAMPAIO - Perfei
tamente.

SI' . Presidente, pretende a minha
emenda que o funcionário público pos
sa desempeDha:r qualquer C&.I"SO de ma
gistério a.1nda que não esteja em re
lação com a mwtéria que êle va.i en
sinar .

A emenda restri·nge ou reduz o dis
positivo atual à sua primeira. parte.
f.lcando assim redigido:

"E' v·edado acumul~ () exer(:1~

cio de quaisquer cargos exceto o
de ma.g1s1:é.rio".

Desejo, portanto, transferir à. lei or
dinária. qualquer restrição que se quei
ra fazer reIativa.mente aos cargos de
~o, não mantendo nenhuma.
incompatlbillda.de ccm.stltuclOlUlJ. a res
peito da. não acumulação de profes
sores.

Não compreendo como o funclonár1o
que não ocupe o tempo 1ntegral de



ftmÇão não tenha direito de lecionar
qualquer matérla de ensino.

Cito exemplo que há de ser comum
pelo interior. caso do funcionário
de COTreios locais com atividade per
feitamente compa.tível com a função
de magistério; poderia. deS{'mpenhar a
cantento sem nenhum f.;rejuizo p.a:ra.
a nação o cargo de representante da
Agência do Correio e ao mesmo tem.po
se dedicar a ma..gistério local. C()m
isso lucra.ria o pa.ís, aproveitando-se o
concurso do própriQ !lUlCi()nár10 pú
bli«>.

O Sr. Benjamim FaTah - Isso será
inlteressante para o in·terior, não para.
s. capital da República, onde há ex
cesso de professóre5.

O SR. ALDE SAMPAIO - E' em
viSta de razão semelhante a que V.
Ex.1I, invoca que ga-ande maioria do
pa.ts sofre multes vêzes as conseqüên
cias da legislatura. Geralmente faze
mos leis e.m atenção ao Distrito Fe
deral, desprezando complet.amente as
condições do interior. O lato se refe
ire agora para os professôres. ,

O Sr. EpíU:Jgo de Campos - Em
v.Lrtude da lei de desacumulação,
muitas escolas f oram f echada.s.

O SR. ALDE SAMP!'.IO - Pode
mos afirmar que a.té nas capitais dos
EstadOrS há falta. de protessô'res para.
detel"lllinad08 ramos de ensino.

O Sr. Benjamim Farah - A deficiên
cia de professõres no interior é devi
da., sobretudo, à remuneração muito
baixa.

O SR. ALDE SAl\lPAIO - Mas uma.
razão para que se permita a acumula
ção. Se s. remuneração é baixa. e o
ea.rgo compatível COO1 a função exer
eida, n-ads. impede se tolere a acumu
lação.

Além disso, é preciso notar qUê
êsse dispositivo contra acumulação Que
visa coibir abusos, não é ma,téria subs
tanoial. E por isso memno qu-e pre
tende coLbir 8!busos deve pl·ever. as ex
ceções e veIificar onàe os inter&ses
nBlCiOllais supera..'n tais abusoo.

O Sr. Dario Cardoso - Em pais
001110 o Brasil, Que ainda apresenta ln
dice de 80 % de a:na.l:f8ibetos, nenhum..a.
restrição dwerla ser fe1.ta ao exerc1
cio do magistério.

,Q' SR. ALDE 8A!viPAIO - V. Ex.'"
repete os têm!os da m1n:ha emenda..
Realmente, ela pretende que não seja.
mcompatibilidade constitucional com
o CB1'lgO do mag1stérlo . Retb'a.da Ao
:Incompatibilidade constimc1c.nal terã·a

lei ordinária a faculdade de regulaa
o que fór considerado a.busivo. Nâo
se prescreva, ponanto, na Constitui
ção, dispositivo que não tem em si ra
zão substancial e que, por outro lado,
acarretará prej uizos para. a nação.
(Mutto bem.)

O SR. MARIO MASAGAO (.) 
Sr__Presidente. o projet... de Consti
tuiçao adota, em regra, o principio da.
inacumu1abilidade de funções. Abrlu
se, entretanto, uma. exceção. de acOrdo
com o sistema da Constitu1ção de la
de julho de 1934, a saber: permitir-se
a acumUlação de cargos públicos com
cargos de ma~lstério ou técnico-~ien

titicos. O projeto, portanto, permite,
excepCionalmente, a acumulação de
cargos, atendendo au princípJo da es
pecialização .

O motivo reside em que, tratando-se
de país novo, com POUCI,)S técnicos em
certas especialidades, há maior con
veniência, para o bem público, se per
mita a acumulação. por exemplo: do·
cargo de diretor do Observatório As
tronômico com o de professor de as
tronomia da Escola PolitéCnica; do
cargo de lente de medicina legal, na
Faculdade de Med1ciua, e de Diretor
do Oab.iuete Médico-legal da Policia.

O prmcfpiú da especiallzs.ção. por-
tanto. ditou a execução. .

Na emenda do nobre Representante
Sr. Alde Sampaio, cujo nome pronun
cio com a maior estima, não prevale
ceu o princípio da especialização, como
se vê da seguinte redaçâo:

..Ê veduda a acamulação de
quaisquer cargos, exceto o de ma
gl.stério. "

Quer isto dizer que. no magistério,
com outra função pública, poderá ha
ver acumulação, independentemente de
correlação de funções.

Parecp.-me que isto é levar muito.
longe a. exceção à regra da inacwnu
lab1l1dade de ca!'gos públicos; e, por
êstes motivos, a Comissão emite pare
cer contrário à emenda de S. Ex.a

(Muita bem.)

O 8R. PRESIDENTE - Os Srs.
Representantes, que aprovam a emen.
da n.O 2.099, queiram levantar-se.
(Pausa.)

Está rejeitada..
Há sôme a mesa requerimento assi

nado pelo Sr. Eloi Rocha., nos se
guintes tênues:

Diante do propósito da Assembléia
de apressar, quanto puder, a feitura
da .Con.c;titui4;áo, solicito a V. Ex.- se

(.) Não' foI revisto pelo orador.
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digne consieerhr e decidir sôbre a.
conveniência de imediata impressão e
distribuição do Projeto, .no todo ou em
partes em avulsos. com a incorpora
ção dás emendas aprovadas e a ressal
va dos dIspositivos de votação adiada.
mesmo antes de sua. redação final.
com o objetlvo de. precisamente. faci
litar essa tarefa da Egrégia Comissão
dos 37, assim como a colaboração de
todos os representantes. Com substi
tuir as anotações que ao Projeto cada
representante haja feito, aquela pu~
bllcação. por mais segura e de mais
tooU manuseio, multiplicará a coope
ração do pler-ário da Assembléia, dan
do-lhe maior e!ic1ência. quandO se re
comenda uma compensação, ao menos
parcial, à. escassez do tempo. Acre..
dito que a. medida seja uma das que
poderão concorrer para abreviar e
reduzir os trabalhos de redação do
Projeto e de seu exame e aprovação
no plenário, além de eliminar ou li
mitar os riscos do açodamento.

Sala das sessões da AssembléLa Na·
c10nal Constituinte. 2 de setembro d...
1946. - EZoi Rocha.

O SR. BARRETO PINTO (.) 
Sr. Presidente, sinta-me forçado, a
vir à tribuna para . manifestl:\r~Ir.E:
cantrariã,mente ao requerimento, por·
que - não me leve a mal seu ilustre
autor - em vez de facllllar, virá
compllcar a marcha. dos tIabalhos.
Encontramo~nos no dIa 2. Pràt1

camente teremos apenas .quatro dias...
O Sr. Lino Machado - Quem di~se

a V. Ex.1l. estar marcada a data da
promulgação da. Consttlulção?

O SR. BARRETO PINTO ~ Se
gundo o desejo manifestado por todos
os lideres das várias conentes desta
Oasa, não devemos medir esf·orços
nem poupar sacrifícios, indo até. de
encontro ao votu já. aqUi aprovado.
de autoria do ilustre Repreiientant~

do Maranhão, cujo nome pronuncio
com tanta a.legria - Sr. Lino Ma
chado -. de que haja sessão perma~

nente da Assembléia para darmos ao
pais ums Constituição no dia 7 de
Setembro.

O Sr. I.ino Machado - V. Ex.1\.
está enganado: não prefixel da ta
para a promulgação.

O SR. BARRETO PINTO - Nes~

tas condições, devo acentuar que o
requer.inlento complicará os traba.~
lhos e, conseqüentemente. não deve
ser a~elto pela Casa.

(.) Não foI revisto pelo ora.dor.

A Comissão de COnstituição poderá
- esta, sim - ir publicando, parce
ladamente a. matéria vitoriosa, sem
que isto signifique'o cumprimento de
uma deliberação da Assembléia.

Sou contra. o requerimento. eem que
isto represente falta. de consideração
ao honrado, ilustre. muito digno Re
presentante do Maranháo. Esperl>
que a Casa não aprove o pedido.
<Muito bem>.

O SR.. NEREU RAMOS (.. ) - Se
nhor Presidente. apesar da eSJ)eclal
consideração que me merece o Uustre
aignatário da proposição. não lhe
posso dar meu assentimento. É que
ao Comissão da Constituição não po
deria realizar a obra. que S. Ex.a 50·
llcita sem prejulzo do trabalho de
redação dQ vencido, a que está obri
gada.

O Sr. Plínio Barreto - MUlto bem r
o SR. NEREU RAMOS - Convo·

quei para amanhã, às 10 horas, ao
Comissão da Constituição a!1m de to·
mar conhecimento do tra.balho da.
sub-com1ssão dns "Disposições Cons
titucionais Transitória.s".

Ao mesmo tempo que elaboramos
êsse a to, trabalhando até alta ma·
drugada, na interesse de acelerar ao
tarefa, temos procurado redigir. o
venddo, de acôrdo com o que consta.
do Dtário da Assembléia. A matéria
vai adiantada e espero que dentro de
pouco tempo possamos entregá~Ia à
consideração do plenário. Por isso, e
entendendo que o processo alvitradO'
pelo requerlmento não apressaria a
redação ...

O Sr. Plínio Barreto - Ao contrá.
rio.

O SR. NEREU RAMOS - •. ~
permito-me pedir à Casa, sem desa
preçO à nobre lnt~nção do signatária
que não defira o pedido, na certeza.
de qua a Comissão da Constituiçáo
continuará a ta2:er o que em si es
tiver para trazer quanto antes à:
apreciação do plenário o Capitulo
que lhe tal confiado.

Se nos demorarmos na discussão.
dos destaques, que devem ser redu
zidos &Oc m1n1mc, - é o apêlQ Que no
vamente faço ao plenário - se nãll
contJnuarmos a perder tempo imen·
so ...

o Sr. Li1lO Machado - Mas V. Ex"
entende que 1sso é perde.~ tempo? Hã~

(") Não fol revisto pelo orador.
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destaques interessantes; pelo menos
seus autores assim o consideram...

O Sr. Dario Cardoso - Muito bem t
O Sr. Lino Machado - e a

-Casa tem de apreciá-los.
'O SR. NEREU RAMOS Não

"dIscuto êsse assunto; mas digo a
V. Ex.a, sem desapreço a-os compa
:nheiros, que às vêzes as emendas são
compreem.íveis, pela simples leitura,
ao menos experlmentad<l parlamentar,
não demandando nenhum es<:lareci
menta.

.() Sr. Lino Machado - Ontem l

V. Ex.~ julgava que havia muito tem
po e não entendeu necessária sessão
extraordinária; portanto,' é incoe
rente.

O SR. NEREU RAMOS - Ná::>
pretendi, ontem, sessão extraordiná
ria porque, se realiZada, os membros
da Comissão da Consttiuição teriam
de comparecer ao plenário e a Carta
Magna não estaria pronta &. 1 de Se
tembro.

O Sr. Lino Machado - Mas a 00
:mtssão dos 37 não é a Assembléia.
Tenha V. Ex.n presente que o plená
·tio pode trabalhar independente
·mente da Comissão.

O SR. NEREU RAMOS - V. Ex.a
~está equivocado.

O Sr. Líno Machado - Absoluta
mente. Não pode a Assembléia ficar
reduzida aos Ublg 37", não é possí
vel!

O SR. NEREU RAMOS - Lamen
to que V. Ex.a tenha antiec!pado o
aparte. de modo a não permitir se
Quer que eu esclarecesse meu ponto
de vista.

O Sr. Lino Machado - Apenas dei
apartes em tômo de matéria ontem
ventilada.

O SR. NEREU RAMOS - O nobre
colega há de convir em que a Assem
bléi~. neste momento, não poderia
trabalhar independentemente da Co
missão da Constituição, á qual o
Regimento comete funções que o ple
nário não lhe poderia subtrair (apoia
dos) sem desconsideração e sem
desaprêço à Comissão, Que tem em
pregado o maior esfOrço para cumprir
seu dever.

·0 Sr. Lino Machado -- O que nin
guém nega..

O Sr. Nestor Duarte - O autor do
requerimento, que nos merece muita
simpatIa, deveria retirá-lo por que é
a>erturbado.r.

o SR. NEREU RAMOS - ~pito:
a Assembléia não poderia prossegt:.fr
em seu trabalho sem qUe a Comissão
da Constituição lhe submetesse, de
acOrdo com o Regimento em vigor a
redação final do vencido. .

O Sr. Lino Machado - A Comissão
foi criada pelo voto da Assembléia.

O SR. NEREU RAMOS - E' claro.
A Assembléia não poderia discutir o

ato Constitucional '4Das Disposições
Transitórias". sem ter êsse ato pre
sente.

O Sr. Lino Machado - O próprio
dest.aque vem protelar o Que poderia
ser discutido pela Assembléia. Vossa.
Ex.a fêz um apêlo no· sentido de Que
a Comissão trabalhasse S/em conside
rar mais pedidos de destaques. os
quais poderiam ser discutidos por nós
outros. E' meu ponto de vista.

O SR. NEREU RAMOS - Vossa.
Ex.a admite então que a Assembléia
trabl:l.lhe independentemente da Co
missão? Quem virá defender o traba
lho e os pareceres da Comi.,;são ? Quem
virá explicar à Assembléia o pensa
mento que presidiu à elaboração dos
preceitos constlucionais? (M u t to
bem.)

O Sr. LinQ Machado - V. Ex}" po
deria dividir a Comissão em turnos e
designar o relator de cada matér!a
para discuti-la. e não tôda. a Comis
são.

O SR. NEREU RAMOS - Infeliz
mente, o julgamen,to qUé o nobre
Deputado estã fazendo sObre nosso
esfOrço é singular. Acredito que, na
sua quase Wlan1m1dade. a. Assembléia.
não pensa como V. Ex.a.

O Sr. Líno Mac7iacf.o - O esfôrço
não é só da Comissão. mas de tôda a
Assembléia.

O SR. NEREU RAMOS - Mas
quem pOs em dúvida o esfOrço de tôda
a. Assembléia ?

O Sr. Lino Machado - Desde que
V. Ex.a se cinge à Comissão, estou
estendendo a referência a tOda a As
sembléia. porque. de fato, assim tem.
agIdo.

O SR. NEREU RAMOS - Queira.
V. Ex.a considerar rntnba.s palavras
em seu verdadeiro sentido. Do Que
acabo de dizer. onde se pode deduzir
qualquer desaprêço ao trabalho do
plenário? Não quero, en.tretanto. Se
nhor PresIdente, lnc!dir naquilo que
censurei: tomar o tempo da Assem
blé~a para esclarecer o que é clarís
slmo. (Multo bem. Palmas.)
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o b"'R. PRESIDENTE - Vou sub
meter à votação v 're<}uer1mento Que
já t1've ()pOrtunidade de ler do Senhor
Elo! Rocha.

Os Senhor&'5, que o Biprovam. (]u~l

ram levantar-se. (Pausa.)
Es.tá rejeitado e votBJdos todos ali

~equ'erimerutos de destaque de!crkto
pela Pres1d'ênda, ou acelltos pC10 ple
nário.

São enviados à. Mesa as BegUlntcll:

DECLARAÇÃO DE VOTO

Ded'aramos que vCYtn-mos cnntTR. '"
emenda do nobre Detptrtn.do Sr.l~n.ulo

Sarasate e outros, fixando n l\lPot.Ion
tadoria cOIIlfPulsória 0.00 70 nJl<.lll, por
entendermos ês.se ~te de k11u10 ex
cessivo, em fae.e- da jâ apurn.da. módh"
da vida humana no Brn.sll, projudJetul,
assim, dita emeI1lda nÃO só nos ~nte

:rêsses do funcionalismo, com<l, nlndn,
-às superiores conveniências da admi
nistração pública.

porlsso mesmo havíamos nJPl~n

dado, solici'tando o corrc~ondcJllto

d-est.aque. a emenda n.o 2. l<W, p~la.

qual "os funcionários pabllcoD hcrlo.m
apos-entacl~ cQlI'IllPU.ls6rio.·mente aOti 68
anos de idade, podendo a lei rodU7Jr
êssl: li1ra1te para categor1aB e~pecl(\lA
d-e funcionários, de ncôrdo com lL nu
t·ureza do serviço".

Sala das Sessões da Asscmblóin. Nn ..
clonal Canstttuínte em 2 de ,.ootemb1'o
de 1946. - Larneira B1ttenoourt, -
.Magalhães Barata. - Duarte (1'011.
'Deira. - Alvaro A.dolpho. JOM,§
Jojili. - João Botelho. NélNon
Pari16s.

DECLAR~ÇXO DE VOTO

.Votei a favor da amendn n." :.10fl,
refevente ao art. 188 do PJ'oJe'to I'c
visto, para 1na..'1dar &.pl1cllr o lIubnLJtu
tivo de funcionArio relnLqrrr..:lo, 110
estável, o parágrafo úrJ.c.o do Il..'"t. 1U7,

S? la das Sessões. em 2 de twot.(lilll bro
de 1946. - Eloi Roc'~a.

DECLARAÇÃO DE VOTO

Votei a favor da emendn. n,o 300, re.
lativa ao parágrafo único do nrt. 187.
do Projeto revisto, pllra MIltl'Q'Ut"u.r la.
funcionário estável, sem dl'l.)(lIl(l~ncl1'
do tempo de serv1~o, di8pOnlbU1dl\J(lc
rem'Wleradla, no caso de oxtJn.çAo do
cargo.

Sala. das Sessõe.s, em 2 de a.etMnbro
de 1946. -. Elo1 Rocha.

DECLARAÇÃO DE VOTO

Declaro hav-er vOotado a favor da.
omenda sóore a ofidalização dos CaI
t6rl08.

sda. das Sessões 2:-1-46. - BaiTeto
P'nto.

O 5H. PRESID'EN''!"E - Prooseguin
do ponho em votação o Titulo IX 
IJOtJro "Dl,s,posiçôes Gerais".

O BR. VIEIRA DE MELO (Pela..
orden&) (f") - Sr. PresIdente, uma
"070 que V. Ex.a anunciou que vamos
pnssar o. votação do Capítulo seguinte
do projeto. eu me permitiria a liber
dade de esclarecer a V. Ex.1I. que, em
rnce desta d~lsão. fica, impllcitamen
U!, negado o destaque solicitado para.
n emenda n,o 2.091, do Sr. Deputado
Blttencourt Azambuja, subscrita por
183 Srs. Representanks.

Não há, Sr. Presidente, nenhum
desrespeito, nenhuma desatenção ao
que foi decidido pela egrégía Presi
dêncIa destro Assembléia, mas eu pedi
ria a V. Ex.1I. flue pessoalmente, ou
por via do titu:ar efetivo õessa cadei
ra, fizesse um reexame do assunto.
porque, t..endo embora, na devido. jus
tiça, o empenho da Assembléia em
concluir quanto antes nossos tra
bnlhos esta'} convencido de que é de
150JO d'e todos que encerrarmos, tão
ràpldJlmente quanto possível, nossa ta
reru, entreguemos ao país uma C~ns
tltulçtl.o à altura das suas aspiraçoes.
Eu ntl.o iicaria sat~sfelto, entretant.o,
BC algum dos eminentes colegas sen
ti '*60 , em nosso trabalho, quando ter
mlna.do, uma falha siquer.

E' por isso, Sr. Presidente, q.ue, já.
pela relevância do assunto, Jâ em
u.tenç~o ao grande número dos s~bs
cri tol'CS da em€nda, pP.ço a V,. Ex. se
lJIgne de reexaminar a maténa e de
ferir o destaque saliei tado . (Muito
bem; muito bem.)

O SR. PRESIDENTE - O dest&.
Que da emenda n,o 2.091} foi negad(}
pcln Mesa em tempo oportuno. A de
Uberação, como a Assembléia sabe, é
conclusiva e - lamento ter de dizê-lo
0.0 Uustre Representante - não me
cabe reformá-la..

São, igualmente, r.egad<>s destaques
pnra. os seguintes requerimentos, nos
têrmos dos despachos exarados:

De acõrdo com o estabelecido no
R.rt. 30 do Regimento Interno 'dest~
Assembléia, venho pedir a V. Ex.
destaque para '" seguinte emenda.. "por

(.) Não foi revisto pelo orador.
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mim apresentada ao projeto da Cons
tituição ora em votaçá,o:

Emenda n. o 209, ao art. 187, t1
tulo VIII - "Dos Funcionários Pú
bllcos" .

Assunto: Extinção de cargos.
8a.la das sessões, 13 de agõsto de

1946. - Lauro Monteiro - Indeferido.

A emenda diZ:

Ao Art. 179

Redação atual:
"Art. 179. Somente perderão o

cargo:
"I. Os funcionários vitalícios,

em virtude de sentença judiciá.
ria.

lI. Os funcionários está.veis, no
caso do número anterior, no de se
extinguir o cargo, ou quando de
mitidos mediante processo admi
nistrativo em que se lhes assegure
ampla defesa.

"Parágrafo único. Extinguindo
se o cargo, o funcionárlo está.vel
será obrigatOriamente a.proveitado
em outro análogo, que venha a
vagar. Se êsse funcionário con
tar dez anos de exercício pelo
menos, ficará em dlsponiblllda.de
remunerada, até o seu aproveita
mento".

Redação proposta:
,.Art. 179. Sómente perderão o

cargo:
4'1. Os funcionários vitalicios,

em virtude de sentença judiciá
ria.

"n. Os funcionários estáveis no
caso do número anterior ou quan
do demitidos mediante processo
administratlvo em que se lhes
assegure ampla defesa.

"Parágrafo único. Suprima-se.
- Lauro Montenegro.

Requeremo~ destaque, na forma re-
:gi,mental, pare a. Emenda n. o 302, de
autoria. do Sr. Deputado José RQ
mero, referente ao Capitulo do Pro
jeto revisto e publicada à página do
impresso alusivo 8)) art. e segul:l
teso

'Sala das Sessões, em 30 de agOsto
de 1946. - José Romero - Nego. A
interi:nidade já indica precaridade.

A emenda diz:
N'.o 302

Emenda aditi1Ja

Ao Capitulo referente aes fun
cionários públicos, acrescente-se:

Art. .. - Todos os atuais fun
cionários interinos, que tenham
mais de dois anos de exercício, se
rão imediatamente efetivados nos
respectIvos cargos.

Sala das Sessões, em 10 de junho
de 1946. - José Romero. Jonas
Correia.

Requeremos destaque, na forma re
gimental, para a· Emenda n.o 323. de
autoria do Sr. Deputado José Romé
Te, referente ao Capítulo do Projeto
revisto e publicado à pá.gina do im
presso alusivo do art. e seguintes.

sala das Sessõcs, em 30 de ag6sto
de 1946. - José' Roméro. - Indefe··
rido. Os principias já estão no proJe
to.

A emenda diz:
N.~ 323

E·mend4, aditiva
Acrescente-se onde convier:
Artigo. .. - O poder legislativo

votará o Estatuto dos FUncioná
rios Públicos. obedecendo às S~

gulntes normas. desde Já em ví
gc.r:

V' O quadro dos funclonários
públlcos compreended, todos os
que exerçam cargos públicos. seja
qual fôr a forma de pagam.ento

2.& Só duas categorias de funcio
nários existirão: efetivos e interi-
nos. ,

3.0. -Todos os atuais funclonárioe.
extra'%WIXlerários,· contratados, de
signados. diaristas. mensalistas, ou
que outra denominaçã.o tiverem.
seria automàticamente efetivados
com'~ a promulgação desta consti
tuição. exceção feita dos interinos
ocupantes de cargos. cujos titu
lares não estejam definitivamente
afastados e dos nomeados em co
mfssáó.

4." Não haverã. ,cargos isolados.
sendo todos' de carreir.a~

5.110 A primeira investidura. nas
repartições administrativas efetu
ar-se-á depois de exame de sani
dade e concurso de provas ou tí
tulos.

6." Salvo os casos previsto:; na
Constituição, serão aposentados
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-compulsbriamente os funcionários
que atingirem 68 anos de idade.

V' A invalidez para () exercí
cio do cargo ou pôsto determina
rá a aposentadoria ou reforma
.que será concedida com vencimen
tos integrais se o funcionário con
tar mais de 30 anos de serviços
público efetivo ou, excepciona~
mente, menor prazo, segundo de
terminar a lei.

8.a O funcionário que se invali
dar em.conseqüência de acidente
ocorrido no serv1.ço, será aposen
tado com vencimentos integrais
-q,WLlquer que seja o tempo de ser
viço; serão também aposentados
-os. atacados de doença contagio
sa ou incurável, que os inab1llte
para o serviço do cargo.

9.JI, Os proventos da aposenta
doria, jubilação ou reforma serão
sempre iguais aos de igual cate
goria. em atividade.

10.a Todo funcionário púbUco
terá direito a recurso contra. de
cisão disciplinar e, nos casos de
terminados, à revisão de Iprocesso
em que lhe impo!lha penal1da de
salvo 3.S exee~ões da lei m1lltar.

11.a O funcionárío que se valer
da sua .autoridade em. favor de
partido polftk:o ou exercer pres
sio partidé....oia sõbre seus subor
din&dos, serA punido com a perda
do cargo, quando provado o 8Ibu
so em processo Judiciário.

12.a Os funcionários terão di
reito a férias anuais sem descon
to e a funcionária gestante tam
bém a 3 meses de llcença com ven
dmentos integrais.

13.'" As promoções serão por an
tiguidade ou merecimento de acôr
110 com a. lei.

14.A Para cada período de 10
anos de deUvo exercfcl.o, o fun
cIonário terá direito a 8 meses de
1ioença..prêmio com vencimentos
integrais ou, na desistência, a con
tar em dóbro ês.se tempo, para
efeito tão somente de aposenta..
doria.

15. Para efeito de aposentado
ria, o tempo de serviÇO pú:bll~o
mun1clpaJ.. estadual ou federal,
será somado, sem qualquer redu-
-ção.

JustiJicação

16. salário Fam1lia.
E' lamentável que o projeto da

Constituição omita, no C&p1tulo
co.noernente aos funclont\r1os pó..
blicos, os direitos, vantagens e ga..

rantias consubstancladas na lei
magna de 1934 e conservados na.
Carta de 1937.

Não se pode deixar para ale..
gj' a.eào ordinária 'osetlante como a
política partidária - tão ca.te~
direitos dos servidores da "\aÇão.
Aposentadoria. férias anuais lleen..
ça-premio. repouso da gest.ante.
etc.

Requeremos destaque. na forma re
~lmental, para a Emer~..:.a. n." 637, de
autoria do Sr. Deputado Samuel Du
arte, referente ao Titulo VIII, do
Projeto revisto e publicado à página.
62 do imp!'~sso alusivo ao art. 165 e
'seguintes.

Sala das Sessões da Assembléia Na
de 1946. - Lametra BtttencP1Lrt. 
dUhy Carneiro. - José Jof/üy - Ne
gado porque os princípios já estão
no projeto.

Requeremos, na forma regimental,
destaque, para a emenda n.o 561, ao
artigo 181 parl1grafo dnlco do projeto.
emenda essa assim. rediR'lda: "os ven
etmentos do funcionalismo público
federal, estadual c murjctpa~. e das
all'tarQuias seria revistos orbligatorla
mente de três em três '1oncs. de acbrdo
com as condições do- erário público e
o nível do padrão de vida".

Salas das &sssões, em- 80 de agôsto
Magalhltes Barata. - Joâo Botelho.
- Rocha n.ibas. - Duarte '(f'OZtveirG.
- Alvaro Adolfo. - José Varella. -
Osvaldo Studart. - Indeferido. O
poder público pode determinar o mo
mento da revisão de vencimentos em
função das condições econômicas.

A emenda d1z~

N.o 561

I11clua.,se, onde couber:
"Art. .. Os vencimentos do funcio

nalismo púbUco, federal, estadual e
municipal, e das autarquias serão re
vistos obrigatOriamente de· três em
três -anos, de acôrdo com BS condi
ções do Pt'ár1o púbUco, e o nível do
padrto de vida". -.Lameir4 Bitten
coUTt.

Requeremos destaque pam. .a votação
das emendas ns. 1..169, 312. 813. 1. 180
e 1.181 tôdas referentes ao capitulo
m - Dos FuncJ.onál:lOs Públ1cos 
do Titulo VIII - DispOSiçóes Gerais.

Sala das -Sessões,- 24 de· agõsto.;eIe
1946. - &WZ Barbosa. - Castelo
Bnmco. - LJ&i2 C'..IZT.f'a.lho. - Aleft..
car Ar.a:ripe. _. Hugo CtmJ.efro. -
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Argemiro Fialho. - Martiniano Araú
10. - Oswaldo Studart. - Crepory
Franco. - Roberto Grossembacker. 
Odilon Soares. - Gentil Barreira. 
Egberto R06.ri(l7/'e9. - Antenor Bo-
géa. •

Requeremos destaque, na forma re
gimental, para a emenda n.o 1.171, da
autoria do Sr. Olavo Oliveira, refe
rente ao Titulo VIII do Projeto re
visto' e publicada à. página 89 do im
presso alusivo às emendas apresen
tadas na décima primeira sessão, a
qual não consta do impresso com as
emendas ao capitulo m, do titulo VI,
do projeto primitivo.

Sala ·das Sessões, 22 de agõsto de
194.6. - Ola'co Oltvltira. - Stenio
Gomes. - Teodulo Albuquerque. 
João Adeodato. - José 4e Borba. 
Café Filho. - Indeferido; a lei elei
toral é que regula o assunto.

Requeremos o destaque da emenda
n.o 1.178, aO artigo n.o 176, assim re
dIgido: (atual 183).

4'E' vedada a acumulação de quais
quer cargos públicos, exceto o de ma
gistério, que poderá ser exe:-cici.o com
qualquer outro, havendo compatibili
dade de horários".

Bala das Sessões, em 27 de agOsto
de !946. - Ruy Almeida. - José
Ronijacio. - Lino Machado. - Li
curgo Leite. - Aureliano Leite. 
Indeferido.

A emenda diz:

N.o 1.178

Ao art. 176 - Redija-se assim:

"E' vedada. a acumulação de
quaisquer cargos públlcos, exceto,
o de magistérIo, que poderá. ser
exercido com qualquer outro, ha
vendo compatlb1lldade de horá"
rios".

Justificação

Os profess6res no Brasil são mal
pagos e pouco numerosos. ProI
bir que êles acumUlem cargos é
atastá-Ios do magistério, pois que.
em geral, os outros cargos têm
vencimentos mais sedutores. A ex
ceção que a emenda abre é justa.
pois os professõres são poucos e
o pais precisa de mUitos.

Sala das Sessões, 15 de Junho de
1946. - José Bonifácio. - Dolor de
Andrade. - Aureliano Leite. - To
Ieda Pi2a. - Lfcu.rgo Leite. - Maga
lh4es Pinto. - Gabriel PQ.8S03.

Requero destaque para a emenda
aditiva. de minha. autoria. sob o nú·
mero 1.596. com n seguinte red~ão:

Art. - A l~al tuncão cabe igual
venc1mento.

A emenda diz:

N.O 1.596

Ao capitulo dos Funcionários.
Públicos CIr1s:

Redija-se assim. o art. 176:
Art. - E' vedada a acumula..

çáo de cargos.
Parágrafo único - O professor

pOderá acumul:1r seu cargo com.
um outro cargo técnico ou cien
tifico, ou do magistério.

Suprimam-se no parágrafo úni
co do art. 177 fl,S pala~r&.s tlnaia
lide títulos e provas".

Ao fim do primeiro perlodo do
art. 180, acrescente-se: "respon
sabilizada. 3 autoridade que o de
mitiu".

Acrescentem-se ao capitulo os
seguintes novos artigos:
, Art. - A igual função cabe
Igual vencimento!

Puâgra!o único: - S6 pode
havC'r diferença de vencimentos
no exercício de iguais funções, por
tempo de serviço ou quandc exer..
cida em zona insalubre assim
mesmo sob a forma. de grat1!ica..
ção

Art. N~r..hum funcioná.rio
público poderá ter vencimento
menor que o salAl'io minimo p::'o
fisslonal fixado em lei.

Art. - Do tênno de po<;se, em.
qualquer cargo público, constará,

. obrigatoriamente, a relação dos
bens do empossado. - Ruy San.

tos.
Requeo:emos. destaque, na forma re

gimental, para a Emenda n.a 1.598..
de autotia do Sr. Ruy Almeida refe
rente au Titulo vrn do Projeto re
visto e publicado à página do lm
presso alusivo ao art. 183.

Sala das Sessões. em 22-8-1946. 
Ruy Almeiàa - Prejudicada. pelo no
vo projeto.

Sr. Presidente: - Requeiro desta
que da emends. n.e 1.600, ao artigo
1'17. § 2.°. do ~te-ptojeto.

Sala das Sessões. 22-8-946. - Cam
pos VertlaJ. - Indeferido. Não se poàe
efetivar interino, pt'la própria natu..
resa da. funçã.o.
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EMENDA N./) 1.602

Ao Ca.pitulo VII do Título VI 
Dos funcionários públicos civis:

Acrescente-se, entle OI) artigos 180
e 181 o seguinte aLUgo.

O fun.:ionário plib:tco civil que acei
tar cargo temporáríc., eletivo ou não,
ficará· !l.fast8.do das funções do seu
cargo, oontando tempo de serv1ço pa..
ra. promoção por l.ntiguidade apo
sentadorla oU percepção de vantage~

dependentes exclusivamente do tem
po de serviço.

Justificação

Foi feita da tribuna, em sessão de
13 de Junho dr. 1946.

Sala das Sessões, .. de Junho de
1946.

Requeiro destaque da emenda nú
mero 1.602, para que, se aprovada,
constitua um artigo de~te título, ex
cluidas as palavras finais, depois de
"ou perempção" em obediência a voto
anterior da Assembléia.

Sala das Sessões, 19 de agôsto de
1946. - Brocrvado da. Rocha - Pre..
judicaáa. A matérla, já foi votado..

Requel'lemos destaque, lla forma re
gimental, para. a Emenda n.o 1.801,
de autoria do Sr. referente ao
Capítulo IV do ~rojeto revisto e pu-
bHcada à página do impresso
alusivo ao art. . e .seguintes, fi-
cando entendido que o dl2~taque se
retere às palavras "68 anos".

Sala. das Sessões. em a~óSto de
1946. - MonteíTo de Castro. - Pre
judicada pelo cLestaque da emenda.
n.0 311.

N.O 1.801
Projetando nossa futura Lei

Máxima, a douta Comissão Espe
cial da Assembléia. Constituinte
organiza o Poder Jud~ciá.ri() de ma
neira. a sugerir apresentemos al-
guns reparoo. Nossa cooperação

é no sentido de altear ainda mais
o brilhante esforço e o propenso
labor dos nossos eminentes colegas
daquêle órgão, e, assim, data v~

nia, sugerimos emendas ao texto
do Projeto a saber:

Cremos Que o artigo 68. I. ê pa
rágrafo In, poderiam ser conden
sados numa só disposição Que fi
casse l"ed1g~da da seguin·te ma
neira:

a) Vitaliciedade, não podendo
perder o cargo senão em virtude
de sentenca jucllciá.ria. ou aposen-

tadoria, compulsória aos 68 anos
de idade, ou em razão de invalidez
comprovada. e facultativa nos ca
tiOS de sernço pubHco por ll1a.!s de
trinta anos na forma da IreI,
computando-se integralmente, na
quele serviço, os federais e 05 es
taduais.

Desaparecerá todo o § 1.0 aotual
do projeto. Convém destacar as
modificações propostas. São ape
::na.s duas: retirou-se a preVisão de
perda do cargo a pedído. por ser
desnecessária ou s&r ociosa; alte
rou-se a idade-Um~te para a apo
sentadoria compulsória, devendo
ficar a de 68 anos e não 72.

A primeira modificacão prescin
. eLe- de mais comentários c a segun
da se justifica dêste modo:

A Carta de 1937 sancionou a es
colha dos 68 anos. Deve-se con
servar essa idade-lim:te, não por
ser 56 daquêle Documento mas
p()!'que, eviciJ2ntemente. é a. con
sentãnea com os pr..ncfpios da ciên
cia apoiando a melhor t~cnica.

UNão há arbítrio na fixação da. ...
quele têrmo". afirmam dezenas de
ilustres magist.rados brasileiros em
memorial divulgado. E argumen
tam bem:

"Realmente, Qualquer Que
seja a tabela. b~ométrica Que se
cC'nsulte nos seus fundamentos
(Amencan Experience; Hunter;
Health Male; Rentirers Pran
çais; Sá Perejra: Carvalho de
Oliveira, etc.), de referência.
à. duração provável da vida.
humana nos climas tropicais
e subtropicais. nem uma delas
~.5sume responsabilidades supe..
710res àquéle grau de anc~ani ..
dade . Isso não quer dizer Que,
neeessà.r1amente. neSSles climas
esteja. o homem L'Temediàvel
mente condel.Lado à morte logo
alcanCe essa lda.de provecta;
significa. todaVia, Que ao cum
pri-la sua capacidade laborati..
va. em geral. e principalmente
intelectual, en tra em l~se sua
ve e discreta para. em breve,
at1ngir o irrepará.vel dre<:1ínio
da velhice. A essa regra há.
sem dúvida alguma. notáveis
eXceções. E' justo. pois. Que o
seu serv1dor proporClonand0
lh~ o repouso e o confôrto a.
QUe faz jus a dignidade de sUE.
vida e o mérito de sua. cola
boração. Não havia, portanttl.
pOftlue altera~-se o urincíp~~
anteriormente consagrado e
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Que vinha prt;enchendo plena
m;nte essa fmalidade, maximé
quando nem um motIvo justo
ou razoá.vel fei invocado para
tanto" .

Insistimos um ponto mais. desta
camos certos pontos subi$tanciais ainda
m!l1tantes em favor de nossa emenáa.

Constuma-se dizer que o decrésci
mo da 1<iade-l1rnite está resnltando em
aposentadorias de homens válidos de
boa capacidade labOJ'ativa. Não se ne
ga que 1550 possa acontecer. Nega-se,
porém, que se os 68 nnos represp.ntam
uma idade baixa, não menos baixa se
ria aquela idade para o hl)mem de 73
ou 80 anos em boa fO"ma aparente,
dessarte c pretenso aumento se torna
um artifício.

Qual a verdade Que deve orientar
aos esclarecidos repre~entantes da Na
ção? Obviamente. 8. Quem mais se fun
damente na realidade ordinárta e nos

-dados da. ciêncIa.
Assim:

a) Homens coo capp.cidade la
boriosa ao atingirem idade avan
çada. cl)nstituem a e::ceçáo. A 1"e-

. gra. é a decadência tisica, o can
saço. o decréscimo senão a perda
daquela capacidade, a d..im!n.u1ção
de interêsse pel&. função. o de
sejo de justo repouso. o comêço
de morte do núcleo espiritual que
os animou na "idade adulta" (en
cerTada aos 40) e na do "rEtOmo"
Que vai até aos 60 anos, Quando
se inicia o chamado "período da
velhice". entre cujas característi
cas variadas se arrolam o enfra
quecimento "das faculda.des men
tais", sabendo-se que então "tôdas
as funções se atrasam progressi
vamente e param". Não se deve
r:a esperar a demasia da senes
'Cência avançada, com o ~'afrouxa

mento cada vez mais marcado da.
atividade vital". Há exceções, re
petimos. "confor:lle a resistência
do indIviduo e as condi:Oes de sua.
existêncIa", o que. ao lado daque
les pormenores. colhidos em espe
~la1istas de prol, ta,mbém são 8ssi
naI&das pela ciênc:a. Mas. eviden
temente. não se legisla para a.
exceção. ou para poucos individuos

·que· a constituam. Legisla-se para
a regra, Por outro lado. é sabido
.que se recomenda a renovação deo
quadros de servidores públlcos após
tantos anos de idade, raramente se
justificando que assim não se pro
.ceda depois de·25 ano! para as atl
"Vidades . téenica.s (v. e'. a. dJe pro-

fessôre~). Fiquemos nos tr!nta e.
para o caso da idade própria,men
te, não Queiramos ir além dos
6B anos, quando o servidor Já che
gou a dar até oito anos de sua ve
lhice ao serviço público.

b) Mas não é só. Já. é tempo de
refletirmos mais profunda!lllente no
seguinte: Um2J. aposentadoria com
pulsória por Emite de idade não
devera ser encarada como um s6
afastatnr"...:nto do servidor por inva
lidez. nome triste e até pejorativo.
Devera antes ser en tendida como
prêmio, senão a uma maturidade
sadia, pelo menos a uma velh1ee
resp.:ttável. após labores e saerif'f
clos. Velhice Que 3e prolongasse e
não um bilhete de ingresso para a
melancolia da morte. Por que não
desejar Qu,e um aposentado viva
ainda bons anos? Por Que mobi
lizar o argumento de qUe sua vida
até os 75. 80 ou mais é um atenta
do :'10 lnterêsse público e ao ere.
rio ? E' desumano, Ademats. o
prolongamento de vIda dllS 1u.e
saem do serviço aos 68 anos. não
será. antes wna prova do bel1efi
cio resultar.te do me~ido repon
50 do que uma ostentacão de ca
pacidade laborativa?

c) Fala-se talvez dema.is na ex
celêncla da justiça inglêsa, Que lSe
desejaria como mOClêlo. Pois .bem:
"depois de bl'1eve tirocínio pode-se
retirar o serventuário togado. "om
uma esplêndída pensão", o que é
muito sábio: ·'0 membro da. Suwe
ma COrte. ou de Qualquer dos -Tri
bunais superiores, pode retirar.se
à inatividade depois de quinze anos
de serviço e com uma. pensão de
três mil libras anua.is", como des
tacava o insigne CARLO:1 MAxDa
LIANO há anos (Herm. e Ap. do
Dir., n.o 70 e nota 2) ;

d) Deixe-se que os velhos magis
trados vivam repousadlJs; descon
fie-59 dos que recusam sistemàti
camente o afastamento a que fa
zem jus, salvas exceções. Poasibi
llte-se mals prontamente a pro
moção dos mais novl.)S. o que é
bom estímulo ao serviço. Pennita.
se sobretudo Que a ministraçâo da
justiça renha. maiores probabl11da
des de êxito, contan-do com o con
curso positivo de magistrados mais
novos, cuja capacidade laborativa
repouse na presunção mu11egftlma
de mais ~gor.

Picamos seguros de que essas
razões e outras naturalmente ocor
rentes aos- eminentes Sra, COnsti
tuintes preponderem sôbre motivos
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sentimentais, sôbre interêsses às
vêzes legítimos mais transitórios.
Acima do~ tudo estA o 1nterêsse ge
ral e êste. no problema. é inequi
vocamente o da manutenção dos
68 anes a.tuais para a aposenta
dor'.a compulsória.

Sala das Sessões. 5 de Junho de
1946. - Dario Cardoso, - Hugo
Carneiro. - Daniel Carvalho. 
Domingos Velasco. - João d'Abreu.
- João Vilas Boas. - Jales Ma
chado. - Osvaldo Lima. - Jonas
Correia. - Vergniaud Wanderley.
- Leite Neto. - Luis Viana. 
Negreíros Falcão. - Matt~ Olím
pio. - Coelho Rodrigues. - Carlos
Nogueira. - F'ernande3 Távora. 
José Jofili. - Alfredo Neves. 
JUTandir PiTes. - Lima. Cavalcanti.
- Paulo Sarasate. - Brigido Ti
noco. - P. Dutra. - Leopolàa Pé
res. - Manuel Novais. - Gabriel
R.. Passos. - Lahllr Tost&;. - José
Fontes Romero. - Café Filho. 
Ataliba Nogueira. Tavares d'Ama
ral. - .nut Almeida. - Hamilton
Nogueira. - José AugU3tO. - Cris-

ttano Machado. - Vargas Neto.
- Augusto Viegas. - Benjamin
Faran.

Requeremos destaque, na. forma.
regimental, pa.ra a Emenda núme
ro 2.110, de autoria do Sr. Fernan
do Nóbrega, referente r.o Capft.ulo 11,
do Projeto revisto e publicado à pá
gina. 46 do impresso alusivo ao arti·
ga 186.

SaJa, das Sessões, em 14 de agõs
to de 1946. - Ferrn:mdo Nóbrega..
- lnde.JerLdo. Já se àeclara.ram os
dtreitos adquiridos. (art. 141, § 3.°
do projeto.)

A emenda. diz:

Emenda n. o 2.110

Suprin:Jam~6e os arts. 178 e
179, colocando-se o seguinte:

Art. 178. j. São invioláveis os
direitos adquiridos pelos funcio
nários públicos, os quais quais..
quer que seja.m a sua denomina
ção, forma de pagamento, cate
goria ou funçã.o, uma vez que
seja. de caráter permanente, só
poderão ser destituídos de seus
cargos em virtude de sentença
judtc1a1 ou mediante processo
administrativo, regulado por lei
e no qual lhes será assegurada
ampla. defesa. - Fernando Nó
brega.

Requeiro destaque das emendas sob
ns. 2.094'e 3.472, ambas relativas ao
Titulo VI, Capitulo lU - "Dos Fun
cioná.rios Públicos Civis", e por mim
subscritas.

Sala das Sessões. 22 de agôsto de
1946. Herophilo Azambuja. 
Indeferido porque o projeto em par
te já o àeclara, e é contrária aos
principios gerais a outra parte.

A em.enda diz:
N.o 3.472

O a:t. 178, parágrafo úr.ico,
redija-se pela forma seguinte:

Parágrafo único. As garantias
dêste artigo não se aplicam se o
ca!'go !ôr de confiança, salvo se
o titular contar mais de dez
anos de serviço público, ou
quanoo a lei o declare de livre
námeação e demissão.

Sala das Sessões, 24 de j Wlho
de 1946. - Herophilo Aza'llbu1a.

N.o 2.094

Ao Título VI. Capitulo m 
"Dos Funcionários Públicos CI
vis".

- Redija-se o art. 17õ pela
forDla seguinte:

Art. 176. E' vedada a acumu
lação de quaisquer cargos ex
ceto o de magist.ério, que pode
rá ser exercido em dois ou m.ais
inst!tutos, ou junt.a,mente com
cargo técnico ou cientifico, ha
vendo correlação de matérias e
compatiblllciade de horários.

- No a.rt. 177, suprimam-se
as palavras "os magistrados".

Dê-se a seguinte redação aos
Inciso n e parágrafo único do ar
tigo 179:

II. Os funcionários estáveis,
por sentença. judiciária ou medi
ante prooesso administrativo, re
gulado em lei, no qual lhes seja.
assegurada ampla defesa.

Parágrafo único. O funcioná
rio estável' que fôr dispensado por
motivo ce extinção do cargo, e
não puder ser aproveitado em
função equivalente. fi"",rá adido,
sem prej\ÚZo de ·seus vencimentos.

- Acrescente-se, após o artigo
1'19:

Art. Os funcionários nomeados
sem concurso, que contarem me
nos de dois anos de serviço, não
poderão ser destituídos de seus
cargos- senão ppr justa ca.usa ou
motivo de lnterêsse público.
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Art. Todo() funcionário público
terá. direito a recurso contra de
cisão disciplinar, e, nos casos de
terminados. a revisão de processo
em que se lhe imponha penali
dade, salvo as exccssões da lei
m1l1tar.

Art. As vantagens materiais
inerentes aos cargos públicos 09.0
poderáo ser diminuídas por efei
to de reformas polfticas ou ad
ministrativas que lhes Cisseram
respeito.

Art. O funcioná.rio público quP
se valer da sua autoridade em
favor de partido político, ou exer
cer pressão partidária sObre os
seus subordinados será punido
com a perda do cargu, quando
provado o abuso em processo ju
diciário.

Art. Ficam suprimieas quais
quer distinções entre os funcioná
rios de quadro e extranumerários.
estendendo-se a êstes as vanta
gens de que gozarem aquêles.

- E, após o art. 180 do Pro
jeto, acrescentE:~se:

Art. O Poder Legislativo vota
rá o Estatuto dos Funcionários
Públicos, obedecendo as seguin
tes normas, desde já em vigor:

I. O quadro Cos funcionários
públicos compreenderá trJdos os
que exerçam cargos públicos, s'3ja
qual fôr a forma de pagame~to.

lI. A primeira investidura nos
postos de carreira das repartl~ges
adulinistrativas, e nos demais que
a lei determinar, efetuar-se~á de
pois de exame de saúde e con
curso de provas ou titulos.

m. Qualquer cargo público,
cUja investidura dependa de con
curso. não poderá ser exercido in
tel'1namente por mais de um ano.

IV. O funcionário público terã
direito a trInta dias de fério.s por
ano, e a funcionár1a gestante, a
três meses de licença, ta.mbém
com vencimentos Integrais.

V. A aposentadoria. do funcio
nário público terá lugar:

a) compulsoriamente, aos ses
senta. e oito anos ~ idade, ou
antes, segundo a natureza do
trabalho e nos têrmos que a leI
determinar;

b) a pedido ou ez-ollicio quan..
do invalidado ou comprovada
mente incapacitado para o ser
viço público;

c) a pedido, ao completar trin
ta anos de efetivo serviço à ad
ministração públ1c&. .

VI-. O tempo de serviço pres-
. tado à União, aos Estados, aos

Municipios e aos órgãos Paraes
tataIs, será contado integralme:'l"
te, de modo reciproco, para efei
tos de aposentadoria.

VII. Os proventos da. aposen
tadoria serão iguais aos venci-o
mentos percebidos na atividade.

VIII. A aceitaçáo de cargo re
munerado importa a suspensão
d-os proventos da inatividade. A
suspensão será completa, quando
se tratar de cargo eletivo, remu...
nerado com subsídio anual; se po...
rém o subsldJ.o fôr mensal, ces
sarão aquêles proventos apenas
durante os meses em que fôr
vencido.

IX. As pensões, montepio e as
vantagens da inatividade somen
te poderão ser acumulados, se,
reunidos não excederem o máxi
mo fixado por lei, ou se resulta
rem de ca:..'gos legalmente acumu
láveis. - H erophHo Azambuja.

. Requeremos, na forma regimental,
destaque, para a emenda, do primeiro
dos slgnatãrios, n.o 2.146, vêde
"Diário da Assembléia", de 22 de ju
nho último, pág. 2.902 -, ao artigo
189 a) do Projeto Revisto, assim redi
gido:

1/ Art. .. Os funcionários públicos se..
. rão aposentados compulsoriamente aos

68 anos de idade, podendo a lei redu
zir esse limite para categorias espe..
ciais de funcionários, de acôrdo com
a natureza do serviço."

A emenda supra, em verdade, con
c1l1a prudentemnete os legitimas in..
terêsses do funcionalismo com as in
declináveis exigências da administra
ção pública, fixando um limite bem
razoável para a aposentac'oria com
pulsÓria, que o projeto revbto elevou
para 7C anos.

Sala das sessões da Assembléia Na
cional Constituinte. Em 1 de setem
bro de 1946. - Lameiro Btttenccmrt.
- J"Va.ga.lhães Barata. - Alvaro Adol
pho. - João Botelho. - Nelson Pa
ri16s. - Rocha ,Ribas. - Duarte
d'Oltveíra.

Requeremos, na forma. regimental,
destaque para :lo emenda. n.O 2.148 
do primeiro dos signat&.rios - v, "Diá.
rio da Assembléia", de 22 de Junho
último, págs. 2.902, ao Título VIIl
do projeto revisto. assim redigido:
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440 funconário público que contar
mais de 35 anos de serviço efetivo tem
direito à. aposentadoria, com todos os
vendmentos do cargo da. classe lme
diatamente superior do que estiver
exercendo há mata de 2 anos."

A emenda visar por um todo premiar
e amparar o funcionário público pro
bo e capaz, encanecido no serviço do
Esta,!io, já. com interstícIo para a pro
moçao, e por outro fa.ellitar e estimu
lar o rejuvenecimento dos quadros da
administração estatal.

Bala de sessões da Assembléia Na
cional Constituinte, em 26 de agõsto
de 1946. - Lameira Bittencourt. 
Magalhães Barata. - Alvaro Adol
pho. - Joãc Botelho. - Netaon Pa
rljós. - José JoIUi. - Duarte d'Oli
t>eira. - José VareZla. - Crep01'Y
Franco.

Re<:,ueremos destaque e preferência
para a emenda n. o 2.512 ao Projeto
primitivo versante sÔbre o limite de
idade para a aposentadoria compul
sória dos funcionários públlcos, de
que é primeiro signatário o Senador
Dario Cardoso.

A emenda. diz:

N.O 2.512

Emenda n. o 18

Ao art. 60, inc. XVilr.
Suprimo.-se.

Clemente Maríani.

Sala das Sessões, em 12 de agOsto
de 1946. - Dario Cardoso. - Pedro
Ludovico. - Caiaão Godái. - Gut
lherme Xavier. - Galena Paranhos.
- Diógenes Magalhães. - Leite Ne
to. - Leandro MacieZ. - Samuel
Duarte. - Janduhy Carneiro. - Cam
-pos VergaZ. - Mata Neto. - José Va-
trela. - Domin!iOS Velasco. - Joát'J
Henrique. - Arruda Câmara. - Wel
,1Ington Brandão. - Alarico Pacheco.
- ponce de Arruda. - Argemiro Fia
.lho. - Martiniano de Araújo. - Ar
.tur Ftcher.. - Aureliano Leite. 
Prejudicada. A emenda indicada é de
Cap!ijulo votado.

Requeremos. na. forma regimental
-o destaque da emenda n. o 2. '755 
Ar Ca.pítulo m do Titulo V - do
.Projeto pr1m1tivo - a qual é do teor
.seguinte: Onde convier:

"A lei determin.ará quais as ca.rre1
.ras no quadro do fUDclona.Usmo pú..
bllco, que obrigam a lI".egime de tempo

:.1ntegrsl, caso em que os seus ocupan-

tes perceberão vencimentos excepcIo
naís" .

Sala das Sessões, em 27 de agõsto
de 1946. - Fernandes TeZes - Inde
ferido. A emenda já declara. ser de
lei ordinária.

Requeiro destaque para a Emenda
n. o 3.414, ao art. 186 do Projeto.

Ao art. 186.
Acrescente:
m - Depo13 de dez anos os interi

nos e extranumerários.

Justiftcação

Não é justo nem humano que per
ca o cargo empregado que durante
tanto tempo o exerceu, para o qual a.
própria conservação nele ateste o. ca
pacidadE::.

Seria desumano obrigá-lo, de-pois de
tantos anos, a procurar outro meio de
vida.

Sala das Sessões da Assembléia Na
cional Constituinte. 24 de junho de
1946. - Matias Olímpio. - Indeferi
do. A i~terinidade não cleve gerar d-i
rcitos.
~queremos destaque, na forma. re

ginlental, para a Emenda n.o 3 Age de
autoria do Sr. José Duarte referente
ao Ca'Pitvio 1.v do Projeto revisto e
publicada à ,página do impresso
alusivo ao art. . ~ seguintes.

Sala das Sessões, em 29-8·-46.
José Augusto.

- Indeferido.
A lei ordiIIlá'I'ia é qu-e define a ma..

téria.
A emenda diz:

N.O 3.438

Onde con'V1er:
Art. Por serviÇO público enten

d-:-se o que houver sido prestado
no exercício de função pública da
União, do Estado ou do Municl(pl0•

Art. P8lI'a os ei!eitas de apo
sentadoria, jubilação ou relfcmna.
entende-se como serviço público
o que houve'!' sido prestado no
exerc1cio de função púb11ea quer
êste seja. da. União, quer dos Es..
tadoo. Quer dos Mun1clpios•

Requeremos destaque. na forma. re
gimental, p8l1'a a Emenda. n.e) 3.443, de
autoria do pr1m..eiro signatário e re
ferente ao 'I1tulo W, Dapltlulo UI,
"Dos Funcionários Públ1co5" do Pro-
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jeto (atual Titulo VIII, do Projeto
revisto) .

Sala das Sessões, 23 de agõsto de
1946. - Castelo Branco. - Retirada
pelo au.tor.

Requeiro des.taque ·para a Emenda
n.o 3.448 constMl:1ie do avulso refe
rente ao art. 165 parágr.wfo 80.

saJa. das Sessões, 22 deagõsto de
1946. - Alarico Pacheco. - In.dere
rido. O assunto derve ser wre<:1ado
na. lei otdinária.

A emenda diz:

N,o 3.448

Art. - E' ex-tenswo ao inativo
qualqu-er awneDJto de vencimento
concedido ao fU!I1lCioná.riC' pÚ'blli:o.

Sala. das sessões, 24 de junho
de 1946. - Alarico Pacheco. -

Esmeragào de Freitas. - Cre
pory Franco. - João Mendes. 
Epílogo de Campos. - Adelmar
Rocha. - DoZOr de Andrade. 
Durval C1'UZ. - Fernandes Teles.
- Lino Machado. Antenor

Bogéia.

FEDIDO DE DESTAQt1E

Rt>que1ro n. V. Ex.a o destaque da
emenda. n.o 3.458, da minha autoria..
oferecida ao art. 1'76 do antigo pro
Jeto.

E' a seguinte a emenda n.o 3.458,
~ujo d.estaque é ped:1do:

"Art. 176 E' vedada a
acumulação de qUalsq,uer cargos,
sa.lvo a exeeçãc adiante formu
lada. Os magistrados, os profes
sôres e os servidores públicos em
geral, poderão a<:umular, com as
funçÕeS próprias, um cargO de
profes..<;or, desdé que neste se in
vistam por concurso".

Solicita-se o destaque, Sr. Presi
dente, porque a emenda contém uma.
elé.usWa qUe não está incluída no
projeto revisto, nem em nenhuma.
das e:nendas oferecidas à. matéria,
isto é, a limitação da acumulação de
cargo no magistério alcan.çad<> em
concurso. Com o destaque, o plent\
rio terá oportunidade de pronun
dar-se pró ou contra. a. dita. cláu
sula, que tem um elevado sent1<lo
moralizador.

Comia. o ~ue.rente €m que Vos
sa Exceléncia.. associe o seu respei
tável deferlmento aos superiores in
tuitos Que 1DsP1raraIIl a solic1tação
do destaque da emenda. n.O 3.4'58,
ora.· formulado.

Sala das Sessões, 15 de agôsto de
1946. Eurico Sales. - Prejudi-
cado pelo previsto no projeto.

Requeiro preferência e destaque
para a emenda 11.0 3.839 - Cs,;,ltulo
UI - Titulo VI - Titulo VIII do
projeto revisto.

Sala das Sessões, 12 d~ agOSto de
1946. - Jurando!r ptres. - Indefe
rido.

A emenda abrange outras catego
rias que não estão previstas nêsre
Capitulo m.

A emenda. diz:

N.O 3.839

Substitua-se no Capítulo m do
Titulo VI:

"Dos Funcionários Públicos Ci
vis" por: "'Dos servidores do Es
tado". - Jurand.ir Pire8.

Requeiro preferp,ncla e destaque d~

emenda n.O 3.840 - ao art. 176 
art. 183 do projeto revisto.

Sala das Sessões, 12 de agôsto de
1946. - Jurandir Pires. - Prejudi
cado.

Requeiro preferência e destaque
para a emenda 3.841 - ao parágrafo
ünico do art. 177 - a.rt. 18S pará
grafo único do projeto revisto.

Sala das Sessões, 12 de agôsto de
1946. - Juratúlír Pires. .

Indeferido. O princípio já foi as
sentado.

A emenda diz:

N.O 3.841

Art. 177:
Parágrafo único - Suprima-se.

Justificativa'

Não é matéria constltudonal a
forma do provimento dos cargos
de professOres. Além disso a VI1
l'iedade do ensino e a diversidade
dos métodos de seleção são hoje
assunto de largas controvérsias e
dependem das situações econômi
cas relatiVas dos estabelecimentos
e da própria economia nacional.

O concurso de provas se se aJus
ta com perfeição em certas disci
plinas, em outras é o menos acon
selhável dos processos.

O magistério como carreira da
mesma forma é p~l'a certas na
turezas de conhecimentos a umus
trar processos de seleção estagnan
te o desenvolvimento cultural do
ensino.
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Os concursos de provas, magní
fIco em certos casos, perde, total
mente, a sua expressão selAtiva
em outros. - Jurandir Pires. 
Paulo Nogueira.

Requeremos destaque, na forma re
gimenhl, para a emenda' n.O 3.482, da
autona do Sr. Olavo Olivelra, refe
rente ao Título VIII do projeto 4'evtsto
e publicada à página 89 do impres&o
alusivo ao art. 181 e seguintes do pro...
Jeto primitivo. .

Bala das Sessões, 22 de agõsto de
1946. - Olavo Oliveira. - Ste:z.io
Gomes. - Thecdulo Albuquerque. 
João Adeodado. - José de Borba. 
Café Filho. - Indeferido. O sistema.
do pr~jeto é preferível.

Requeiro preferência e destaque para
ao emenda n.O 3.842 - art.178 inciso
I e n - art. 186 inciso I e II do
projeto revisto.

Sala das Sessões, 12 de agõsto de
1946. - Jurandir Pires - Indeferido.

Requeiro preferência e destaque para
a emenda n.O 3.843 - art. 179 pará
grafo único - art. 187 parágrafo
único do projeto revi3to.

&!a cas Sessões. 12 de agõsto de
1946. - Jurandir Pirp.s - Indeferido.

Requeiro destaque para a expres
~ão "depois de dois anos de exerci
do". constante da primeira parte do
artigo 127 do Projeto revisto, afim de
que volte a vigorar a norma do Pro
jeto primitivo (artigo 177, n.o 1, se
gunda parte). isto é - estao1lidadc
desde a posse, para os membros do
ministérto público.
S~la d~u Sessões, 21 R S-1946. - Raul

Ba.rbosa.

Requeremos. na formp. regimental,
destaque, - para o efeito de serem
eliminados, das seguintes palavras do
artigo 189 b) do Projeto revisto:

OI ... a qual se pressumiré quando
cantarem mais de 35 anos de ser
viço efetivo".

Ficando em conseqUência, a alínea
assim redigida: b) por 1nvallclez:

A aposentadoria "presumida ou
ficta "não nós pllrece nem justa nem
conveniente.

Nem serve ao funcionário, a quem
há, muitas vêzes, sUl"Preender em
meio a sua carreira, ainda em plena
saúde, nem tampouco ao Estado, cujo
erár10 sobrecarregaria com On11s per
feltamente dispensáveis OU adiáveis.

Sala das Sessões da Assembléb
Nacional Constituinte em 26 de AgORS

to de 1946. - Lameira Bittenoourt.
- Magalhães Barata. - Alvaro Adol
fo. - João Botelho. - Nélson Pa
Tijós. - José Jojily. - Duarte Oli
veira.

Ao art. 185 - Requeiro destaque
para a expressão lias magistrados".

Em sessão, 31-8-946. - Nestor Du
arte.

O SR. PRESIDENTE - São alnda
indeferidos os seguintes requerimen
tos de de!>iaque:

Requeir<> a V. Ex.a se digne con
ceder destaque para a emenda 2.076,
no Título V, da Ordem Ecemômica e
Social, a qual visa estender aos em
pregados do Estado os direitos con
eed1dos nos demais, d-esde que não
estejam protegidos ,por estatutos es
pecta1.s:

N.O 2.07~

Ao § 24.°, do artigo 164, depois
do item XIV, acrescente-se:

XV. Aplicação dos itens l, U,
IV, V, VI, VII e VIU, aos que
trabalham em serviÇDs públicos e
autálrqu1cos sem garantias de fun
cioná.rios; e dos itens IX, X e XI,
mediante fJllação. a institutos de
previdênda.

Sala das Sessões, 21 de junho
de 1946. - Guaracy Silveira. 
Segadas Vtana.

Sala das Sessões. 24 de agõsto
de 1946. - Guaracy Silveira. 
Indeferido. A lei ordinária é que
po-de regular.

Requeremos destaque, na forma. re
gimental, para a Emenda n.O 2.086,
de autoria do Sr. Olavo Oliveira, re
ferente ao Titulo vn do Projeto re
'V'Í5to e pUblicada. á página 2'1 do im
presso alusivo ao artigo 173 e sp.guin
tes do projeto primitivo.

Sala. das Sessões, 22 de a.gOsto de
1946. - Olavo Oliveira. - Stenio
Gomes. - Teodulo Albuquerque. 
Jode Aàeodato. - José de Borba. 
Café Filho. - Preju'Cllcada pela vo
taçã.o da. emenda Abelardo Ma.ta.

Requeiro destaque para a emenda.
n.o 3.449 constando do avuLso refe
rente ao art. 165, pág. 80.

Sala das SessÕ6s, 22 de agôsoo de
1946. - Alarico Pacheco. - Indefe
rido. A emen.da. contém matéria de
isençã.o de impostos, já deddida no
capitulo anterior, e outros de legisla
çáo ordinária.
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o SR. PRESIDENTE - Vamos pas
-sar à votação do Titulo IX - Dispo
s~cõcs Gerais.

O SR. COSTA NETO (Relator Ge
ral\ - Sr. Presidente, já encaminhei
a V. Ex.tI o requerimento habltWll. no
sent'do da votação, em globo, dtls
emendas, dos destaques e dos itens
l'eftIentes ao Título anunciado.

O SR. PRESIDENTE - Vou sub~
m'Cver a" votos o ~guinte

REQUERIMENTo

'r'endo em vista o dispOsto DO arti
g.) 30 do Regimento Interno desta. As
seu!bléia, venho requerer:

l.0~ que sejam aprovadas em glo
bo a~ emendas tctalmente aproveita-'
das, no Título IX, ora em votação, res
salvado o direit-o de destaqud;

~"O) que sejam aprovadas em glo
bo as emendas parctalmfn~e aprovei
tR dh5, no referido cap' tu!O, na parte
em que o foram, com idêntica ressal
,,'a;

3.°) que sejam conslderac;.ll.s como
prejudicadas tõdas as ontro.s croe!l
C:lS que tratam do mes.:1]~ aS::iunto C'u
cr..líciam com o vencido. sob a mencio
nada ressalva;

4.°) que, em conseqüência, o refe
rIdo Titulo den0minad{) Disposições
GerQ.is. seja aprovado, com ~essalva
111.s emendas destacadas.

831a das Sessões da Assemplé13
ConstitUinte, 3 de setembro de 1946.
- Benedicto CDsta Netto, Relator Ge
ral.

O SR. PRESIDENTE - Os Senho
res, que o aprovam, queiram lcvRu
iar~ se. (Pausa).

Está aprovado.

O SR. CARLOS MARIGHELA
(Pela ordem) - Sr. Presidente. pelo
Regimento Interno, cada partido deve
rá nomear representante para enca
mir.Lhar a votação do Titulo.

Estou designado, pelo meu partIdo,
para êsse mister.

Peço pois a pp.la"vra a V. Ex....
O SR. PRESIDENTE - Tem a pa

la.Vl'a o nobre Representante.
O SR. OARLOS MARIOHELA 

(.) Sr. Presidente, compreendo a
pressa em se votar a ConstitUição.
Conforme nosso partido, entreta.nto,
Já o havia at1rmado, a oportunidade
que se apresenta para nós é a de en-

C·) Não foi revisto pelo orador.

caminhar nossas emendas nesta meIa
hora que nos confere o Regimento.

O Título que vamos votar encerr'l.
questões da maior relevâncir:. sõbre as
quais nosso Partida não poderia sl
lenciar de maneira alguma. Trata
se das "Disposições Gerais", onde se
encontram os artigos que dispõem
sObre o estado de sitio.

A honrada Grande Comissão, exa
minando as emendas oferecidas, mo
dificou o projeto anterior, na parte
que se refere ao estado de sítIo. No
art. 201 do projeto revisto, ltem 1. 0,

estabeleceu que no caso de comoção
intestina grave ou fatos que eviden
ciem estar a mesma a irromper. o
Congresso Naclonal poderá decretar o
estado de sítio.

Srs. Representantes, a matéria é
da maior importância. devendo para
ela voltarmos nossa. atenção. Não
podemos ficar indiferentes, parque no
texto dêsses dispositivos há sérias e
gravíssimas ameaças à. democracia.

Ainda no dia 31 do mês findo, vi
veu a Assembléia Consti~uin'te ho-
ras m-emorâveis. FoI orge..niZa-
do um plano contra a estabilldade
de nossa democracia e corr~mos o
perigo ce vê-i.o concretizado. Graças
entretanto à energia desta Assem
bléia. que pela primeira vez se sen
tiu forte conseguimos pl;l,ra.li~ar a.
ação dos' que pretendiam perturba.r a
marcha da democracia.

Com disposItivos como o que se en
contra no projeto revisto, estaremos
dando armas aos fascistas enquista
dos no Govêrno em prejuízo da lega
lidade em nOssa Pátria..

Efettvamente, a redação do item 1.0
ó sumamente perigosa, quando se re..
fere a fatos que evidenciem estar a
comoção intestina a. irromper. Exa
tamente neste ponto vemos perigo
mUito sério para a democracia. Que
fatos são êsses que podem evidenciar
estar a irromper-se a comoção Intes
,tina?

Por acaso, no dia 31 de agõsto.
quando se cometiam depredações nas
ruas quando se fomentavam motins
com' a benevolência da Policia, não
estaria essa mesma Policia r..ab1lita
da. B. a.presentar êss:;s fatos como os
que evidenciam 1m1nente a comoção
intestina?

E não este.rta o Executivo com
poderes para decretar o estado de sí
tio supr1m1r u imunida.des parlamen
tares e a!ogar 08 anseios de liberda
de do noaso povo?

Sra. Representantes, nio devemos
esquecer o exemplo do passado. P'c't.
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ap65 o movimento de 1935, na base
de· dispositivos dessa natureza, que se
torpedeou a democracia. Eu mesmo
J)08IO dar testemunho. Em 1936. a Po
licia aprislona.l'8. elementos do Parti
do. Comunista e procurava justificar
o· estado de guerra, alegando que a
situação continuava gravíssima e no~

vos movimentos estavam· paza. ser de
seacadeados. Eu próprio, como estu
dante, sem nenhuma responsabilida
de política., fui prêso. barbaramente
espancado pela Po-Ucla do ar. PeUn
to- Moller e apresentado como perigo
so agitador em to(lo o país. Forjava..
se a e1tueçáo, para.· qlIe o estado de
guerra fôase- prorrogado.

Não havia nenhum tato que o jwti
fics,sae, mas a Policia, com poderes
~tados, !.azia o que bem queria e
enu.ndia.

Durante todo· ê8te per100B, prisões
sêbre prisões se fizeram.. de pesS085
que. sem qualq,uer responsabiU<fade.
poUt1ca. eram: apr.esentada& DOSo naU..
ctá:dos' doa jornais como perigosísabnos
agitadores .

BI:I\ 1937 - cito outro c::as0' de que
OOUl&e testemu.nh.as ~ deve ser levado
eu: cooa1derac;io - fl,. Policia nrendja.
cJlaul1nnt e traba1badores, apreseI',
tando-os como membros de um eamlté
de- traaspcrtes. Com êsse pretêxto.
cllDSeBU!u, ou pelo menos tentava COll
::egui:-, outra. prorrogação do estado de
g':terra, que haveria de mante1· .:> nosso
pm, maJ.s uma. vez, na ilegalidade. Se
Dão tba&e o esfârÇo dos democ~atas,
já canaadO& de tanta prorrogação· de
eSl.ado de guerra e da situação· de con
fusão a que nos procurava jogar a
própria Pol1c1a, continuariam a in
tronqilllldade e insegurança em que
ac.15 encontravamoo e não seria sus~

pt"llSO o estado de gUerTa em meados
de 193'1, quando foram postos em 11~

berdade os presos que se achavam .sem
CUlpa formada.

&: nAc bastassem êsses exemplos, ai
estana o das recentes provocações, as
quais al~a nã.o cessa~I1D1. pois correm
nolJciaB, que devem ser sêriamente
analisadas. de que êsse mesmo grupo
de fascistas do Govêrno pretende re~

editar os a.conteciment03 dos últimos
dias, pree1sa.mente a 7 de setembro,
q,~ devemos promulgar Ao Coas
t;"'li!91O<.

Como. t:ntAo, agora, ao marcharmos
para a legaUdade e para B verdade1ra
democracia.. co1ocM em n08lB. Csrt&
~ citIQoa1t1vo que V8l ferI: exa-

t.aménte aquilo por todos desejado ti
C(lntrarlar os anseios do povo?

C Sr. Car.ros Preates - A PoUCta..
come sabe V~ Ex.a., ocupou a sooc de.
dJversos comités de nosso Partldo, na
Ca.pital da República: fêz uso e tomou
conta. de carimbos. cbanceIas e pa.pel
tJ.nbra.elo do Partido. Máqutnas de
cgc~ever funcionaram a. noite inteira.
Fo:-Jam-se documentcn;. ou pretendem
fOlja.r documentos para. novas pro
ví'Cações pol1ci!lís. O Sr. Perclr:i. Lira
e 05· seus awdUa~es, como o sanhar
Im..haesahy, já declararam que a 7 de
lJel.embro próximo OS comunIstas farão.
outra 1nsurreiçã~ como esta de sexta
feira e sábado. São êstes fatos que jus
tifica.rão amanhã. caso o preceito 11··
gur.e na Constituição, qualquer estado
de sitio em que meia. dúzia de provo
cadores queira jogar o pais.

O SR. CARLOS MARIOHEI,A 
ChaJ'namos a atenção da. Casa para a.
g~\d.dade dêstes f&tos. A· verdade e
que não podenws ignorar o que se ~m
pa~sandQo-e a trama que se urde contra.
a .:itmoeracia..

1'lão, compreendemos que. neste mo
mento, quan.clo procuramos reforçar
noss~ p~ição deIBocrátiea. ain.da. se
a.1)reM:Dte- dispositivo com um texto
tàa perigoso como o que' aqUi se eD
~ontra. Precisamos meditar Sêr.1amente
sóbre tudo isto.

Nós, do Partido ComunIsta, pre!eri
mo~ o dispOSitivo do art. um; qUe se
en<..on tra à pág. 55 do aVUlso p!lbl1
<'ado anteriormente:

"O Congresso, Nacion91, no caso
de agressão estrangeira ou de co
moção intestina', poderá a.utorizar
o Presidente da República a de
clarar enl esta.c1o de sítio qualqueT
parte do território nacional. "

:Não" se Vê no d!spo&itivo do projeto
anterior qualquer referência, por me
nor que seja, Senhores Representantes.
aos fatos que dão lugar à. comoção
1nk.sttna gnve. E' dispositivo que as
segura~ realmente, p06S1bllidad~' do
Congresso decretar o estado de sitio.
qvando necessário, e não como o do
projeto reV1sto, que proporc1ons. armas
tiOfi !asclBtas do Govêrno. aos reacio
narios e aos lDimil08 da democrae1a.

Niio há nenhum motivo, ~!tanto,
QuI! justifique o voto de po.triotns e
democrataa, como nós, ao, d1sposlt1Vo:)
do item l, do art. 201, do proJeto
rt~tot"
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o Sr. Ca,los Prestes - E' o estado
de guerra preventivo.

O SR. CARLOS MARIOHELA 
Estado de guerra preventivo, estado de
mUo preventivo, dwndo ma..rgem a
mcd1!tcações da Constituição e à sub
versão de nossas instituições dem.ocrâ.
t1eas.

Ale:rtsmoo, nêste momento, todos 00
Srs. Representantes, a tim de que
procurem analisar P'l'e"fwndamente o
sentido dêste dispositivo.

O Partido ComW1JSta não concorda·
ri. de maneira alguma, em apolu S~

melhaxlte redação.
O Sr. Caires de Brito - C<>mo diz

o artigO, o GOV'êrno cU.sporá de tOdas
as MmSS para ga.rantir a ordem, di·
ante <te fa.tos que evtdencli:m o desen
cadeamento da guerra civil.

O SR. CARLOS MARIOHELA 
Pela redação do projeto anter1o.r, ha·
verá meios para se co1bir quaJquer de·
~em, mortm~too 00 oom~Ao q~

perturbassem a Vida do pais. Como,
porém, está no projet.o revisto, não é
disso que se t1'ata, mas de armar. dle

reta ou indiretamente, os Inimigos da
democracia .

Rel.a.tivs.mente ao estado de sitio,
que:r1a le-mhrar à. Casa, que q1.1ando se
tratava da C<>nst1tuiç.áo de Piemonte,
Cavo\l1' di2ia: o primeiro imbecil que
aparecer poderá governar com c esta,
do de sitIo.

Seria realmente absurdo aumentar a
d.e5ordem e a d~gradaç -.o, pretendendo
De atirar a respOOlsar' .dade sõbre par
tido político legalJ: .:nte registrado e
que tem dado a.testados claros e for
maJ.s de sua honestidade e sinceridade
em prol da democracia.

Achamos sumamente perigoso, Srf;.
Representantes, o art. 209 do .projeto
remto, em que se diz:

U As imunidades dos membros do
Congresso Na.c1Qnal subs1stJ.rAo du
rante o estado de sitio. Mediante
maiori& absoluta de vCYtos da Câ
mara ou do Senado poderão, toda
via., ser suspen.sas as de deputados
ou senadores determinados, cuja
lliberda.de se tome ma.n1fe6tam.ente

• 1ncompat1vel com a defesa da na..
C;fi.o ou com a segurança das ins
tituiç6E!6 poUttc& ou sootaJsu

•

N-osso exemplo também é muito vivo;
vem dos tempos anter1ores, desdI:: 1935,
com os estados de sitio sucessivos, com
as prisões de parla.menta.res, qua:ndo a.
ma.1oria da Câmara tomava posição c&-

pltulac1on1sta e também se repet,.lrà
em 46, embora. a J)06!ção de6ta Assem
bléia tenha sido, nAo de ca.p1tu1a.ção
mas de reação, diante dos prooessoe De
tastoo dos Inimigos da democracla.

De qua.lquer maneJra. não POdemos
nós, nem.a Abõembléia., cOlllCOt"d.a4" CODl
o art. 200. pela fartna. por que estA re
digido () projeto revisto.

O Sr. Carlos Prestes - E' um 8U1
e1dl0.

O SR. CARLOS MARIOHELA - lt
um su1<lidl0, d1z muito bem o n0680
comp8lllheiro de bancada, Sr. C&rloa
Prestes. N6s , porém, do Partldo C0
munista, nAo estamos ãü;postoo a liste
suicídio. Concitamos. pois, a Assem"
bléia a. nAo aprovar o texto, e a rea
gir com energia. quando tcdo ml.mdo se
volta contra. as provocações feltB.8 IX»"
êsse grupo doe fa.sc1.stas que não merece
a confiança. de nosso pOVO.

Srs. Repr~ta.ntes, chamo e. Mell
ção do plená.r1o !lM&. o fato d~ se 11·..
xa.r a. violação ou llquida,çAo das imu
nidades ps.rJ.a.mentares em determ1n&..
d06 casos.

Querõ trazer, pua comp!emetar esta
Rlfirmação, a opinião de constitoo1ona.
llstas a.bal1.sado.s, as quais serv1rão par&
llustrar o ponto de v1Gta. que aqU1 de
fendemoo.

Não é por outro motivo que Barba.
lho, nos seus comentários, procura
ventilar, de forma particularmente
incisiva, o problema das lcunldades
parlamentares; e eu me permito, Se
nhores Representantes, fazer essa cI
tação, para que se possa a,,'al1ar até
que ponto estamos com a boa dou
trina.

Diz Barbalho, em seus comentArias
à Constituição:

..A imunidade parlamentar é
considerada como inerente à
função de representante da na
ção, como essencial à quaUdade
de membro do corpo legislativo. E'
da.ndo-lhe êsse caráter que as
constitlÚções a <:onsagram.. E lst()
diferente coisa é de garantias In
dividuais est!lbelecldM para asse·
gurar a inviolRb1I1dade do direito
do cidadão".

Não se pode confundir, portanto.
Sra. Representantes, a garantia dos dl
reitos dos cidadãos e a sua inviola
bilidade com as imunidades parlamen
tares.

E' preciso atentar-se bem para 1S80,
porque ainda há poucos dias - a Me
semblé18, tomou conhecimento do fato
- o Exmc. Sr. Chefe de Polícia ta..
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ma., propositadamente. a mais laOlen·
tive} das contusões entre um acoisa.
e outra. E' que S. S. é um fascista
que tem o objetivo de impedir nossa
marcha para diante e de obstar a pro..
mulgaçâo de nossa Carta Magna. As·
sim é que residências eram invaclldas.
casas de parlamentares cercadas po:'
esta Policia que. naturalmente, preva
lecendo-se. por assim dizer, de um es·
tado de síUo preventivo. procurava es
tabelecer o caos em nossa Pá.tria.

O Sr. José Crisptm - V. Ex.a per
mite um aparte? Oeseonhecemos o
exemplo de qualquer Constituição de·
mocrática que conceda e~sa faculdade
ao Poder Executivo, sem o Congresso
decretar o estado de sit10. sem nenhu
ma. perturbação da ordem. sem guerra
externa e sem comoção intesUnr. gra
ve. &se é um fato que dp.monstra per
feitamente que se passar um disposi
tivo dêsses, na. futura Constituição, te.

.remos negado todos os princípios de
mocrMJ.cos af1rmados durante todo o
nosso trabalho e nela cO:lsubstancia.
dos.

O SR. CARLOS MARIGHELA 
Berta fornecer sos inimigos da de
mocracia. a corda com Que nos enfor
cariam. Mas não contarão com essa
possibiI1dade, porque reagiremos, como
democratas. e contaremos. nesse sen
tido, com o apoio de todos os Partidos
que são dignos dos programas que de
fenderam, Pa.rt1dos realmente demo
cratas e progressistas.

Prossegulndo nas considerações que
vinha desenvolvendo. Srs. Represen
tantes, é ainda de Barbalho que me
qUf;:ro valer. n .......

"Também o presidente da Ret\ú·
bllca tem sua imunidade. só pode
6er submetido a processo e .1ulga
mento, se o permitir a CAma.ra dos
Deputados, julgando procedente a
acusação; e não há de ser proces
fiadO c julgado senão no foro esotJe
eial Que lhe assinala a Constitui
ção (art. 53) . Por ilrual os minis
troo do Supremo Tribunal Federal
têm a garantia da vital1ciedade de
seus membros e somente os pode
processar por cr1mes funcionaIs' o
senado (artigo 57>" Ora sU::lpender
tais imunidades seria nada menos
Que completamente subverter ao or..
dem constitucional.

Num sentido maJs lato e gené
rico. são também garantias com
tituc!onals o pnncípl0 democráti
co, a representação, a divisão dos
pod~res, a perioclicidade presiden
cial, a reunião ilDual do congres-

SO, etc... Mas só a.lgum egresso
de :lSllo de alienados poderá afir
mar que tudo isso é cousa que
podt. ser posta em estado de sftio
e suspensa pelo presidente da Re
pública ou pelo Congresso".

"2.° - Se fôsse autorizada a sus
pensão da imunidade parlam~n
tar, haveria. n1sSo contradição.

Sendo ela estabelecida para as
segurer aos representantes a in..
dependência. e isenção mesmo em
tempos normaIs como .t'ettrã-la
exat~mente quando essa. ísen,:âo
e lndependênciflo ma1s pCi"lgam?
Quando o poder executlvo e seus
agentes exercltrJJn a certos res
peitos funções discricionárias?

Com efeito, os construt.Jres de
nossa organ17.a~ão constitucional
entederam imprescindível a Imu
nidade e estabeleceram-na como
garantia e broquel. QWi.ndo pois
a sttuação é a. que exige maior
segurança e qUl1ndo mais expostos
a arbitrlo e violências ftca.m os
membros do pil.rlamento. não é
que se há de dar aú poder ma.1s
capaz da praticá-las a faculdadp.
de prender e desterrar EJ, seu ar
:bttrio deputados e senadores"!

E temos exemplos b~m vivos, senhor
Presidente, no momento em que enr
remos mais perigos. nêsses últimos
dias. Que seria da nossa democracia,
d9. DOSS::&. Assembléia, se as atividades
pernício!:as da policia chegassem ao
ponto de suprimir fiS imunidades dos
parlamentares? Npsse momento, foi
q,ue as nossas Imunidades se tornaram
mais n~cessárias, porque com elas,
apesar do desejo de violá-las, apesar
de tf'ntarem suprimi-las, resistimos,
e a As~embléia conseguiu, desta vêz,
sentir que tinha o poder em suas pró
prias mãos, fazendo valer sua. autori
dade.

Para r.ubstituir o 9.rtigo 209 do pro
jeto revisto, pensa o nosso ParUdo
com muita razão e atendendo melhor
às nossas necessidades dentro da de..
mocracia, que procuramos estruturar
apresentar o de n:' 182, o qual, no
seu § 6.°, determina:

" As medidas adotadas com a
decretação do f's~ado de sítio. mes
mo em caso de guerra, não atin
gem aos deputados e senadores,
os ministros do Supremo Tribu
nal Federal, do Supremo Tribu
nal Militar e do Tribunal de Con
tas, os Juízes do Tribunal Fede
ral de Recursos e us magistrados
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da Justiça Eleitora.l bem cD111a.
nos Territórios das respectivas
circ'l.Jnscrições. 05 Governadores
dos Estado~, o:> membros da As
sembléia Legislativa, os Desem
bargadores e os demais membros

'da maglstratl.lI:\ local c os mem
broo dos TrlbUIlJ:Js locais de Con
tas, no exercicio de suas funções."

E' uma atitude mais coerente para.
'garantir a democrada; é uma atitu
'de tna.W n6bre e diena, para demons
trar a sincerid&.de da Assembléia.

Se, porventura, nada conseguisse
mos no sentido de f;ubstitwr-se o ar
tigo 209 do projeto revisto pelo § 6.0

do artigo a que acabei de me referir,
pelo menos que a Assembléia tornasse
cemhec1mento do art 209. para supri
mir a sua parte :fina.l, aquela que sus
pende as imun~dadeB de deputados e
senadort!s. cuja. liberdade se jul~ue
manifestamente incompatível com a
defésa da Naçãu. Esta parte do arti
go não é mais que uma cortina. de fu
maça para aniqullar a Assembléia
COnstitl)inte, o Parlamento e a de
m~ach dentro da nossa Pátria.

E, continuando, Srs. Rel)resentan
t.es, para mostrar que. neste momen
to, devemos estar por que há de mais
moderno nêste sentido, nAo seria de
maIs que mostrássemos Que a boa. dou
trina está com o que se estabelece nas
Congtituições dos pafseR verdadeira
mfmt~ democráticos, que, nêsse senti
do, conseguiram avançar mais do
que o legislador que pretende, nesta
altura dos acontecimentos, introduzir
restrJções dessa natureza contra do
propria democracia.

No México suspendem-se as garan
tlas, à exceção das que protegem t1
vida do homem. Na Argentina, sus
oendem-se as garantias, mas o Exe
.cutlVO não condena e não aplica pe
nas, e contra as pessoas 11m! ta-se a
reté--las OU transferi-las, de um pon
to para outro do pais. Na. Bélgica, a
ConsUtu1çâ.o não pode ser suspensa no
to~o ou em parte. Exemplo melhor e
mais expressivos para nós não há do
que o americano.

Os americanos, como os ingleses. não
conhrcem o estado de sitio. Apenas 81
suspensA.o do habeas corpus.

Llnooln, durante SI Guerra de Seces
slio usou dêsses poderes, mas & COr
te Su.prema no caso ex-parte Merry
man, em 1881, estabeleceu que sOmen
te Q OGnsreaso tinha tal poc1er.

Em 1863 o Congresso AmeI1ca.no de
legou tal poder ao Presidente; a Côrte
Suprema porém, fixou o entendimen
to de que, mesmo assim, a auspensão se
limi tasse à região conflagrada.

Vê-se a1 o zêlo do Ccmgreaso
Am6ricano. sobretudo doi eminentes
juristas da COrte Suprema em defen
derem as liberdades fundameiltals do
húmem. e do cidadão.

Como é sabido, nos Estados Unidos
os er.tad08 federados podem suspender
o habea8-c011JU8, o ~ vale dizer de..
cre~r o sitio. s~ndo, porém, de BSS1
nalar, que nove dentre eles, não pet'
mitem, em caso algum, esta restrição
de Uberdades, conquanto equ1valeme.
moúerado dI) estado de sitio.

A emenda, pois, se Ug81 à tradição
do nosso cUreito públIco à melhor tn..
dição que havemos. atra.vés a llçAo e
a prática constituclonaJ1sta de Rui
Barbosa.; llga.-se a.inda.. ao exmplo
con5tJ.tu~ional americano, tão ca.ro a"~
democratas de todo o mundo.

Eis, por que, Sr. Presidente, nos ba.
temos, com calor e com v~m.ên.cia,

ccntra o que se pretende fa~er pas
sar no projeto revisto. Eis por que,
ainda levantamos o nosso brado de
alerta', a fim de que não nos sui..
cidemos e para que votemos COI1\. co..
nhecimento de causa, marcando a f.:J
go aquêles que pretendem, nes~e mo..
menta, aprovar dispositivo que repre
senta célia 5.meaça à democracia.

Sei que a vont2.de desta AssembléIa
é inlpedir que fiquem eS8as br~has

que poderão nos fazer retroo/l!der
amanhã. Sei que os partidos aqui re
presenta.dos são democráticos e nao
concordariam em que êbse dlsposltlvu
passasse. Sei quais as intençõe.<> cio
Partido Social Democrata, no sent.ido
da democracia. sei que aos demais
r.oartidos, inclusive ao nosso, o que in..
teressa é a união para estrutrarrnos a
democracia. A Uniã.o Democrática Na
clOnal, o Partido Trabalhista Brasilei
ro. a Esquercle. Democrática, o Part~
do Libertador, o Partido Republicano,
todos os pequenos partidos que se en
contram nesta Casa, clJ.ja voz se taz
ouvir através da paIa.vra de seus Re
presentantes, têm demonstrado a sua
intençã.o e a sua vontade de colaborar
na. obra da democracia, sallenta.ndo
se os ilustres Representantes Srs. Ca..
fé Filho e Campos Vergal.

Todos êsses partidos, unidos, estio
alerta. para. barrar cpIa1quer tenta...
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t1va que nos venha a lançar num
abismo, amanhã.. Todos se acham coe
f:(~S para fazer a grandeza de nossa
(Pãtria, assegurando a liberdade de
nosso povo e mE:lhores dias para a na
çã.o.

.Chamamos, por isso, a atenção dos
5r5. Representantes para os dois dis
p~itlvos do projeto revisto. Neste par
·ticular. o Psrtido Comunista está. vi
gilante, e lutaremos aqui dentro para
que ·êles não sejam introduzidos em
nossa Carta Magna.

O Sr. Caire8 de Brito - Tenho a
impressão de que esse ponto de vista
é o de todos os democratas da As
tembléia.

O SR. CARLOS MARIGliELLA 
Desta forma, contaremos com o apolo
de todos, para impedil' que a nos!'),
democracia possa sofrer golpes desta
ordem.

Esperamos que todos os Partidos re
presentandos na Constituinte, os que
realmente saibam cumprir o seu de
ver, impeçam que, no texto da. Carta
Política de 11)46, subsista dispositivo
re:leionmo como o qUe aeaba.:nos de
apant&r. (Muito bem; muito bem.
l'Gl:m:as. )

O SR. PB.ESIDE'N"TE - O Senhor
O~:valdo Studart envia à Mesa o se
guinte discurso para. ser dado como
lido:

& . Premdent·:; . Srs. BJep.resentaJn
tes:

O 1h1strene,putado Paulo Saras8lte,
Representante, oomo eu, do E6tado do
Ceará, em c::lU;cmso prOlterJdo na ses
são do dia. 25 de abril p. p. e 1)0011
cedo no Diário da Assembléia do dia
'26 do m.esmo mês, com a. desenvol
tura e bTilhant1smo de sua escla.recUta
JalteUgencla.. sllg1eriu à 1l.ustiredaco
missão Oonstitucional, a. inclusão no
projeto da Co.n.st1t;u1çáo da. Repúb11oa,
.,que ora se estuda ,e se debate nesta.
OOl1ipícUR .A.ssembléia, '~t1'V06
1Dterentes ao praolema. econOan1codo
NOl"doeste, que é jwta.menrte aquêle de
·oombate às ·gra.mles estiagens, PQ6S!,
bll1ta.ndo ao homem nordestin-o 'se V6
lorizar, concorremo para a. riqueza
nacional, a..tra.~ de obras de ~
gem, de ~o, ·d.e poços, vias de
comunica.ção, tnmspor:besetc.

.O ~u:rso do i'J!ustre Deputad", cea
rense, delfendendQ as sugestões que
fazia àquela. éIpoca, mostrou e de
monstrou, li ev1dêmrla, a neoesstdade
da relntegraçio no ~oo const;ftacio
·nal, em. ma.térta relernnte às sêoas.

concretizada no artigo 177 dA. Cons-
titulção de 84, e, in~~llcàvelmente,

como disse o autor, silelll«::iada na.
carta de 37.

Historiou, COl1l1 precisão e espfT1Jto
de minúcia, o dispositivo constitucio
nal sóbre as sêcas, cemeluindo que
"com o u1placet" dos mais ilustres e
acatados constitucionalistas brasileiros,
presentes à Assemb~ia de 34, a tese
ele que o ,problema. das sêeas, por SUftl
natureza e ampllltude, pOde e deve ser
equacionado d'eIlItro da Con&tituiçio,
&em ferir-lhe as susceti:b1li'da.des jurl
dicas ou o preciosismo técnico".

A proposição do Deputado Sarasate,
te.ndo sido reoebida com a maior sim
.pa.tia pela tota:lldade dos membros
desta casa, provooando de e.lguns Se
nhores Repres<:mtta.ntes a-partes eluc1
dativos e de franca colaboração, me
receu da ilustrada. Comissão Consti
tucional a devida oons1Jderação de sua
inclusãlo 00 ,projeto du Const1t1Jiç!o
·de 46,qu,~ debatemos.

Como homen~ do Nordeste, como en
genhoelro, camo criador e agricultor
no CeRl"á., ~OIJ1IP8.D.hel, Sr. Pres1den.
te, de alguns anos a esta parte, o de
senvo)v1mento dos serviçOS exe.::lltados
'Daquéleria1cão do solo pâtlio, e, 8oS
sim, Sr5. RepreseIlltanten, llesejo tra.
zer, a..Rara ccm.o homem público, como
Representante legítimo daquêle pe
daço abençoado e querido da terra.
brasllt-lra, mais querido parque mar
ttrlzado e sofredor, alguns esclareci
m-entçs a respeito da obra gigaDtêsca
que 'Se empreendeu no Ncn-deste, cUjo
máximo desenvol'V1men'to se processou
no govérno do ar. Getúlio vargaa,
-sendo M1nLCiltro da Viação o p1"eClaro
~o José .Aimérlco dE: Almeida,
justwmente cognomina.dú - o gr8lt1àe
·amigo do Nardeste.

Aquela é90ca, a então Inspetari&
Fedexal de Obr.s.s Contra as Sêca8,
tendo à sua frente a. fJgura ~nen.

elal da engenharia bra."iile1ra, o douto
e wbnegado engenheiro l.A.ús Augusto
da. SUva Vieira, 8Ité há pouco Minis
tro 1llIterlno da V!açã-o. num trabalho
de heróIs e tirtãs, a. fim de atenuar
a maior séca que se processou no No
deste em todo!> os tempos, estrlLtUrou,
reorga.n1zando a Re{pa.rtição de Obras
Contra as Sêcas em moldes capazes de
entrentar a crise, cria.ndo Comissões,
adqu1rlrlndo material, admitindo eDge
nheh'os, projetando obras. atacu1do
serviços ea.pa.IleS de atender à neoe&
sidade premente de dar trabalho a
QPerár106 n<.ll"del!itinos, e. apeTárlos br&
-sl1etros, carecmtes de recursos para.
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sobreviver e cujo número, meus se
nhores, no momoento mais crnc1ante
da crise, atingiu a parcela fastástic&
de duzentos e cinqüenta mil homens,
espalhados nos di'''ersos serviços por
todos os estadios 8JtLngidos, principal
mente Gealrá. Paraf.ba e Rio Grande
do Norte.

E tUldo se !êz obedecendo a. um rf
timo tal, como se fõra. em época nor
mal, porque, n'UilI1'8. 50llcitude de pre
destinwos, os dirigeIlites dos serviços,
obedecenlClo à orientação Sl..l:1'Plfeenden
te de Luis Vieira, t.ransfarmaram-se
em titãs da lenda, e, por mais de
dois anos. ned!camm-5e. de alJma e de
corpo. àquela obra de redenção n3.
cion1l1.

Com gra.nde quantidade de material
existente, oom maq'U.1ná.ria 8JPropriada
e graIlldes CSSM de fôrça, espalhadas
na região, ao t~ da tentativa de
sa1'vação do NOO"d~te pelo egrégio
Preskiente Epitácio Pessoa, o grande
paraj~ano de saudosa. wemõria, pô
de a Chefia da I.ruilPetoria de 6êcas
levar a Cltei,to imJctanlClo a execução do
programa que orgarrlzara, programa
que, desde os reus primórdios obede
ceu a. um piano definitivo. constante:

. da construção de grandes barragens
em sistemas ic;o~. como Oti do
Acara.ú, JaguaJ1lpe no ceará, Piranhas
na Paraíba, Açu no Rio Gr.wnde do
Nnrte, assim comi) gl"allIdes barragens
esparsas, construfk:ias a titulo de
emergéncla, como General Sampaio
e Xóxó, ambas no Oe8lrá, Coru:ledo na.
Paraíba e Itãs no Rio Grand~ do
Norte; construção de pequena a.çuda,
gem em cooperação com particulares J

Mun1JcfQJios e Estadas; perfuração de
poços; construção de estradas de ro
dagem e carroçaveis; criação do Ser
viço agro-industrial ou s ~ r v i ç o s
complementares, orienta.dor da ex
ploração das bacias de irrigação e
.~draulieas dos açudes: criação da
Comissão técnica de piscicultura., com
finalidade de promover o povoamento
das águas internas do nordeste com
peixes de boa qualidade, prol1!lcos e
precoces, c defender essa fauna dos
seus ln1m1gos naturais; metodizar as
pescarias e determinar as épocas de
sua real1zação; divulgar os processos
de conservação do pescado.

Tôdas essas obras tiveram o seu de
vido desenvolvimento enquanto eram
custeadas, por emergência, l)or créd\
tos especiais abertos pelo Govê:no Pro
visório da República. até o advent.o
da. carta de 34 e nada sofreram na
sua contlnuidade, pelo dispositivo da

mesma. carta de 34, dando recursos
suficientes para seu bom andamento.
Com o advento da carta de 37, em Que,
como ficou dito, foi retIrado aquêle
dispositivo, falharam os recurS\.,8, ou
melhor, foram êles dIminuidos, de tal
fonna, que os serviços foram quase
parg,!1zados .

Entretanto, mesmo assim, as obras
continuaram e os seus efeitos se têm
feito sentir, tranformando o panora
ma do Nordeste. Já agora, não é a
região sêca do Nordeste pêso morto
na coletividade brasUeira, carecent.e.
como outróra, dos favores da União
para socorrer a sua população fa.mJnta,
nem esta tem a necessidade premente
de emigrar plU'a outra.s terras, em
busca do trabalho e da fortuna, em
bora, &inda. assIm, na sua desgraça,
tenha concorrido para ajudar. com o
se11 patriotismo e a sua coragem, a
integração do Acre à comunidade bra
sileira e o soergwm:mto economico do
vale da Amazonia.

O dispositivo Constituclonal, por
tanto, Srs. Representantes, que preten
demos seja aprovado em plenário, e
que !r.rá com que a União, mantenha
e amplie o plano sistemático de obras
e serviços de assistência econômica e
social do Nordeste, é obra meritória e
se justifica plenam~nte. principal
mente no momento em que tMas as
vozes se levantam clamando por pro
dução.

A organização do serviço Agro-In
dustrial do De.partamento de Sêcas
concorrerá muitLsslmo para o aumento
da produçáo do pais, e quase que po
deremos dizer, com os recursos para
a sua incrementa.;ão, satisfará cabal
mente à tOda a nossa região, suprindo
de s6bra as nossas necessidades, pois,
no dizer do seu orientador, agronorno
Guimarães DUQue, grande profissio
nal. ex-secretário da agricultura da
Para1ba e llustre professor da Escola
de Viçosa, ela vai processando a cons
trução dessa obra ciclópica. que é a
estabUização econômica de uma vasta
zona do país. com fundamen to nos·
açudes e seu aproveItamento racional
e na valorização do homem e do seu
trabalho.

Faz-se preciso que a Nação tôda
tenha conhecimento. por int-eimédlo de
seus representantes nesta AssembléIa
e pela leitura destas ln1'ormaç6es. que
serão publicadas nos anais da nasa,
dos resultados que se vAo obtendo
na regiAo nordestina na parte Agro
industrtal e de pIscicultura.. decorren
tes das Obras Contra as Sêcas e, por
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~ motivo, espero que a nim1a gen
tileza e a paciência dos llustres colegas
lhes aJ ude a sofrer a contingência. de
ouvir o orador por mais alguns mo
mentos.

São Informações verdadeiras e que
me foram prestadas pelos ilustres Sra.
Dr. Guimarães Duque, chefe do ser
viço Agro~industrlal e Dr. E6tevam
de OUvelra, da Com1ss~o de pisei·
cultura, ambos do Departamento Na
cional de Obras Contra as Sêcas, am
bos merecedores do n06SO apreço e
da nossa consideração, pelo seu saber
e pela sua dedIcação.

SERVIÇO AGRQ-INDUS1'RIAL

Os trabalhos do serviço Agro~lndus
trlal. que tiveram inicio em 19~, par
tiram dos viveiros regionais, que, com
o tempo, se foram transformando nos
PostO') Agricolas que hoje estão a pres
tar assistência material e técnica aos
1rr1gantes e vasantelros dos açudes
públicos, assist.éncia. que se estenderá,
eom os seus benéficos resultadcs aos
açudes particulllres.

Pare a investigação dos problemas
relacionados com a irrigação, foI inau
gurado em 1940 o Instituto José Trin
dade, localizado no Açude São Gon
tato. Paraiba, centro geogrMicc da
regifi.o s&:a.

Abrange êste estabelecimento cien
tifico um conjunto de trabathos inte
ressa.ntes sóbre agronomia, horti-po
mi-silvtcultllra, zootecnia, fito-sanida
de, cooperação agr(cola, zeladoria, en
sino rural e~tatistica. bIblioteca, ser
viços médico-profilático, pré-nataJ. e
de assistência infantil e agrologia.

A seçfi.o de agronomia tra ta espe
cialmente do melhoramento genético
de phmtas industriais e alimentares,
~, tendo conseguido, afora outras rea
l1za.ç6es de vulto, um grande aumento
<te produção de milho com o tipo .. cu.
tete melhorado" e a produção de se
mentes cruzadas de milho para dis
tribuição.

A seção de horti-pomi-sllvlcultura
tem 08 seus pomares experimentais
de "clt:-us" e outras frutUeras ao lado
dos de 01ticlca, cUja larga produção
de mudas enxertadas para a. cUstri
bulção entre os interessados, distri
buição que é feita também pelos Pos
tos Agricolas, virá, por certo, dar um
grande 1mpulso na economia nordeb-tma.. _.

A seção de zootecnia dealca-se a
er1ar um tipo de gado para o melo
e os seus trabalhos já vão bastante
adiantados, dispondo, com 08 Postos
.Agrfcolas de Lima Campos e Con-

dado, de excelentes plalítéis para
seus estudos.

A seção de fito-sanidade estuda e
identifica as pragas e moléstias das
pla.ntas.

A seção de cooperação agricola faz
os trabalhos de campo, prestando as
sistência aos 1rrlgantes, controlando
o fornecimento dágua de irrigação e
orle.."1tando a produção.

A seção de zeladoria - ensino ru
ral - estatística - cuida da orien
tação das culturas de montantt:, di
rige o grupo escolar rural, ministran
do aulas de campo, e faz o apauhado
estatlstico da produção e o contrOle
de irrigação.

A biblioteca especializada conta jã
alguns milhares de livros e revistas
técnicas que são consultados a miú
de pelos profissionais, que se assenho
ream da experiência estrangeira, ao
mesmo pasSG que ficam a par dos
últimos processos da ciência. na sua.
especialidade.

Os serviços de assistência médica.
pré-natal e infantil, jutamente com
as escolas de operá.r1os, são comple
mento indispensável à obra Social
do D~partamento NacionaI de Obras
Contra as Sêcas, que melhorando o
meio, visa elevar também o homem
do sertão a um nível de vida eqül
valente ao dos moradores da cida.de.
sem o afa5~r do seu "habitat".

N0S últimos cinco anos, o serviço
pré-natal do Instituto assistiu a 620
parturientes, o serv1ço de hJgiene in
fantil a 330 crianças e o lactá.rio for
neceu alimentos vltamin9.dos e higiê
nicos em quantidade. Re~ultado: o
índice de mortal.1dade infantll desceu
a um mínimo nu.,ca visto naquêle8
sertões.

As escolas de operários do Serviço.
no último lustro, registraram 1.M2
matriculas de ambos os sexos, senda
81 % de crianças e 19 % de adultos.
sendo ministradas 10.616 aulas.

A seção de Bolos já executou levan..
tamento agrol6gicos e cadastrais nos
açudes São Gonçalo, Itans, Caldeirão.
Coneado, Jalbara. Boqueirão do Dia
mant.e, Choró, General Sampaio, L1ma
Campos, Santo Antônio de Russas.
Vale do Rio Açu, e no pÔsto Agrícola
do Rio São Fra.nc1sco, em número de
12, ,numa área total de 5'i.281 hecta
res, dos quais desenhou os respectivos
mapas agrol6gicos. .

De 1942 a 1945, os laboratórios de
quimica procederam 16.108 determi
nações, sendo 2.699 de ffs1ca de solos.
2.533 de análise mecAr.ica, 707 de anf.
Use tislco-quimlca do solo; 1.298 de
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anAllse de 19uas para irrigação, de
drenagem I de potabllidadc e para fins
industr1ais; 2.-843 de química vegetal
bromatológica, especialmente de for
ragelras. oleaginosas e leite e 117 de
adubos, lubrificantes, etc.

Dêste modo vai se processando com
'Vagar, mas em bases sólidas - a cons
trução dí!'5ta abra merltória qtM! é a
esta'bUizaçá<> eeonôm1.ca de uma V'asta
zona do pa.ís, com fundamento nos
açudes e seu aproveitamento racio
nal e na valoriza.ção do homem e do
seu trBibalho.

Em V'erdade, os Postos Agrfcolas dos
açudes fazem as suas culturas e cr1a~
ções para. fiDJ) experimentais e de
c1emvnstração e para fornecimento aos
jmgantes de boas mudas e sementes
e de reprodutor~ de raças aconselhá
veis; aux1liam-n06 materialmente no
preparo do solo, fomecem-lhea, Pill'
empréstimo, máquinas que lhes pcr~

m1.tem facilitar e áar maior rendi
mento ao seu traba.fu.o e prestam-lhe,
por 11m, a m<l1spenGávei assistência
CécnJc.a.

Em. funcJonamento no Nordeste há
()S Postos Ac;:r'4»las de Forquilha, Umq,
-Campos, Joaquim Tá'Vora. SáoGonça
lo (onde está localizado o Instituto),
.cODClado, ltans, Oruzeta e do Rio S.
Prauc1.sco. que, de 1'935 a 1'945, já di'!
tr1bu1ram 336.295 mudas dtversas,
1 m'l.500 mud-as C:e palma forrageira
e mais de 50 mil quilos de sementes
-de .eepécl.es floresta is, frutf!eras, hor
~, alimentares, industriais -e for
z~1l'as .para plantio.

Nesses 3C}udes e no Pôsto do Rio
B60 Franoisoo sio cultlvados presen
.ieDJen1;e, perto de 5 mil heotaleB que
dão uma produção anual superior a
n m1thõe6 de qullos de algodão, arroz,
bananas, laranjas e outras frutas
fe.1:jAo, hortaliças, mandJoca, milho e
·!forragens .

Mas isto, pouco representa, consl
derando-ae que B. é.rea culti'vada no
presente ainda. é uma pequena ira
~ do que será o aproveltameJl1to in
tegral das teNas 1n1gávels do Nor
'*Me.
~m-se preelsos,portPnto, maiores

rec:tn"sos para. aquisição de equipa
mento mecânioo para os seTviçoe de
terraplenagem, preparo do solo e dre
Jt8:gem profunda esuperticlal - pois
t1Ao se adrnlte a irrlga.çio sem a ne
cessãr1a drenagem que perm1t.a lUIl
z.egu1ar escoamento das éguas de so.
-brã das l'ege.s, 8O'b pena de, ao 8e2'em
·~.adas. del:xarem o ss.l que .tnnti
l1zar1a a.s terras de cultura.

Porta.nlto I os tr9.ba.1hos de damagem
e terraplenagem, MO estando dentro
das 'POsslb1l1dades de realização do 1rr1
gante e, sendo indispensáveis, 000
vêrno os terá. de fazer em tôda a ãrea
lrngada, como já. constrói as barra
gens e os canais de irrigação.

A terra irrigada pode ser cultivada
seguidamente durante todo o ano: 
é. portanto, uma. terra valorizadfssima.
Deve ser desa'Prapl1ada e eu.lt1vada.
nos açudes .públicos, intensivamenrtie,
pelo sistema de oolonlzação com o
agricultor nacional, o homem ?Obre
do N'Ol"deste, que nada tem de seu
e emigra por ocasião das sécas.

Assim senhores representantes, de
conformidade com a abaUsada opin.ião
do doutor 8r. Guimarães Duque, ba
seada em estudos e o.bserva.ç6es .feitas,
com método e inteUgêncla, conclui
mos:

a) faz-se necessária a construção
dos .canais de irrigaÇão nos açudes
pú.bl1co5 que ainda. ni(, os })06SueJn ;

b) recomenda-se que sejam cons
truídas barragei1S submersas nos lo
caIs a isso D.propriados, em coopera
ção com os particulares;

c:) que os açudes particulares, pelos
beneficios que pr~stam à reg1Ao. se
jam oonstru1d(),S em maJor escala, pelo
mesmo sistema adotado de ooepera;;io
com os particulares, que 4Eve ser
estendido a ooDet'ruçio dos canais,
m€1lJ05 e terraplanagem nas bae1as
C06que acumularem de um mllbAo
de m3 acima.;

d) que seja desenvolvido o serviço
de assistência técnJca aos açUdes par
ticulares, para seu melhor aproveita
mento e cOIlSeQuente aumento de
produção;

e) que o Serviço Agro-Industrial
seja -equipado com maquInário, vef
cul{)s de carga e transporte de pe&
soaI, e receba verbas suticlentes para
promover um aproveitamento mals
l'âpldo das obras públ1cas de Irrlgaçl.o
existentes; e finalmente,

t) como medida indispensável, que
seja decretada, eom urgêncla., a lei
que regula.rá a utUlzação das bacias
de Irrigação dos açudes do Noroeste,
Cj'ujo ante-p:NlJeto, meticuloso, c:om
pleto e maduramente estudado, fol
elaborado por ~a comissiode 1éc
nicos de nomeada, por ,des1lD&çl.o do
ar. Presidente da Repúbl1ca e cuja
falta há muJto tempo se vem flUleD
.do sentir.



-69-

S!1Rv:lÇO Dl!:: PISCICULTURA

::PassareJ ag.üH I Sr. Presidente, a
fazer ligeiro 8umáriú das realizações
do Berviço de Piscicultura do Nor
~este. It êle baseado em dados lnte~

~lsantís81mos sObre a execuçã.o duma.
obra que, trazendo beneficios enor-

'·mes à Região, pela poss1b1l1dade de
alimentação, sadia e abundante aos
1Ieas habl' .. 'ttes. está. sendo e ser!.
com o ;.,~u melhor aparelhamento.
-s-ude fonte de desenvolvimento eco
:n6mico, com o estabelecimento da
'indústria do pesca.do, construção de
tibrieas para sua conservação e con
aeqUente exportação, suprindo as ne
cessidades do mercado interno. pe
&ando ,no. nossa oals,nça comercial
-com a sua transformação em ouro. ,e
eonseQüentemente, evitando em gra.n
de parte. se não el1m1nando, a. neoes
aWade da tmportaçA.o do pescado do
-est1'&ngpiro .

OSCrv1ço de Piscicultura inIciou 03
aeus trabalhos em 1933. A a.lta Tisão
do engenheiro Luís Vieira. fê-lo or
-gan!fiar em bases capazes de um
tranco desenvohimento, chamando
para orientar o serviço a competên
da reconheclda. de Rodo1!o Von !nhe
Ting, com um grupo de técnicos, de
que 11tZ1am parte, entre outrcs, os
doutos cientistas Srs. Pedro de Aze
vedo e Est<.. vam de OUveira. aquêle
dtrlgindo. hoje o Servlço de PlsclC"l.1l
turB do ~tado de São PaulC) e êst~

o serviço de Pisclcultura do Nor
deste.

.As <lbras de açudagem pllbUca,
construídas pelo Depa.rtamento de
'S&cas, até 31 de Dezembro de 1944,
totaUzavam 123 reservatórios acumu
lando 456.108.500 m3, cODst.1tuindo
'ttda essa massa. aquA.tlca. preciosa
reserva para o homem e para os an1
mala e vegetais úteis. inclusive para.
08 pelx~.

.() Serviço de P1sci~ultura. orlerltou
seus esforços, imediatos. no senUdC\
de eliminar as deficiências aUmenta
res cotidianas do sertanejo nordes
tino, procedendo a um vasto lnQué
'rUo de natureza fistco-qu1mlco-b10
lógica nas águas e biológicas nos sê
res aquAticos.

:Ao lado dêstes estudos, numa inter
dependência indispensá.\'el de pe.'i
QutsaR olentífteas e trabalhos prt\tl
coa, executados desde 1933, teve ini
cio a distribuição gratuita de peixes
4aa melhores e mais indicadas eapé
des ·dos rios Amazonas, S. Francisco
e da própria regiAo sêca a qua.l atin-

giu, em 31 de Dezembro de 1M5 um t0.
tal de 887.496 alevinos selecionados,
sendo 435.875 cllsseminados em açu
des públlcose 451.6Z1 em açudes
particulares. O total de açudes pú
blicos beneficiados com êsse pel%a
mento, atA 31 de Dezembro de 1945,
orçava, ~esJX::ctivamente em 125 e

-614, numtota.l de 739, compreendendo
os Estados do Ceará, Rio Grande do
Norte, Paraíba, Pernambuco e Ala
gõas.

Foram diversas as espécies amazô
nicas aclima.das no nordeste e dis
tribuídas naquêle período e 8Õbre
algumas delas faz-se preciso dar al
guns detalhes. Comecemos pelo ÂjJaia" - Astronotu.s ocellatus (SpIs) 
A introdução desta espécie DO nor
deste I como a das demais espécies
amazôn1ea.s. contou com a vaUosa co
laboração do Museu Paraense Emfl10
Goeldi. Só foi executada depois de
uma série de estudos prévios reaU
zad01i na baclaamnzOnica, os quais
apuraram seus principais earacterfs
ticos: 1) carne de regular quaBdade;
2) .regime alimentar onívoro; ~) mUl
rt1pHl~ação relativamente fácU e in
dependente das condições meteoroló
.glcas, que regulam a :-eprodUçá,o das
espécies nordestinas . de slgnlnead~

econOmlco, como s CurtmatA., o C8n
gatl e o Piáu; 4) proteção dIspensada.
&os ovos e à prole; 5) de nesca tAclJ;
:6) pêso -e crescimento rápldOB. repro
duzindo-se a pii.l'ttr de um ano de
idade. ·mesmo em coleções aquáticas
de reduzjdas proporções .

Até 31 de dezembro de tM5 foram
clsi ribufdas 68.339 apaiaris. lnclu1ndo
f C exemplares enviados aos serviços
congêneres federals e estac1uats. do
sul do país.

Pescada Oacunda - Plagioac1oD cu
rlnamellSis CBleeker) - Espécle prim1
tivaIr~ente ôrlg1nária da água. seJsada
e na qual perduram, embora adapta,
-da ao meio !lu..vlal e 1&custre. a qua
l1dade e sabor peculiares as peixes
,D.Ia~nhoa, além do alto valer eccnAmL
co c rápido e Vantajoso crescimento,
presta-se a uma f&cll e rendosa lndus
trlallzação noprepuo de -oonservas.
iotJocola. e gelatina comest1ve1. d18pon
do da faculdade de procriar, indepen
dentemente de J)t:riodismo meteoro1ó
.gico :regulador .da desova das ,espêcles
r,egianais da zona soca e sendo pouf
vel sua captura em qualquer est.açl.o
do .8.Ilú ..Foram conduzidos vm'e e olkl
exempla1:es ·desta .espécie, de JIeJám.do
Pu'á para -Fortaleza em 1936& flIII ,de
ser julgada a pouibU!dade ,~ aua
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adaptação em águas represadas. Ficou
cODstatada a sua adaptab1l1dade, sem
preju1zo das qualidades caraderfst.1cas
apuradas no rio Amazonas. No vivei
ro do P4sto de ~'L!m80 Campos". alma
zenando numa. área. de 1.836 metros
quadradOlS, 21.000 m3 de água, foram
coloca.dos 65 exemplarts com um com
primento aproxJmado de 180 mn.fm.e
tros; cinco meses após retiravam..se
2.800 e~pJa,re,s. medindo aproxima
damente 100 m1l1metros.

.~ abundante multiplicação desta es
pécie permitiu fôssem distriblÚdos, a.té
31 de dezembro de 1945. 72.587 exem
plares, inclusive os remetidos para ser
v.tços de pslcultura do siJl do Pa,fs.

Tu<:unaré - Clchla s. p. - S~ntlo
o tucunaré um dos melhores, senão o
melhor peIxe da AmaZÔnia (José Ve
rfssbno> a Comissão estudou-o na
quela região entre as anos de 1935 a
1939. promovendo etn Ag06to e No
vembro daquele último ano, transpor
te de alevlnos e exemplares juve
nis para Fortaleza.

A sua reprodução toi comprovada. em
agOsto de 1940, no at'{ude viveil'o "Ma
chado·' (Município de Maranguape E.
do Oeará), onde se observou sua de
sova. colndcUndo seus hábitos dtJ re
produção com ps do Apafar1.

Espécie carnivora. de fâ.cU criação e
8Tandf; voracidade. dispensa Pl'oteção
à prole. exige soma de cuidadOS rela
tiv8Il1ente Pe(iuena. durante a criação.
resiste à tWllmação sem preJefzo de
crescimento ou reprodutividade, e é
ClesUnada à. distrtbu~ção em açudes
contsm1n&dos pel~ Piranha. tendo Cl1r
ne :nuito superior à desta espécie da
%linha e não possuindo, como ela. as
quaUdades de produção do homem e
an1maJa domésticos que a. tornam tã.o
tt-~(vel.

Atingiu 9. cifra de 57.415 o número
de f:Jremplare~ distribuídos, inclusive os
enviados ao;,; serviços congêneres do
sul Cio pais.

pj!'8rtlCÚ - ArapaJma g1gss (Cul'ier)
- Espécie afarna.ds. pelo porte avan
t&-Jsdo e valor nutritivo da carne.
atinge frequentemente 2 metros de
compJ1mento e oitenta Quilogramas de
peso. Pol objeto de estudos prévios
nos lagos dA !lha de MaraJ6 e nos ter
raquárloo do Museu Ooeldi por parte
dos tknlcos da Comissão de ~lcu1tu
ra das Sêcas e do Museu Pa.raense, on
de adultos, mantidos em cativeiro,
deaovaram e foram convenlentemen
te estudados. A pequena Area do lo
cal de reprodução fac1lltou e penntt1u
prolongadaa observações sôbre a bio
logl& da. espécie. Anotaram-&e o oom-

portamento doa reprodutores entre d
(prepa.fo do ninho em local ni<> COt
rentoso) e em relação à. prole, a pro
teção, abrigo e cuidado aUmentares
dispensados às larvas pelos reprOdUto
res. collglndo-se subsid!os e diretriZes
!undn.menta.ls para o desenvolvilnentet
dos futuros trabalhos de criação art.1
ficial. A execução de numrrosas ex
periências evitaram as sucessivas
provas de crIação art,I!!clal, indican
do as oond.!çóes ambientes (ágUa:
temI)ératura., profW1d1dade, pR, lndi
ce de turbldez, renovaç1o; fundo: sua
natureza.. consIstência, pH, espessura
da GElmada de solo de constituiçâo bu
mosa; e outros fatores: aeração. inso
lação. proteção contrfll os ln1m1~os na
turais. veget.ação, etc.) susceptivel de
proporcionar, nUIn deterllÚnado tan
L1llC de estágio e criação as mals am
plas poss1bll1dades de êXito.

Lotes de reprodutores foram tr&2:1
dos do P~.rá ao Ce8lrá., por via. ma.rtti
ma e por via aérea. alguns lotes de
larvas. Foraü1 peixados, com espec1
mens dessa espécie, as represas de
extensa bacia hJdráuHcllo, onde existia
abundante tctlo!auna, e entre e1a&
o a.çud~ Sé.o GO!1çalo, no dia 16 <te
outubro de 1940. com a. presen~a. do
Presidente Getúlio Vargas, do Dr.
Luis VIeira e outras altas autorida
des.

Atingiu a 3. u33 (;x..:mplares o total
da. diBtr:l.buiçáo etet.uada. até 31 de de
zembro de 1945 e forneceram-se exem
plares para a criação a~ seguintes
departamen. tos técnicos federais esta
duais: Estação Experimental de Ca
ça e Pesca do Ministério da AgricUl
tura. em Pirassu.ounga. São Paulo;
Departamento de Produção Anima.l. da.
Secreta..ria. da Agricultura. Indústria. e
ComércIo do Estado de São Pa.ul() e
Escola Superior da Agricultura. do
Estado de Pernambuco, no Recife.

Foe1·ta. essa pequena expla.naçao a.
respeito das at1vlda.des da OomissAo
de p1.scicultura relativamente 8.OS tra
balh"lS executado.s para a AdaPtabili
dade e criaçã.o de algumas das espé
cles Amazõnk:as, nos reservat6iios
construldoo no Nordeste, Pa.&s.amos.
Sr. Pres.ldenlie, a demonstrar, com a
prova positiva dos números, em es
tatísticas absolutamente verda.detras.
o resulta.do espantoso já a.dviIi.do e
em franco progresso, para. o bem es
tar d:os nordest1.n08, e cooperaçAo efi
ciente em futuro bem próXim.o para
a. balança comercie..! brasUelra.

Só no período de 1942 a 1945. !108
açudes flsoallzados pelo 1. o O1strito.
compreendendo o Estado do ce:a.r6.
roram pe6Ca.<:Ios 5.662.351 petxes, com
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o pê.so total de 1. 416.396 quilos e
no valor de Or$ 2. 119.945,00. FoI de
0.350 gramas o pêso médio dos pei
xes, de 3'5 centavos o valor médio de
cada um 1êles de um cruzeiro e qua
renta e nove centavos va.lor médio
do quilo de peixe. Nas pescarias fo
ram empregados 3.982 ap8Jrelhos de
pesca e pessoas benef1~jadas num
número de 19.544.

Com rela.ção à produção de pesca
do em alguns dos BA;ude.s públicos.. do
Ceará, Rio Grande do Norte e Paraí
ba. nos anos de 1938 a 1945. incluin
do, portanto o período inicial, quan
do era mínima a produçã.o, foi ela
de valor igual a Cr$ 6.364.843.92, cal
culado o valor médio do quilo de
pescado em c~rca de Cr$ 2.00.

Cumpre salientaJr ainda, senhores
Representantes que as est8lt1st1cas das
quais retiramos 00 elementos que
v:lmos de anunciar, representam ape
nas uma parte da produção pois wna
bem reguJar quantidade de pescados
escapa ao contrÔl{;.

Tomemos. porém, ST. Presidente~

como valor da prvduçãú do pesca.do
aquêles Cr$ 6.364.843.92 e se verifi
cwrmos que o serviço de Piscic~ltura.

dispendt::u, de 1933 a 1945. um total
de Cr$ 7.033. 493.23 o que dá wna.
média anual de Cr$ 541.037,94, che
garemos a evidência de que em qual
quer dos anos do quatriênio 1942
1945, a produção do peooli-do, em va
lor, ultrapassou de muiw a média.
anual das despesas do Serviço.

Como fator preponderante do va
lor da. produção do pesca.do no Nor
deste e como elemento primordial
para o ajuizamento doa, n~ess1da.de

de se ampa..wr. com eficiência de
verbas e de custeio êsse notável ser
viÇO do Departamento Nacional de
Obras Contra &S secas, chamo a aten
çáo dessa egrégia Assemoléia de que
o va.lor da construção do açude pú
blico Pedro, no Município de Quixa
dá, elevou-se a. cr$ 3.037.836,18; o
valor do pescado ou da produçáo do
pescado, no mesmo açude até 1945,
equivaleu. a Cr$ 4.414.738,07 ou seja.
45,3% além do cus1:() de <'onstrução
da. obra.

Até aqui o Vlalor material da pro
du~ão. Deremoo atentaJr também sô
bre o valor social da prodnçá,Q do
pesca.do e para esclarec.imento a. res
peito desejo a.penas dizer que 1942,
ano da seca, a pesca de 26 açudes
pl1bllcos beneficiou 10.845 !a.mfl1a.s,
no total de 61.486 indivíduos. Cres
ce de impoTtAncia o aspecto social
da pesca se considerarmos que os

habitantes da bacia do açude, mesmo
em épocas normais. mantém-se quas!
exclusiViaIlllelIlJte da pesca., enquanto
aguardam a coil:'.eita de B'Uas plan·ta,
çães ude vasanvoo".

Eis al, Srs. Representantes, al
guns elemen!;os sÔbre dois dos servi
ços imensos que vêm prestando ao
ii'OI<1este e ao Brasil, o ~mento
de Omas COntra. as secas. A ~
dadc dêsses serviços está evidenciada.
cumpre que os representantes da. Na.
ção, num g"Csto de patriótico civismo
façam constar na Carta.. Magna que
ora. estudamos e debatemos, o dispo
sitivo lega.l ca.paz de supr1lr as de1'lcl
ênclas de verba de que se vêm 1t"eSSetl
t1ndo aquê!es serviços. amparo hoje
aos que r..asceram na terra combunda
do· Nordeste e fontes de riqueza. fu
tura. que elevarão bem alto, o ntvel
social-econômico da. região e do Brasil.

O SR. PRESIDENTE - E' envia
da à Mesa ao seguinte:

Declaração de voto

Declaramos haver votado, no Titulo
VI do Projeto, revisto, pela manutJnção
<ios principios inscritos nos arts. 162
~ 1'10, referentes ao casamento de
vinculo indissolúvel, à. equiparação do
casamento religioso a.o civil. e, !inal
~ente ao ensino rel1gioso nas escolas
oflcia.is, dentro das horários.

Sala das Sessões. 31 de agõsto de
1946. - Eloi Rocha. - Antero Lcf
t.-a8 •

O SR. PRESIDENTE - Está. Iinda
a hora da sessão; vou 1evantá.-la, de
signando para a. de amanhã, dia. 3, a
seguinte

ORDE:M DO DIA

Continuação da votação do projeto
da Constituiçtio.

Deixaram de comparecer 24 Se
nhores Represent.ante:

Partido Social Democrático

Amazonas:
Leopoldo Peres.

Pernambuco:
Pessoa. Guerra .

Rio de Jan21ro:
Paulo Fernandes.



:Minas Gerais:
Elas Fortes.
Cristiano Machado.
Joaquim Llbànlo.

São Paulo:
Gotredo Teles.
Antônio FeUciano.
Martins Filho.
sampaio Vidal.
Alves Palma..

Rio Grande do Sul:
,Getúlio Vargas.

União Democrática ..Nacion.aZ

,Piaui:
Antônio Conêa.
Ceelho Rodrigues .

.Ceará.:
Bem Carvalho.

Para1ba:
Adalberto Ribeiro.

Minas GeraJs:
Lopes Cançado.
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São Pa.ulo:
Paula Nogueira..

Paraná:
Erasto Ciaertner.

Partido Trabalhista Brasileiro

Minas Gerais:

Ler! 'Santos.
São Paulo:

Marcondes Filho.
,RUgO 'Borghl.

Partido Republicano

Mi.~as Gerais:
Felipe BalDi.

Part#.do Democrata Cristão

São Paulo:
Manuel Vitor.

Leva.nta.-se e. sessão às 19 horas
e 50 m1nutos.



160.& Sessão, em. 3 de Setembro de 1946
Presidência dos Senhor-es Melo Viana I'residente, e Berto Condé, 2. 0 VIce

Presidente

As 14 horas compairecem os Se·
nhores:

Partido Socia.l Democrático

Aere:

castelo Branco.
Hugo Carneiro.

Atna.zonas :
Alvaro Mala.
V&ldemar Pedrosa..
Pereira da. Silva..

Pará:
MalgaJhães Bara.ta..
Al'V8.ro Adolfo.
Né1l3on Pa.r1jós.
João Botelho.
Rocha. Ribas.

Ma.ra.nhâ<I :
Clo<1omir Cardoso.
Crepori Franco.
VltO!'ino Freire.

PiaUí:

Areia Leão.
ceará:

Moreira da ROcha.
Osva.ldo 5tudart.

&lo Gx8D.1.Cle do Nol'lte:
José Varela..
'''a.1trooo Gurgel.

Paraib&.:

JandUl Ca.:r.neiro.
samuel Duarte.

Pern.a.mbuco:
AgamemnonM~.
Gernino Pontes.
cesta POrto.
F!erre1n.. L1m;a..

Alagoas:

SilvestTe Pért'Cles.
Lauro Montenegro.
J<lSé Ma.rla.
Antônio Mafra..
Afonso de Carvalh{).

Sergipe:

Graco Cardoeo.

Bahia.:

Pinto Ale1xo.
Vieira. de Melo.
Altamirando Requlio.
A.isti<les Milton.
F'róis da Mote..

Esp1r1to Santo:
At!llo Vivaqua.
Ar! V1&na.

Distrito Federal:

José Romexo.

Rl0 de Janeiro:
Eduardo DUvi~.
Carlos Pinto.
Heitor CoI1et.
Acl1:re1o Tôrres.

Minas Gerais:

Levindo Coelho.
Me-lo Vla.na..
Benedito Valadares.
JusceUno Kubitschek..
Duque d-e Mesquita..
João Henrique.
Welllngton Brandão.
José A1kmim.
Gustavo Ca..p~
Rodrigues Pereira.
celso Mach'ad&.
OllIlJto PanseCa..
Milton Prates.
Alfredo Sá.



São Paulo:
Costa. Neto.
Horácio Lafer.
AtaJ1ba. Nogueira.
Honório Monrt;e1ro.

Go1é.S:
Pedro LudoVíco.
Guil:hemle Xavier.
GMeno Paranhos.

ParanA:
PIávio Guimarães.
Fernando Flores.
Latm"o Lo;les.
.Aranús Ataíde.
Goml Júnior.

sanw. Ca.ta.nna.:
Nereu Ramos.
Ivo crAquino.
Adert>aJ Silva..
Otacllio costa.
Orlando Br.astl.
:R.oberto Grossembtlcher.
Rogério VIeira.
HaJ'1S Jordan.

Rio Grande do 5\11:
Adroaldo Costa.
Damaso Rocha.
Dablel .f'a.raoo.
Sousa Costa.
l'T1eolau V.ergue1ro.

trntão DemoCTática Nc.."'icm41

Amazona.s:

Severlano Nunes.
Pará.:

Ag06t1nho Monteiro.
Epnogo campos.

Maranhão:

Alarico Pacheco.
Piauí:

:Ma.t1as Olímpio.
AdeImar Rocha..
José Cânclido.

Ces.m~

Plínio Pompeu.
Paulo Sarasate.
Edga;r de A.rrU'da.

Rio Grande do Norte:
Ferreira de Sousa..
José Augusto.
Aluisio Alves.
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Paralba:
Vergn1a.Ud VandeTlel.
Argem.1rO FigueIredo.
J oã.o AgrtptnQ.
PUnio Lemos.
~nt. Satiro.
Fernando NQobrega..

Bah1a.:
A1o{s1o de Carva.lho.
Jun.cl Magalhães.
Manuel Nova1s.
Nestor Duarte.
AUoma.r Baleeiro.
RUi Santos.

Esp1rito Santo:
LlÚS OlâUld1o.

Distrito Fedeora.l

EucUdes Figueiredo.
Rio de J anelro:

Soa.res Filho.
Minas Gerais:

Montdro de castro.
José Botrl!âclo.
MagaJhães Pinto.
Galbrtel Passes.
Milton Campos.
L1curgo Leite.

Sã.D Pauli>:

Mário Masagão.
Paulo Nogueira.
PUnio Barreto.
Toledo Fiza.
Aureliano Leite.

Goiás:
Jales Machado.

Sa..nta Catarina:
Tavares d'A.tnara.l.

Rio Grande do Sul:

Plores da. Cunha..

Pa.rtido Trabalhista Brasileiro
Bahia:

Luis Lago.

Distrito Federal:
Rui Almeida.
Gurgel do AmaraJ.
Segadas Via.na..
Baem Neves.
Antônio Silva..

Rio de Janeiro:
Abel1U'do .Mata.



BAo Paulo:
G'\18.rael Sllveira..
Pedroso JÚIrlor.
BeT:to cendé.

Partido Comunista do Brasil

Pernam.'buco:

Gregório Bezerra.

Bahia:
Carlos Marighela.

D1str1to Federal:
Carlos Prestes.
João Amazonas.
Mauricio Gratbols.
Batista Neto.

Rio de Jfl;lle1ro:

Alcides S&bença.

São Paulo:

Osvaklo Pacheco.
;Jorge Amado.
Oa!res de Brito.

Rio Grande do Sul:
Abillo Fernandes.

Partido Republicano

Maranhão:
Llno Machado.

Minas Qe.rais:
Do.n1el carvalho.

para.ná:

MW1hoz da. Rocha..

Partido Social Progressista

Pará.:

Deod<lro de Mendonça.
ceará:

St,ênil) Gomes.
Rio Grande do Norte:

Café l'~lho.

São Paulo:
Campos Vergal.

Partido Democrata Crlst40

Pernambuco:
. Anuds. Oê.man..
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EsqueTcla Democrát'fca

D1str1to Federa.l:
Hermes Lima.

Goiás:
Domingos Velasco.

O SR.· PRESIDENTE ...:... Achando...
8c presentes 154 senhores Represen
tautes, declaro aberta a sessão.

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

O SR. HUGO CARNEIRO (1.0 Su
plente. servindo como 2.° Secretária)
p.lvcede à leitura da ata.

O SR. PRESIDENTE - Não ba
vendo qUem peça a palavra sObre a.
ata, eD.<:erro a. sua discussão e vou
submetê-la. a votos. (Pausa.>

Está 81provada.
Passa-se à leitura do expedtente.
O SR. LAURO LOPES <2.0 Secre

fatio. servindo como 1.0) procede à
leitura do seguinte

EXPEDIENTE

Telegrama:

Da. Ull1ão Nacional de Estudantes,
~pE.la.ndo para a vatação favorá.vel à
Autonomia do Distrito Federa~. 
Inteirada.

Avisos:
Do Sr. Ministro da Marinha. pres..

t.a.nado escla.recimento quanto à dts-·
pensa de extranumerário men.saJJsta.
- Ao requerente.

Do Sr. Ministro do Trabalho, faw
2'eudo chegar ao conhooilne:J.to do
Autor da. Indicação n.° 164, Deputada
Manuel Novais, que as suas sugestões
türam tomadas em cons!deração. 
.A... requerente.

De Min1stro da Fazenda, remetendo
inlormaçóes prestadas pela Comissão
LiqU1dante do Departamento Nacional
do Café. - Ao requerente.

Ofícios:

Do Instituto do Açúcar e do Alc~l.

pr<.stando informa.ções ao requerimen
to n.o 345-1946, de a.utoria. do Dapu
ts.do Carlos Pinto. - Ao requerente.

Da Comissão de Marinha Mereante.
prestando 1n!ormações soliclt&das pelo
Dc.putado Caré Filho - Ao requerente.'
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DiDlo.tÇÃO N.o 262, Da l~

Sugere tro P()(/,D' .El7:ecutivo a
ailDÇ&; de medidas tendentes a
impedir a suspensão dae constru
ÇÕCS ferroviárias no trecho Cruz
das ,Almas - Santo Ant6nio de
Jesus, no EstaOO da. Balda.

Requeremos seja sugerida ao Poder
Exiecuttvo por intermédio da Mesa. da
Assembléia, a adoção de imediatas
providências para impedJr a SUSpe1l
sio das construções ferroviárias no
trecho Cruz das Almas - Santo .An
tônio de J.esUB e para rearlmrtssio dos
secretários dispensados .

Justificação

No trecho em aprêço o Govêmo
ftdera1' a.. partir de 1944 já gastou
cen:a de r4 milhões de cru.zeiros e
quando fa:da crer que se ulttmassem
06 trabalhos, o D. N. E. F. ordenou
a suspenBáa dos serviços e a. cUspe:1'1
sa de todo~. Recebemos
imeJJao6 telegramas· clamando. contra
o deARrto da. medida que inespera
damente foi adotada.. sem. que se
oo:lSVltaBse os 1nterêsses da Naça..<> e
sobretudo de centenas <re f.a.mil1as que
ficaram no desemprego.. O Jll:'imeir.o
sign&.tárlo fará da Tribuna. parlamen
tar o exame áéste graví.ss1mo caso
e ao qual nos antecipamos. deBigna.n
do um ca1or()SO apêlo ao Exmo 6r,
~deate da República. pa.ra que não
consinta. a prática de tamanho êrro
adm1nistrati VO,

Sala. das Sessões. 2 de setembro
de- 19'6. - Manuel Novais. - Juraci
M~. - Ralael Cincurci.

- A fm2Jf'imir.
IlIDlCAÇÁO N.o 263, 'DE 1946

~Sugere aú Poder Executivo pro
~ relativas aos professores
nlIstitutoa do ~tstério munici
puI.u

Indicamos que a Mesa exprima ao
8enhor Prefeito do Distrito Federal a
C1)D.ven1êncla. de serem ma.ntidos co
mo internos, extranumerários ou con
trs.tados. os professores de curso se
cundário ora em exercício por subs
~tu1ção dos efetivos providos em OU
t!'os cargos ou comissões técnicas ou
doeentes e que devam ser dispensados
cam a J:e&Bsunção da serven~uário

su1l&tituWD .

Sala das Sessõe~, 3 de setembro de
l~ - 8e(JJId4B Viana - Hugo Cttr
#8Ú'O - B.srwo. J1Ulior. - Uno· .alG
c1IA4o - ~ndiT .mre. -' Juacelmo

Kubistchek - Val/redo Gurgel- Pin
to Aleixo - Fróes da Mata - Adel
mar Rocha - Campos. Ve1'fiaZ - ,Abe
lardo Mato - José Ramero. - GurgeZ
do Amaral - Aureliano Leite - To
Ieda Piza - Tavares d'Amaral 
Jonas COfTêa - EucUd.e8 Ftguetredo 
Ben1amin Farah - EWJébio Rocha 
Heitor Colet - José Cândido - Ala
rico Pacheco - Guilherm.e Xavier 
José Varela - Eptlogo Campos
Agostinho Monteiro - AcúrciO TÓT
res - Munhoz da Rocha - Raul Bar
bosa - Castelo Branco - Leão 8',;,111
raio - José Augusto - Calé Filho 
Luis Cláudio - Negreiros Faledo
Sc.ares Filho - Benicío Fonten8fe.

J ustiftctlÇão

O projeto eonstitucional admite a.
acumulação d~ cargos téenicos, de DUl
gistério ou científicos (a.rt. 183). Há
vários anos servem professores de cur
so secundário nos estabelecimentos
dêsse nível mantldos pela Prefeitura.
do Distrito Federa!, em sub6t1tu1Clo
ao~ efetivos requisitados pera Go'Vêr
no da União ou em outras funçóes es
pecializadas da mesmal?rete!tura.. 840
&0 t.odo 21 docentes, sem ga.rantl.a. de
f&tab1lldade, passíveis ele dispensa aU
tomática ao simples retôrno do profes
sal" efetivo que se v-alha da nova fa.
culdade de C:esempenho simultâneo de
dois cargos (art , 15, V. do Deereto
lei n.O 3. no - de 28 de outubro de
1941) . A e.cumulação de uns tatalmen
t~ redundará na perda do único em
prêgo para outros.

Restabelecldo o Quadro Permanente
dos professores municipais de cms~

secundário pelo Decreto-lei n.O 7.849.
de 9 de agOsto de 1945, formawse êle
hoje de 350 servidores, quando cons
tam do Quad.ro Suplementar apena.s
295. seria o caso de incluir os 21 subs
titutos no Quadro Permanente, nas
me::mas condições dos 4 interinos Já
ali inclu~dos por ato recente.

Demais, fundou êste ano a Prefei
tura do Distrito Federal três ests.
belecimentos de segunda gráu - uma.
Es~ola Normal e os Ginásios Rio Bran
cC' e Benjamin Constant - cujo tun
donamento, certo, exigirá. dezenas de
professores de cur~o secundário. Jus
ta.. assim, a manutenção d.aquêles 21
jà provados no tlrocinlo da doc~ncJa.

cuja capacidade ficou demonstrada em
anos consecutivos de trabalho efiel
ente, ao im'és de se experim-entare1P.
outros novos, ou de se- general!zal'em
de tal modo as acwaUlaG6es dct _-
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tiBOS docentes nos institutos reeem
<:l'ls.dos que se barrem as últimas pos
s:bil1dades dos professores em ques
táo.

- A imprimir.

REQUl':RlMENTO N.o 386, DE 1946

..Requer ao Poder Exec7ltivo
in!01'ntações a respeito da Comis
são de Reajustamento Econômi
co.

Requeiro que a Mesa da Assembléia
solicIte do Poder Executivo as infor
mações seguintes:

1.0) Continua funcionando a Comis
são de Reajustamento Econômico?

2.°) Qual a despesa anual imposta
pelo fur.cionamento da rt'ferida Co
mjssão, com pessoal e material?

3.°) Quanto despendeu a União, des
pesa descriminada por Estado, exer
cícios desde a instalação daquela 00
missão, com o reajustamento de dí
vidas da pecuárb. e da lavoura?

Sala das Sessões, em 30 de agõsto
de 1946. - Café Filho.

RE~UEnlMENTo N.o ~87, DE 1946

Solicita ao Poder Executivo que
informe as providencias adota
das para desagravar a classe dos
advogculos, pela prisão do cr4vo
gado Adauto Lúcio Cardoso.

Por intermédio do s.r. Presidente
da A&iernbléia, solicito do Sr. Minis
tro da Justiça a seguinte informa~

çêo:
Quais as p:ovídências qu~ o govêr

no tomou para desagravar a classe
dos advogados do Brasil da afronta
que recebeu de wn delegado desta
capItal na pessoa do ilustre a.dvogado
Dr. Adauto Lúcio Cardoso?

sala da.c; Sessões, 3 de 1:etembro de
1946. - Plínio Barreto. Prado Kelly.

Atenda-se.
REQUERIMENTO N.o 388, DE 1946

..Requer do Poder Execuitvo in
,formações s6bre o novo Regula,.
mento do lmpósto de Consumo".

Requeiro que a Mesa. sollcite do Se.
nhOl' Ministra da Fazenda. a. seguinte
informação:

Por que, e~tando prestes a promul
gação de nossa carta Magna, o Minis ..
térlo da Fazenda elabora novo :Regula..
mento' de ImpOsto de Consumo, o qual
altera. taxas e outros dispositivos, quan
do dentro em pouco, a CAmara e o
~SenBdo, que são os órglo.s legJsJat1..

vos, estarão funcionando normal
mente?

Sala das Sessões, 3 de Setembro de
1946. - Ruy Almeida.

- Atenda-se.

REQUERIMENTO N,o 389, DE 1946

"Requer ao Poder Execu.tivo ín
jOTmações a respeito da importa
ção de máquinas obsoletas para
indústria têxtil, oriunda da Ingla
terra" •

Requeremos que se solicitem lIl!or
mações ao Poder Executivo. pelo Mi
nistério da Fazenda, sObre se é ver
dttde que, náo obstante a justa orien
tação a.dotada em sentido contr{n10,
acaba de ser autorizada a exportação
da Inglaterra, para determinada Em
prêsa de São Paulo, de rnâqu1nas obso
letas que já não têm naquele Pais ne
nhuma apllcação, e assim virão con
tribuir no Brasil em detrimento da in
dústria têxtil a que se desUnam.

Sa.la das Sessões, 29 de Agôsto de
1946. - Luiz Viana. - Raphael Cin
curá. - Juracy Magalhães. - Ma
noel N ovaes. - Theodulo Albuquer
que. - Nestor Duarte. - Alberico
Fraga. --- João Jrendes.

REQUERIMENTO

Nos últimos dias vem sen<io agitado.
na Imprensa e nos meios interessados.
o tema da ~onomia dirigida. e parti
cularmente o papel das autarquias no
quadro da produção nadonal.

&ses debates têm chegado até esta.
Assembléia onde vários ilustres repre
sentantes da Nação, já examinaram o
assunto, ora dando Ruas opiniões de
caráter doutrinArio, ora expondo seus
pontos de vista baseados na eXiperfên
cia, todos com a preocupação de de
fesa dos interêsses nacionais e de co
laboraçáo com o Poder Exccutívo na.
soluçáo dos graves problemas da admi
nistração.

Dentro dêsse espjrjto de colabora.ção,
de exame amplo de assuntos de in
terêsse nacional que ~ã.o melhor de.
fendidos quando sObre êles há ampla
informação, requeremos seja trans
crito nos anais desta Casa, o comu
ntcado clist7ibutào à imprensa pelo
Instituto do Açúcar e do ÁlcoOl, re
lativo ao desenvolvimento da. lavoura.
da cana. e da lndlistria do açúcar e do
álcool no Estado de Minas Geraúl.

O documento em aprêÇO, de que
constam ampla. tn:tormaçoo e dad09
numéricos que fixam uma rea.Udad&
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incontestável, se reveste do maior ln
terésse para fi, econcmia do Estado
montanhês e de modo geral para a
economia do país.

Sala das Sessõr.s da Assembléia. Na
cional Constituinte, em 15 de AgOsto
de 1946. ~ Góes Monteiro. - Me
deiros Neto. - Bastos TavaTe8.
Pereira Pinto. - Ao Sr. 1.0 Secre
tário.

REQUERIMENTO

Requeremos se digne V. Ex.a p.om
denciar no sentido de ser encami
nhado ao Govêrno o apélo L·tmstante
do :ncluso telegrama. Por êle se ve
rifica que os trabalhadores da Estrada
de Ferro Sorocabana, com residência.
em Itapet1nln~a. se acham desprov1
dos de assistência médica, desde o
Inicio do corrente m~s. a9esar do fato
ser conhecido do presidente da Caixa.
de Aposentadoria e Pensões. respec
tiva.. Tratando-se rie situação anô
mala e que "merece imediatas medidas
de correção, pedimos seja. encaminha
do o presente, independentemente de
discussão da Assembléia, pois esta só
se poderia dar depois de votada a
Constituição. o que representaria uma
prot.elação incompatível com e. urg~n

ela da. matéria.
Sala. das Sessões. 28 de AgOsto de

1946. - Berta Condé. Pedroso
Junior. - Atenda -se.

PROPOSTA

Considerando que, durante o período
de !uncionam€I1to extraordinário das
sessões da Assembléia, os funcionários
da Agência Postal TelegrMlca do Pa
lácio Tíradeates. acompanharam. êsse
regime de trabalho com duração de 12
horas e mais até. prestando dessa
forma serviços relevantes;

Considerando C}ue se cogita de gra..
tificações aos funcionários do Palá
cio Tiradentes. por êsse acréscimo de
horas de trabalho:

Propomos que, ouvida. a Mesa. como
medida de justiça e equidade. seja
estendida, aos funcionários da referida.
Agência. posta.l Telegráfica. - Sil
vestre Péricles. - Afonso de Car
valho. - Góes Monteiro. - Edgar
de Arruda. - Agricola Paes de Bar
TOS. - Jacy àe Figueiredo. - Ger
ano de Pontes. - Mata. Neto. 
Janduhy Ca.rneiro. - ~o3é AugU3to.
- Aliomar Baleeiro. - Gustavo Ca
panema.. - Adelmar Rocha. - João
Botelho. - Nelson Parijós. - 08
tDtJ1dD 8tudart. - Pome de Arruela.
- Levtndo Coelho. - Plinto Barreto.

- Lima Cavalcanti. - Glycério Al
ves. - Raphael C-incurá. - LaUTo.
Montenegro. - Deodoro Mendonça.
- Dolor de Andrade. - Grllcc1to Car
doso. - F. Flores. - Vitorino Freire.
- Walter França. - Pires da Matta.
-- Costa Porto. - Rena~lt Leite. -
Alberico Fraga. - Ferreira Lima. 
Juracy Magalhães. - Theodulo AZ
buquerque. - Heribaldo Vieira. 
Dantas JUníor. - Daniel Carvalho.
- Luiz Viana. - João Adeodl1to. 
Severíano Nunes. - Plinio Lemos. 
Egberto Rod,"igues. - Tolec!o Piza.
- Jarbas Maranhão. - Raul Baí'
bosa. - Rogerio Vieira. - Aristides
Mtlton. - José Ca.ndido Ferraz. 
Frota Lins. - Flávio Guimarães. 
Munhoz de Melo. - Cosme Ferreira
Filho. - Lino Machado. - Munhoz
da Rocha. - Osmar de Aguiar. _
José JojlilJI. - José Romero. - Ruy
Santos. - Mario Gomes. - Janer
ele Freitas. - A.loysio de Castro. 
Blas Fortes. - Hermes Lima. -- Tei
xeira de Vasconeelos . - Clemente
Marian.i. - Negreiros Falcão. - José
Leomil. - Vieira de Rezende. 
Areta Leéío. - Milton Campos. _
Monteiro de Castro. - Otacilío Cos
ta. - Sigejredo Pacheco. - Antenar
Bogéa. - Agostinho Monteiro. _
Pereira da Silva. - Caitujo GOàoi. 
Amando Fontes. - Oswaldo Lima. _
Gilberto Freyre. - Argemiro Fialho.
- Bertho Condé. - Leão Sa.mpaio.
- A.lencar Araripe. - Bavarà. Lima.
_. José Varella. - Arthur Fischer.
Roberto Glasser. - Leite Neto. 
João Henrique. - Olavo Olíveira. 
Mario Brant. - Plínio Pompeu. _
Gentil Queiroz. - Epilogo de Cam
pos. - Luiz Lopes Alencar. - Ma
galhães Pinto. '-- Guilhenne Xavier,.
- Campos Vergal. - Antonio Cor
rêa. - Brochado da Rocha. - Paulo
Sarasate. - Novaes Filho. - Osorio
Ttiyuty. - Alfredo Sá. - Waljreão
GuTgel. - Entesto Dornelles. _
Ulysses Lins. - Vergniaud Wander
ley. - Antero Leivas. - Mario Lin
denberg. - Raul PiZza. - Stenio
Gomes. - Aderbal Silva. - Duarte
d'O?iveira. -- Diogenes Magalhães. 
Ivo cl'Aqutno. - Antonio Feliciano.
- Rod.rigues Seabra. - .Toão Aguiar.
- Mario Brastl. - Afonso Mota.
- Guaracy Silveira. - Luiz Claudia.
- Aramis Menezes. - Eloy Rocha.
- Pereira Pinto. - Magalhães Ba-
ra.ta. - José Nei'Va. - João d'Abreu.
- Novelli Junior. - Paulo Fernan
des. - João Villas B6as. - Pesaoa
Guerra. - Bittencou.rt Azambuja.
Milton Prates. - Pedro Vergara.
A Comissão de Polícia.
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REQUERIMENTO

Requeiro a V. Ex.a se digne de (lil"

denar a inserção nos Anais da Assem
bléia do incluso discurso proferido
pelo juiz de direito do Distrito Fede
ral, Dr. M1lton Barcelos, sõbre o
Poder Judiciário, e irradiado pela
estação radioemissora "Tamoio", no
dia 30 d() mê.s ~'ecém find<:l, às
18,30 horas: Essa inserção se justMi
ca por isso que, soube focalizar com
just.-eza a situação da ~istrat1l'l"a

brasileira, lPÕe em evidência a atua
ção de V. Ex.a e de ilustres membros
da. Comissão Constitucional em be
neficio dessa nobUissitna e importante
classe de servidores nacionais.

Sala das Sessões, 3 de setembro de
1946. - Dario Cardoso. - Ao Senhor
1.0 Secretáíio.

REQUERIMENTO

A bancada paraense d() Partido SC
eial De~ocrát1co pede seja. ~onsigna

da em ata da. Assembléia Nacional
Constituinte seu apreço e satisfação
pela nomeação do Dr. Felinto Epltb.
de Maia para o alto cargo de diretor
da. Casa da Moeda, acertado ato do
hunrado S:. Presi<lente da República,
General EUlioo Gaspar Dutra que não
s6 reea1u em um dos mais capazes
e co.nceitua.elos técnicos da. adminis
tração pú1>lica, como representa ex..
/pressiva homi'nagem 3,0 Estado do
Pará, de que Q nome3.do é um dos
mais destacaaos tilhos, honrando a
nossa terra e a geração moça. a. que
pertence.

SaLa das sessões, em 3 de setembro
de 1946. -.:.. Magalhães Barata. - La..
mei,ra Bittencourt. - Rocha Ribas. 
Duarte d'Oliveira. - Alvaro Adolfo.
- João Botelho. - Nelson pari1ós. 
A imprimir.

REQUEJUMENTO

Comemorando·se, hoje, o Vigésimo
qu:intc a.niversário da morte do llus
tre fluminense 8r. Dr. João Teixe1r:l
Brandão, cujo passamen'OO se vexJ11
cou aos 3 cie setembro de 1921, a ban
cada do· Partido Trabalhista Brasi
leiro vem requerer a inscrição em ata
de um voto d.e saudade, atendendo a
quet àquele parlamentart 00 trabalha
dores bras1leiros devem a a.mpliação
do conceito de in<ien1zaç~ por aci
dente de trabalho com a. lncluslio das
chamadas moléstias Pro!"..s1onais, bem
assim pelo fato d~ rer sido o mesmo,
grande def-ensQr dos lnterêsses das
massas proletárias nesta casa, onde

sustentou o direito de sind!lcalização
no seu mais amplo sentido e isto Já
em 1903.

Sala das sessões, em 3 de setembro
de 1946. - Abelardo Mata. - Gu.rgel
dO Amaral. - Baeta Neves. - Pe
àr080 .TúnJor. - António SUva. 
LUís Lago. - Euzébio Rocha. - Bar
reto Pinto. - Romt..'U Fiori. - A im
primir.

REQ'UERI14ENTO

Requeremos se consigne na ata dos
n~os trabalhos, pela passagem do
25.0 aniversário do falecimento do
doutor João Carolos Teixeira Brandão,
ocorrtdo nesta Capital a 3 de setembro
de 1921, a. homenagem da Assembléia
Nacional Constituinte à memória da~
quéle ilustre homem de ciência., pro
pagandista da República. e membrG
do Pa.rlamento t onde, Deputado 1e
deral, por sua destacada e brilhante
atuação, em mais de uma leg1slatura t

honrou a representação do Estado do
Rio de Janeiro.

Sala das Sessões, em 3 de setembro
de H~46. - Heitor Coleto - Romáo
Junior. - José Leomil.

- A imprimir.

REQUERIMENTO

Requeremos à Mesa que, ouvida a.
Assembléia Na.<:lonal Constituinte, se
digne de mandar inserir nos anais dos
nossos trabalhos um voto de profundo
pesar pelo falecimento ocorrido hoje,
nesta CaopitAl, doe maneira imprevista,
do Dr. Dlogo Beltrão de Queiroz, pro
fessor da Escola de Odontologia da
Bahia e um dos mais competentes
tirul"rdões""'Clentistas daquêle Estado,
membro de tradicion:::.l famiUa. baiàna
e irmão do Deputado E u n ã pIo de
Queiroz.

sala das Sessões, 4 de setembro de
1946. - Vieira de Mello.

- A imprimir.

REQtTERD\ltENTO

Tendo complete,jo em 3 de agOSto,
oitenta anos o M!n.1stro Bermenegilda
de Barrost um dos grandes juizes que:
dernm fama e lustre à magistratura.
nacional, requeremos que se consigne
na. ata de nossos traba.Ihos um voto,
de regosijo pela preservação de sua.
existência. e de tellcltaç6es ao vene
rando c1cta.d§.o, que merece d05 seus;
compatriotM agradec1mentôs pela sua...
vida benemérita.
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sala das sessões, 30 de agôsto de
1946. - Gabriel Passos. - Lycurgo
Leite. - Café Filho. - Plinio Bar
reto. - Aureliano Leite. - Paulo
.8a.rasate. - Daniel de Carvalho. 
Arthur Berno.rctes. - ALUno Arantes.
- Toledo Pise. - Monteiro de Ca.s
tro. - Jalles Machado. - Jurandir
.Pires. - Milton Campos. - Romeu
Lourenção. ~ José Bonifácio. - Lopes
,Cançado. - Alberico Fraga. - Ma
galhãe:, Pinto.

- A imprimir.

O SR. PRESIDENTE - ~ enviada
à Mesa a seguinte:

DECLAJU.ÇÁO DE VOTO

Sr. Presidente.
Signatário qu~ fui com o Deputado

J'urandi1' Pires Ferreira àa Emenda.
n. o 3.846, quero declarar para. que
conste da ata dos nossos trabalhos
que, pela sua aprovaçãO, pugllei, de·
cldidamente, junto aos meus ncbres
colegas. como são todos testemunhas
nesta Casa.

Por motivo de fôrça maior não me
foi possível estar pre:;.ente à sessão de
ontem, em que se procedeu à. votação
da. referida emenda Que, eVidente
mente, teria o meu apóio e o meu
voto. Nêsse sentida pediria a V. Ex.a
que fizesse constar da ata o seguin te
.comunicado do Diretório da U D. N .•
SCção de São Paulo, d1vul" lodo na
imprensa:

"Estiveram anteontem na sede
da UDN os 81's. Gastão Strang e
José Francisco Marcondes que, em
nome dos funcionários públicos
aposentados, agradecem ao Parti
do a defesa dos 1nterêsses dos ser~

vidores aPosentados, promovida
pelos seus representantes na Cons
tituinte, através da.s emendas que
os Deputados Paula Nogueira Fi
lho e Jurand1r Pires Ferreira
'apresentaram Assembléia. A pri
meira determina seja concedida
aposentador1a. ao funcionária pú
bUco, depois de trinta anos de
exercícIo, sem a exigência da. ins
peçáo de saúde e com vencimen
tos integraIs; a segunda, assegura
aumento de vencimentos aos apo
sentados, na medida das osclla
çõcs registradas no podel' aqu1si..
tivo da moeda. Temos a acres
centar qUe a COmissão Executiva
da 'ODN já. se entendeu com os
Deputados que apresentaram as

..emendas acima, as quais, quando

entrarem em discussão. serão por
êles defendidas com o maior em
penho."

Não p ..sso deixar de me congratular
com a Casa pda sua sábia decisão,
tomada, ontem, a respeito, bem como
com meu nobre colega, o ilustre Depu
tado Jurandir Pires, que com tanto
brilho soube defender tão justa cam.a.

Sala das sessões. 3 de setembro
de 1946. - Paulo Nogueira.

O 8R. PRESIDENTE - Está finda
II leitura do expediente.

O SR. GALENú PARANHOS 
Sr. Presider-te, peço a palavra. pela
ordem.

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

O GALENO PARANHOS (4<) (pela
ordem.) - Sr. Presidente, hã poucos
dias, veio a esta tribuna O nobre
Deputado Sr. Domingos Vdasco para
tratar de agressão de que roi vit,i
ma um padre na cidade de Catalão,
Estado de Gaiãs. A iml>rensa tratou
1.a.rgamente do assunto, atr!buindo a
-aur,oria de tão lamentável agressão
ao ex-prefei to local, Sr. Osark Vieira
Leite.

No entanto, Sr. Presidente, tenho
em mãos vá.rias certidões. extraídas do
processo-crime instRurado, que pro
vam nada ter o então prefeito daqup.
la cidade de Goiás com a ocorrên
cIa. Dentre êsses documentos desta
cam-se alguns fornecidos em virtude
de deBpacho da respectiva autoridade,
Dr. Joaquim Marques Arruda, car,o
llCc..r praticante e um dos mals dis~
tintos membros do Judiciá.rio d() Es...
tado.

O SI'. Osark Vieira Leite é oriunào
de uma das mais conceituadas fami
l1a~ de minha terra, tendo seu nome
ligado ao alto mundo dos negócios,
como faí.endeiro, que é.

Assim. Sr. Presidente, desejo dei
xar bem patente que o Sr. Osark Vi.
eira Leite nada tem com as deplorá
veis ocorrências de Catalão. das quais
.saiu vítima um prelado da localidade.

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

O SR. PRESIDENTE - Tem a pa
lavra o Senhor Manuel Novais ora
dor inscrito para terminar SUAS con
sideraÇÕes anterIores.

O SR. MANUEL NOVAIS - Sr.
Presidente. Srs. R-epr.esentantes, sub-

• Não fol revisto pelo orador.
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meto à consideração da Ass~mbléia o
seguinte requerimrnto. assinado por
mim e vários companheiros de
Iba.ncada: (Le>

Sr. Presidente. o inimigo tempo,
contra o qual freqUentemente nús ad
vertia o saudoso Presidente Antônio
Carlos, impediu que, na s-essãú de têr
ça-feira passada, continuasse as con
side-raçõcs que vi!1ha fazendo em tôr
no do probl~ma ff:rroViárlo brasilei
ro e, sobretudo, das ligaÇões entre o
norte e o sul do país.

Quero de inicio, acentuar a necessi
dade de retcmar o Govêrno Federal
o ciclo das constru~ões fe-r roViárias ,
de que nos deram magníficos exem
plos os dois primeiros períodos d€ vin
te anos da Re·pública. ou seja: de
1890 a 1910 e de 1910 a 1930.

O Sr. João Botelho - Espero que
no discurso de V. Ex.a será abordada
:a. necesidade da lig-ação das Estradas
de Ferro PiraporswBe!ém, r.uJo tra(:a
do fõra feito no Govêrno - se não
me falha a memória ...

O SR. MANUEL NOVAIS - De
Afonso Pena.

O Sr. João Botp.lho '- ... Wences
lau Braz. v. Ex.a. naturalmente sabe
que, àquela. epoea ao mesmo tempo
em que eram a tacad<ls os trabalhos
do Sul, empreendiam-se os do Norte
no sentido de se encontrarem as li
nhas na cidade de Pirapora,

O 5It. MANUEL NOVAIS - Chega
rei lá.

Dentro dessa ard€'m de idéias. vou
expôr à Casa números expres
sivos que representam o ~sfórço dos
Govt"rnos imperial e republicano no
objetivo de dotar o Brasil de uma
grande rêde ferroviária.

No pníodo de vinte anos decorri
dos de 1850 a 1870, o Brasil construIu
744 qullômetros ('].e estradas de !er
!"o correspondendo à média anual de
35;2 km. De 1871 a ISSO foram cons
truidos 9. 228km . correspondendo à.
média anual de 461km. De 1891 a
191D foram construidos 11. 352km ..
cOTrespondendo à 1nédia anual de 567.6
km. De 1911 a 1930, foram construí
dos 11. 152 km., correspondenda à
média anual de &57,6 km. De 1931 a
1945 foram construidos 2.515 km. I

corI'espondE'ndo à média anual de 167
quilômetros .

Conclui-se pols, que o per1odo mais
fecundo em ferrovias que tivemos no
BrasU foi: o de 1891 a 1910.

De 1931 a 1945 a produção decaiu,
recuando quase à. do tempo do .impé
rio. E' contra ls50, que eu me in
surjo, procurando com argumentos

claros conclarnar o Govêrno a seguir
o exemplo já apresentado à Naç.ão pe
los ·period'Os republicanos de 1891 a
1910 e de 1911 a 1930.

O Sr. Jurandir Pires - Isso resulta
da natureza da política. A República
surgiu com a po1i~ica flnarnoeira de
Ruy Barbosa. com objetivos de larga
visão construtiva. Quando se quis sa
near a moeda no período de Murtinho.
foi que se deu o golpe de morte na
evolução que o Brasil vinha apresen
tando no seu progresso e desenvolvi
mento. Exatamente ai deu-se a dimi
nuição da construção de estrada6 de
ferro na República, que marca a ru
tIDa, de grandes trabalhos iniciados
cem a polít!ca ampla de Rui Bar
bosa.

O 5R. MANUEL NOV"AIS - O
argumento concebi'C1o pnr V. Ex.a é
aceitável até certo ponto. Porque mes
mo depois de abandonada a política
financeira de Rui e Murtinho. o ,pro
~rama de construções ferroviárias no
Brasil não foi interrompido.

O Sr. Jurandir Pires - Mas diml
nuiu. para subir depois, com Francisco
Sá.

O SR. MANUEL NOVAIS - De
2911 a 1930 realmente diminuiu um
pou(:o: a diferença média anual entre
êste período e o de 1891 a 1910 é de
a}Jenas dez quilômetros.

O Sr. Jurandir Pires - EvIdente. A
política depois de 1930 foi outl'a; hou
ve nova Queda das com:trucães. Estou
me referindo, aliás. aos periodos em
que houv€ din1inulção de construções.

O SR. MANUEL NOVAIS - De
1930 para cá. o Govêrno Federa' preo
cupo,do com a solução de outros pro
blemas, abandonou pràticamente o
pro~rA.ma ferroviário.

O Sr. Jurandir Pires - Nêsse 'Perio..
do V. Ex,o. deve fazer <'omparaçi.o en
tre as verbas distribuídas para cons
truções ferroviárias e que nestas não
foram empregadas,

O SR. MANOEL NOVAES - Não
tenho dados para fazer essa compa
ração, nem provas para sustentar a
asseveraçáo de V. Ex.ll •

O Sr. Jurandír Pires - Posso for
necê-los 9J V. Ex.a .

O SR. MANOEL NOVAES - Fica
rei grato ao ilustre colega.

Contfnuando, dese.lo assinalar ape
nas oue nesse período poder-se-ia ter
construído mai~ estradas de ferro,
oorquanto os orçamentos da Repú
blica eram sensivelmente maiores do
que os anteriores.
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o Sr. Jurandtr Pires - Exatamen
te.

O Sr. Daniel Faraco - O C!ue hou
ve foi mudança de orientação: aban
1ionou-se a. ebtrada de ferro, voltando
se as atenções para a estrada de ro
dagem.

O SR. MANOEL NOVAES - Não
é bem isso, meu caro colega.

O Sr. João Botelho - Era. o argu
mento que eu ia expender.

O SR. MANOEL NOVAES - Por
que o rendimento das construções ro
doviárias no Brasil, neste período,
também foi muito baixo. E não pre
tendo discutir ê~te assunto. Apenas
me proponho Mteja'r penodos diferen
tes da RepúbI1ca e Império para de
monstrar as iniciativas que teve o 00
vêrno federal, T'l0 terreno ferroviário,
sem dúvida muito mais coraj6so em
certas épocas do que, de 1930 até
os nossos dias. ~ o caso, por exemplo,
do Govêmo do Marechal Hermes, que
construiu, em quatro anos, 4.746 qul
lômetros de estradp.s de ferro, o que
proporciona a média anua.l de 1.186
quilômetros, enquanw no período de
1930 l.1I 1945, o Govêrno Vargas coas
truIu, 2.515 quilômetros, dando
a média anual de 160 quilômetros.

Como se vê, o Govérno· nessa fase,
desprezou pr~meditadamente ou não,
o proNcma ferroviário brastleiro.

O Sr. Daniel Faraco - Acentuo ês
te aGpecto, porque, pare<;e, estamos
a.tualmente modificando, de novo, a
orientação e voltando, nela menos ide
almente, à construção -de estradas de
ferro.

O SR. MANOEL NOVAES - Ideal
mente ...

O Sr. Daniel Faraco - V. Ex.a é
uma expressão dessa mudança de ru
mo.

O SR. MANUEL NOVAES - Sómen
te peço a Deus que minha ldéia de con
vencer o Govêruo do prosseguimento das
construções ferroviárias encontre
ressonância nesta Casa e no espírito do
Exmo. Sr. Presidente da RepúbUca
até porque, meu caro colega. trata..se
de problema antigo, antevisto pelo
nosso grande Visconde de Maua. o
formidável animador das construções
"ferroviárias no Brasil.

Recordo-me de haver lido recente
mente, documento que se retere
ao primeiro decreto baixado pelo GOVêi
no imperial, autorizando constnlÇÕp.s
ferroviá.rias no Brasll e suas conces
sões. Neste jé. se cogitava da ligação
do Rio de Janeiro ao Rio Grande do

Sul, a São Paulo e à Bahia. No en
tanto e apesar dos conselhos das maio
res autoridades na matéria. Gover
nos sucessivos se revelaram incapazes
de realizar as ligações f erroviária.s e1"1
tre o norte e o sul do Pais ..

Já em 1881, o not!&vel engenheiro
HonórIo Bicalho, encarregado de pro
jetar o plano de viação do Brasil,
assim se referia à necessidade de ll
gações entre os Estados brasileiros pe
lo seu interiar:

"Para. base dêsse sistema é ne
cessário estabelecer o plan::> das
grandes Unhas principais de via
ção, que devem facilitar comuni
cações internas entre tôdas ao: pro
vincias dI) império e proporcionar
entroncamento mais próxireo às
vias de comunicação de mais ou
menos limitado interêsse loca!, que
levam a todos os pontos, o benefí
cio de um meio de transporte aper
fetçoad<>. "

Tal ponto de vista fol esposado pelo
primeiro Congresso Frrroviárlo Bra
slleh'o, em 1882, defendido ?ela. comis
são que o Govêrno provisório. em 1890,
encarregou de traçar o plano de via
ção ferroviâria., e mais tarde em 1934,
condensado no plano NacJoJnal de Via
ção, Obra. de mérito ex<"epcional e
que faz honra á Engenheria patricIa.

O Sr. João Botelho - Se nã.o me
talha a memória, no tempo do Impé
rio, o Barão de Lucena teria proposto
1ue o nosso sistema ferroviário se ori
entasse pelos paralelos, como um&. es
pécIe de rede de sucção da produção
das outras repúblicas do Continente,
bem como de intercâmbio come.rcial
mais intenso entre o BrasU e as re
fericla.s repÚblicas. :s:sse plano do tem
po do império não foi obedecido nem
cumprido até hoje. Parece-me que,
cumprido naquela época, teríamos tido
muito maior desenvolv!mento eeon~
mico.

O SR. MANUEL NOVAIS - Agra
deço a. cLrlaboração de V. Ex.a; devo
entretanto dizer que o plano não se
deve limitar. apenas, como pretende
V. Ex.a, arrimado na. lúcida opinião
do Barão de Lucena., aos parale105, e.
sim, conjugar paralelos e merfdlg,nos,
para formaçã.o de verdadeiro retículo
ferroviário.

O Sr. Jo& BotelhO - Os paralelos
seria.m o ponto de partida.

O SR. MANUEL NOV/AIS - Os
pa.raJ.elos levariam quase todas as 11
nhas ferroviã.rlas aos portos do mar,
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jamais proporcionando, a intercomu
nica.ção estadual através do interior,
so.mente assegurada pelos troncos
meridianos previstos no Plano Geral
de Viação Nacional.

O Sr. João Botelho - Os paralelos
seriam o ponto de partida do grande
plano ferroviário. Nada impediria, em
absoluto, que as ferrovias fossem ra
miiicadas em outro sentido.

O SR. M-\NUEL NOVAIS - Atra
"/és dos paraleios V. Ex.a. jamais ccn
.seguiria lJ~ar, um a um, os estados
brasileiros pelos sertões. E tanto é
verda.delra a afirmação, que o norte
possuindo uma série de sistemas fer
roviãr1os, ainda hoje não tem todos os
Estados l1gados entre 51, ao passo que,
.o sul, talvez por influências alheias a
nossa. vontad-e, intluênc1as predo-
m1na.ntement~ internacionais, onde
foi construída uma grande long1tudl
nal nane-sul, tem o Rio doe Janeiro,
ligado a Jaeuarão. Possivelmente
.em resposta e conseqüência. das guer
Tas do Par&.guai e Cisplatinas.

O Sr..João Botelho - Estou de
acÔTdo com o ponto de vista do nobre
colega, tanto mais certo quanto a. úl
.tima conflagração mundial demons
trou, pela carência de abastecimentos
no norte, a necessidade imperiosa da
ligação entre o norte e o sul. Citei
,o caso do Barão de Lucena como sim
ples exemplo, porque foi êle, se ~"o me
falha a memória, quem ma.1s se bateu
pelo progresso do nosso sistema ter
rov1ário no tempo do império. Meu
aparte foi ilustrativo.

O SR. MANOEL NOVAES - Se
11l..'lor Presidente, o nlmo do meu dis
curso estaVEl, sendo desviado pelos
.nobres colegas que me honra.ram com
seW3 apartes, procurando alargar o âm-
bito do problema; mas lnslsto em vol
tar ao assunto ~:incipal, que foi
objeto de coru:;1derações anteriores,

De 1944 a esta parte, o govêr-
federal abriu o crédito indispensável
à. eoncluslo da UgaçáQ ent!'e o no'!te
'e o sul do BrasIl.

De 1944 a esta parte, o govê
no federal, premido pela. guerra,
quando nossas comunicações man
tlmas foram 1nterrompldas, en-
tendeU de atacar e resolver definitiva
mente o problema, a. curto prazo.
O fato é que as estrada.s de ligação
norte-sul foram ROSit1vamente prtn
.cipiadas em 1944.

Termin.a.d.a, porém, a g u e r r a, os
nossos adm1n1stradores ficaram. em
.bala.dos no dôce ilusão de ma.1s 20 ou

30 anos de paz, e esquecidos de que o
adiament.o indefinido da. solução dG
problema, compromete as popula.
ções do norte. que, não pooem viver
isoladas das do sul. Nos rerlodos de
~uerra, é do intercâmbio com o sul.
que vivem certas populações do norte.

Se não prossc::guirmos as llgações em
apreço, que acontecerá. denr,ro em pou
co. se outro conflito assolaI' o mundo?
Continuaremos sem a llgação norte-sul
e assistiremos de novo, ao triste es
petáculo das popUlações do norte
passarem fome, por falta de comunica
ções com o sul pelo lnterior do País.

O govêrno fet'l.eral já inaugurou a
estaçã.o de J anaúba, em Minas Gerais,
o que representa um avanço de cêrca
de 150 quilômetros além de MontEs
Claros. O trecho Janaúba-Monte Azul
está a c:'l.I"go da Estrada de Ferro
Central do Brasil.

Agora mesmo, o ~10nra.do Presidente
da. República abriu o crédito de 50
milhões de cruzeiros para saldar parte
do débito contraído com a t~ssa prin
cipal ferrovia.. Não é sObre êste as
sunto que desej<> falar, mas das liga
ções que estão na dependênCla direta
do Departamento Nacional de Estradas
de Ferro.

O trêcho Brumado - Monte Az"1l
está divid.Lclc em quatro: o de Bru
mado a Caculé, com a extensão de 86
quilômetros - tomem nota 00 Se
nhores Representantes - ,tende Já em
"grade", 86 quilômetros. 15to é com.
leito em condições de assentamento de
trilhos. As despesas com terraple
nagem e obras d 'arte está~ avaliadas
em 2.260.000 c r u 2. e i r 05. O trecho
ca.euIé-G&.do Bravo, com a extensão
total de 56 quilômetros e 245 metros.
já tem em "grade" 52 quilômetros.
Quer dizer: está pràticamcnte pronto.
As despesas de teIT9.plenagem e obras
d'arte atingem 9.338.839 cruzeiros.

Quero chamar a atenção dos senho
res Representantes para o fato de que
&se trecho Já. foi objeto de requeri
mento nooso, referente à construçAo
da. barragem do Comocox1co no muni
clplo de Ca.culé. segu!nte fato
demon~..ra fi, desorientação na eJre
cução dêsses tra.balhos: o Govêrno
Federal executou os serviços de terra
plenagem e de ob1"a3 d'arte, nesse
t.recho de 56 quilômetros, deixa.ndo-o
em condJç6e.s de receber trilho6 ime
dia.tamente; no entanto, nâo construiu
a barragem do Oomocox1co, projetada
com muita sabedoria pelo Departa
mento Nacional de Estradas de Ferro,
techando a pe.ssagegm do rio PaI..
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meiras. Ai, ao invés de construir uma
ponte, aproveitou o atêrro da estrada,
para projetar uma barragem r.om ca
pacidade para 5 milhões de m3, capaz
de fornecer energia, luz e água ao
m unicipio de Caculé e à própria t:f:>
trada, com o dispêncUo apenas de
6.000.000 de cruzeiros. Entretanto, da~
do o adiamento dessa construção, e
a falta da barragem, está o Govêmo
Federal impossib1lltado de avançar os
trilhos, além de Caculé.

Há mais adiante um t.recho. o de
Gado Bravo a .Espinosa, com a exten
são total de 64,758 ms e em "grade",
32,704 ms. As despesas cem terra
plenagem e obras d'arte está'J orçaóas
em 51.344.675 cruzeiros. Há. n e s t e
tre-.-ho outro detalhe importante para
conhecimento da Casa e que prestigia
meus argumentos, em favor da.
necessidade de absoluta continui
dade na execução dos proó:amas fer
roviá.rios. I::sse trecho, se o Govêrno
Federal não proporcionar r~Ursos ime
cUatos ao Oep.artall1ento Nacional de
Estra..c.as de Ferro, para sua execução,
impedirá. por três, quatro, cinco ou
mais anos, a ligação norte - sul do
país, porque aí estão proje41das gran
des obras d'arte, como sejam viadutos,
cUjas construções dependem da aqui
Síção de ferro e de cimento. a ban-a
gem da Raiz da Serra em Urandí,
etc., que não podem ser rekl.lizadas em
doIs anos.

Da!, Sr. Presidente, poder asseverar
que, se o govêrno federal não conce
der ao Departamento de Estradas de
Ferro, os recursos solicitados em meu
requerimento, para t:lonclusão da l1ga
ção do norte ao sul, o Sr. Ministro da
Viação, o honrado Sr. Macedo Soares,
técnico cujo nome pronuncio com o
maior apreço, e a cujo \Talor :-endo
minhas homenagens, não logrará ja~

Jnals efetuar, no prazo de dois anos,
conforme anunciou à Comissão Parla
mentar de InquérIto, a articulação
:ferroviária do norte ao sul.

Temos em seguida, o trecho EspJ
l1o.sa-Monte Azul, que Conta. 38,401
qullômetros e em ..grade" 22,3::0
qullômetros. As despesas de terra-

plenagem e obr86 de arte montam
em 01'$ 13.2CS.336,OO. Em resumo, a.
extensão total dos trechos entre Bru
mn.doJe Monte Azul E:l.t1nge a 245.651
qullômetros e em "grade" 192.539 qul
16metras.

ora, Br. Presidente, vale dbler que
'o Govfmo Pederal pode assentar os
"trtlhos em tôda estensio de 192 qU1-

lômetros o qUd não fará por falta de
recursos.

O orçamento total das obras foi es
timado em CrS 97.611. 000,00, lnclttin
do~se assentamento de linhas. viadu
t'os de Baraunilha e Saco da Onça,
s barrage:a da Raiz da. Serra, cêrcas,
pontes especlaJs, túne,is, etc.

Sr. Presidente: No meu requerimE"n
to. sugeri ao Govêrno a abertura de
um crédito, que inclui além destas, ou
tras ligações esser..c1a1s às comunica
ções entre ,o norte e sul do Brasil.
O trecho. por exemplo. ltalba - Mun
do Novo, de alta con-veniência para
a estrada, situa-se no tronco meridia
no n.o 2. Num percurso de 90 Quilô
metros, tem setenta e nove prontos
para assentamento de trilhos. A sua
conclusão oferecerá grande economia
Quilométrica na linha norte - sul re
duZindo de 424 quilômetros, o percurso
que seria forçad.:> fazer qualquer trem
que partindo do Rio de Janeiro ti
vesse de ir, prioeiro a Salva,dor. e
voltar a Joazeiro e dali rumar para
Séo Luís.

A viagem poderia ser feita direta
mente de Paraguaçu a :Sonfim, em li
nha reta, rigorosamente dentro da lon
'gJtudlnal norte-sul. A conclusão do
movimento de terra e obras d'ar
te dêste trecho, cuja paralizaçáo
acaba de ser ordenada, talvez não
custe seis milhões de crUZfÜl·OS.
Pode o ol·çA.mento atingir às cifras
que previ na relação apresentada em
meu requerimento, ao ser feita a a.qui
sição de trilhos, üespesa de assenta
mento. etc. Nesta oportunidade, en
caminho ume, sugestão ao Exmo. Se
nhor Ministro da Viação.

O Departamento Nacional de Es
tradas de Ferro adquiriu nos Esta
dos Unidos 145 quilômetros de tri
lhos pllra assentamento no trecho de
Bl'Ulllado l:i. Caculé. Que sucede? Estes
trilhos só podem ser empregados nu
ma extensão de 86 qullômetrus pois
que não tendo sido constru1da a bar
ragem do Comocoxico. distante apenas
9 lems. de Caculé, o avançamenw não
pode ultrapassar esta cidade. Que de
vera fazer então O Govêrno Federal?
Levar os trilhos até Caculé a ponto d~
inaugurar o trecho ainda êste ano.
obra perfeitamente exequivel, e des
viar 20 quUõmetros dos trilhos res
tantes pa.ra aproveitar o leito pronto
entre Ita1ba e Rut Barbosa. Não ha
veria nisso qualquer prejuizo para o'
Departamento, de vez que êle ge at'l1a
imposs1blUtado ·de prosseguir o a.va.~

çamento além de Caculé pela falta de-
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barragem do Comocóxico conforme de~

clara.rnos .
Nestas condlçõe':i, pouparíamos ao

Govêrno Federal alguns mllhõ~s de
cruzeiros já gastos no trecho entre
Itaíba e Rui Barbosa, no total ce 30
quilômetros. Servindo uma zona áe ex~

traorcUnAria capacidade econômica,
1nauguraríamos a estação de RUl Bar~

bosa cuJo povo espera há mais de 20
an06, tão útil melhoramento.

Sr. Presidente: Na Bahia existe amda
o trech() de Cruz das Almas a Santo An
tônio cujas construções, o govêrno fe
deral acaba de mandar supender. :este
trecho articula a Estrada de
Ferro Leste Brasileiro a Sudoeste dn.
Bahia. Esta ligação fOra incluída.
no plano de 1944. No entanto, depois
de gastar cêrca de quatorze milhões
de cruzeiros entre Cruz das Almas e
Afonso Pena, hoje Conceição do AI
meld8., o govérno federal, sem levar
em consideração o seu pr6prio jtnhei~

ro, que é o dinheiro da nação. manda
sl!5i>Cnder essas obras, com evl~

dente prejuízo para o erário públ!co
e com abandono e demissão de L:(;n~

ten2S de funcionários, além de e"l~

dente prejuízo para os empreiteiros,
porque êstes, amanhã, terão de insta
lar novos serviços quando o Glwêrno

. resolver prosseguf-los.

O Sr. Luís Lago - C<>m r€ferêncla.
s. êsse trecho, recebi telegrama d:!. po
pulação de Conceição do Almeida, pe~

dindo o apoio da Assembléia Consti
tuinte no sentido de que não sejam
n>araUzadas as obras, uma vez que es
tão sendo ameaçados de dispensa fUn~

clonários e sel'vidores. com grande
prejufzo para a economia daquele mu
nicípio. Peço a V. Ex.a que fique
constando de seu discurso éste tel€~
grama.

O SR. MANUEL UQVAIS - Ag.:a
deço a colaboração do nobre coleg~ e
peço a V. Ex.ll , Sr. Presidente, a lll
corporação a meu discurso désse te
:legrama, que é !llais um depoimento
em favor de minhas afirmações, cujo
teol' é o seguinte:

"Munidpio Conceição Almeida.
que teve honra concorrer vossa as
cenção cadeira assembléia vem ho
je meu intermédio solicitar ~odo

apoio vosso e dos demais mem~

bros constituintes sentido demons
trar goV'êrno necessidade prosse
guimento ligação ferroviária cruz
das Almas Santo ~"1tónio Jesus
parali2.a.da virt.ude me'd1da adotada.
govêrno economia salvar !1nanças
naçáo louvável não deixa ser 1n-

tenção mas ponderando avultada
quantia empregada serviços já con
cluídos prejuízos acarretaram êste
e outros municípios sem total eco
nomia outro ponto vista indis
pensável 51 tuação e do pessoal dis
pensado contando-se centenas en
tre serventuários e operirios aquê
les percebendo como diaristas obras
União contendo muitos até quatro
anos serviço c&tão assim privados
seus direitos como brasileiros e
de garantias que nunca. existira
como serv·entuarlos êstes menos fa
vorecidos sorte trabalham como
tarefeiros e empreiteiros com sa
lá.rios inferlOres custo atual vida.
agora anció:Ws conseguir meios
ganhar pão mdlspensável ao sUS
tento àe numerosa prole fadados
sem o apoio dos representantes
dêste mesmo pedaÇO do povo qu~

os elegeu a morrer de fome esque
cidos e êste problema que enca-
ramos no momento e apelamos
vossa ajuda 'l"= toma indispensável
para proteção nosso sempre esque
cido interior e do nosso sempre
miserável .>perário espero prezado
amigo leia o J)erante Assembléia a
fim ser tomado conhecimento seus
pares sauds. - Joã.o Queirós Mu
niz médico clmico e agricultor em
Conceição do Almeida" .

Além do telp,grama recebido pelo
ilustre Deputado Lago, entrego à ta~

quigrafia três outros, sendo um por
mim rece.bido de Conceição do Almei
da, outro dirigido ao Deputado Juracl
Magalhães que serão transcri~os, nes
te discurso e urr terceiro cUJa leitu
ra vou proceder. Embora pareça in
disciplina do funcionário que mo .::nde
reçou - e faço esta ressalva da ~ri

buna - sua atitude é perfeitamente
justificáv,el. desde que se trata de res
guardar o interésse do povo e da na
çáo.

O telegrama está vasado nos se
guintes têrmos:

"Peço prezado amigo juntamen
te ba.ncada interceder Senhor
Presidente República evitar desa
pare'CÍtmento 4. o Distrito constru
ção D. N. E. F. sede Salvador.
Não é concebível tal medida
quando êste Estado necesstta vias
comunicações .seu maior progresso
e desenvolvime-nto. Servi.;os Cruz
das Almas Su.c;pensos e Itaiba pa
ralisados falta ..erba. .AJbraços 
S1ma.s" •

CTN - Juraci Magalhães as
sembléia Nacional Ccl1$tituinte -
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Rio DF. B. 121 de Conceição
Almeida BA 95, 141, 26, 10 ho
ras.

Em n()me Dir~t6rio U. D. N.

êste município cientificamos ilus
tre amigo que paralisação 5enriç,)s
Ligação F'érrl'!a Cruz Santo An
tõnio Conceição Almeida tôda sua
extensão acarretará furturos pre
juízos economia municipal e tôda
zona beneficiada. Também é injus M

tificável ação govêrno esta sus·
pensão dizendo ser medida econô
mica visto como dois têrços pron
t..os ficarão abandonados. Estamos
seguinte dilema o que se à1z p.<:o
nõmico e anti-econômico virtude
grandes verbas aplicadas. Razão

ilustre amigo sentir problemas vi
tais Bahia sigo interêsse encare
cemos bater-;;e Assembléia restau
raçáo serviÇOS Ligaçã{) Estrada
Ferro Nazaré Viação Férrea Fede
ral Leste Brasileiro além êsses
prejuízos encaramos também d1
tuação vexatória foram colocados
serv-entuárlos dentre êles inúme
r.os chefes numerosas proles con
fiamos ação decisiva dedicado amI
go sentido ser sustada injustiça.
Cordialmente João Coni 1'"1lho
Presidente.

IOEspero seu apoio integra:l de
fesa proosegu1mento ligaçã.o ferro
viária Cruz das A~a.s santo An
tônio Jesus, 9.Ibroptamente suspen
sa virtude ordem direta Pre5iden~

te Repúbll~a. trazendo descOl1l1'ôrto
miséria muitos operários e serven·
tuáJ1os, além deixar ao intelro
abandono dezenas milhões cru-

:z:eiros já empregados t~rraplena

gens e obras darte, bem com.. la
vouras nosso município sem es
~oamento produtos, o que serW.
remedla.r a sorte da nossa econo
mia municipal, conjuntamentt. do
Brasil. Momento !o~ .apagada a
nossa esperança de dias mais pro
missores, sabendo-o defensor in
cansável interior apelamos para
seu apoio, ciente de que seremos
atendidos abraça o Muniz".

o Sr. AZiomar Baleeiro - De lta1ba
'3. Rui Barbosa há vinte anos se está
-constru1ndo pequen'O trecho que, pro
longado um' pouco mais. l1gal"ls. a zona.
que Viai de Jacobina à. Estrada centro
Oeste.

O S'R. MANUEL NOVtAIS - V.
. Ex.a tem toda ramo e lsto mesmo já.

"foi atirm'8do por mim nesta, Casa. ...

o Sr. Aliomar Baleeiro - ~bl

inúme:ros a.pelos do municlpl0 de Rui
Barbosa nesse sentido.

O SR. MANUEL NOVAIS •. ,
quando denfendl há alguns meses o
requerimento 43-A. O govêrno fede
ral em 1924 atacou um trecho de qua
renta quilômetros entre Itafba e Mun
do Novo, abandonando-o em me~o

com prejuízo total para a nação.

O Sr. Altomar Baleeiro - O mesmo
se repete agora..

O SR. MANUEL NOVAIS - Não é
possível que êsses erros sejam repe
tidos duas e três v~zes seguidas.

O ST. Juracf Magalhães - A falta
de continuidade ldministrativ1a tem
sido um dos gr&d1des ma.les da admi
nistração pública. no Brasil. Por exem
!pIo: se a obra de da.:lto Antônio de
Jesus a Conceiçã.o do Almeid.a fór sus
pensa, os prejuízos serão relativa.men
te pequenos, porque a estrada. tem a.pe
na.s dez quilômetros 1000000.

Os trechos de Con.ceição a. Sapê e
o de Sapê a Cruz das Mm.·as porepl
estão quase e<..nclu!dos, r~ecessitando

a.penas de duas pontes ~e ria.ehos.
Quer CÜ7.er: suspendendo-se essas obras,
agora, qua.n<lo tiverem de :-ecomeçá
Jra.s - sempre o mesmo vk:io da des
continuidade administraUva - terão
de partir da estaca zero, pOrque todos
os aterros terão sido destruídos pela.."
chuvas.

O SR. MANUEL NOVAIS - O ar··
gumento de V. Ex.· é irrespondfvel.
Sr. Preside.'"llte: No meu requerimen
to de crédito para. as ligações G..o Narte
a.o Sul incluí o tTecho de Palmeira. dos
1ndlos a Colégio, porque não <:o:nsidero
o problema em ca.usa simplesmente do
interêsse particular da Ba.bla. mas de
tod.{) pais, e êste entra na esfera das
a.rt1culaç6es dos sistemas fettoviártos
do Norte. O trech'O de Palmeira. dos
índios a Colégio tem extensão totllJ
de 128 qullómetros. e em "grade", 'l8
quilômetros e o restante a.tacado. Prà..
tfua.menote êsse trooho foi a.bandonado.

Qu.e importância, pergunto, tem essa
trecho em aprêço? V1rá. colocar
a. ca.pi1JaJ da Bahia em llgaçAo
ferrCtviá.ria. direta. com Malce1ó. Re
de, João Pessoa. e Naltal. V. Ex.·
que em breve terii.o a. responsa.bJUdade
de orientar a soluçA0 d.os problemas
,brasileiros, hão de· convir que, tan,to
do ponrt;o de vista poUUeo, como so
bretudo do estra.tégico, tal llgaçAo nio
pode ser a.bsolutamente pa.mllsada..
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o Sr. Medeiros Neto -- O trecho
PaJmelra.s dos índios até pôrto Real
de Colégio está quase inteiramente
·concluído, falta,ndo apenas í: trllhagem
ltlIOOeSSárla. E' lamentável que, apesa:r
da 1nsistêncl'8. da Compar.l'Üa encarre
g&da do serviço, at.é hoje os trilhos não
tenham chegado, nem haja sequer,
prOlUofSsa de sua vinda I

O SR. MANOEL NOVAIS - Vossa
Excelência apenas confirma o fJue
acabei de dizer.

Avançando um pouco mais, alcan
.caremos o trecho Campina Grande
Patos com 188 km., cujas obras es
ltão em andamento, e indispensável
..à artJculação da OreaJt Western à
E. F. Cearense. Mais ao Norte ae
paramos o trecho Itaplpóca-'Sobral,
n'O Ceará, llgando a E. F. Sobral à
'Rêde de Viação Cearense. Tem 96
knt. de extensão e 96 em "grade".
Os trilhos já estão sendo assenta
(ias. O D. N. E. F. dispõe de 30
km. de Unhas e espera receber os
trilhos restantes até o fim do ano
-correnu. .

Cinco milhões de cruzeiros serão
sUficientes para a ioouguração deste
-trecho.

Para completar as ligações entre o
Sul e o Norte, até S. Luiz do Mara
nhão, cumpre atacar o trecho Oid
c1ca.-oampo Maior, oom 180 km.
ligando a E. F. Sobral à de Amar
ração e o Lie Periperi à Teresina
com 172 km. articulando a E. F.
de Amarração à de S. Luiz~Tert:
sina.

Apressada a construção destes tre
chos dentro de 2 anos qualquer via~
jante poderá embarcar num trem no
Rio de Janeiro e atingir Recife:: ou
Natal e dentro .de maIs um ou dois,
em virtude da.s llgações de Patos 
Campina Grande, Perlperi-Teresina
e Oiticica - Campo Maior estarem
ma.1s atrazadas, poderá alcançar São

. LuIz. Para melhor execução do pla.no
1erroviário ligando o sIstema do Sul
aos sistemas do Norte e estes entre
51 conviria agrupar o consumo de
obras já cItadas um esquema que
qualificariamos de 1.& urgência reser~
vs.ndo para a 2.& urgência os trechos
segulntes com os quais rea.lizaríamos
definitivamente as articulações de
tôdas as rêdes do Norte e Nordeste
com as do Centro do Sul do Bra..
611, ou sejam:

kms.
Arassuaí - Monte Azul ..... ?
Feira - Alagoínhas (Bahia). 88
Jequié - Itapira (Bahia> . . . . 130
Alagõa de Baixo - Petrolina

(Pernambuco) . . . . . . . . . 574
Mombaça - Sousa. (R. G. do

Nort(;: .e Paraíba) 81
Crato - Leopoldlna ou Sal..

gueira . . ?
Paulista - Teresina (Piaui). 550
rtapicurú - Bragança (Mara-

nhão e Pará) . . . . . . . . . . . . . 466
Pirapora - Belém . . . . . . . . . ?

Estabeleceríamos deste modo u.ma
completa rêde de comunicações en
tre tôdas as unidades federadas. O
Tronco Meridiano 11.0 2 em Parag113
çu na Bahia se bifurcaria dando o
lamal Norte ou seja o T .M. 2 pro
priamente dito. e o ramal Leste indo
direto a Salvador. Dotaríamos o
Brasil Setentrional de duas :;randes
longitudinais: uma costeira que cor
taria de Ilhéus a Belém cujo alcan
ce estratégico salta aos oLl'lOs de
quem quer que seja e outra em pro
fundidade o TM 2 varando os ser
tões.

Sr. Presidente:
Retomando o fio de minhas con

siderações em torno das estra'jas
constantes do meu pedido de crédi
to, 'passo a relatar despesas efetuadas
com as mesmas pelo Govêrno Federal
a. partir de 1944.

E um subsídio valioso ao esclareci
mento da. matéria e instrumento de
per5Us.são que uso, certo de que os
Exmos. Srs. Presidente da. Repúbli
ca e Ministro da. Viação intetpreta
rão devidamente o discurso que ora
pronuncio.

No trecho Bramado-Monte Azul o
Govêrno dispendeu .
Cr$ 141. 426.000,00: no de:

CrS

Itaiba. - Mundo Novo 21.551.000,00
Cruz das Almas-Santo

Antônio Jesus . 10.288.000,00
ps,lmeira dos tndios -

Colégio . . 42.091.000,00
Itaplpóca - Sobral. 17.740.000,00
Patos - Campina

Grande . . . . . . . . .. 26.224.000,00
Teresina-Periperi 6.466.000,00

Total . . ... 265.786.000.00
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Total . 234.000,000,00

. Todos êsses tre<:hos concluido~ re
presentam 1.159 quilômetros. de li
nhas, que serão incorporadas aos sis
temas do Norte e do Centro, assim
distribuidos :

Cr$

Brumado - Monte Azul 98.000.000,00

It.ailJa - Mundo Novo. 30.000.000,00

Cruz das Almas - San-
to Antônio 20.000.000,00

:Ponte~ de Joazeíro e
Propriá sôbre o rio S.
Franc1fco . .. 20.000.000,00

.Essas pontes são outro problema.
Cogita-se da ligação eni;re ú Norte e
o Sul, mas dei~-se um hiato em ple
no São FrancIsco! Existe a sugestão
dos toonicos pata a construção de
J~ boats, o que não representa, en
tretanto, solução definitiva para gran
de~ llgações de tráfego pesado, como
é de prever nessas linhas.

O Oovêrno, portanto, tem ce tra
tar imediatamente da construção das
pont~s em Joazeiro e Propriá.

60

128
96

188
172
180

quilômetros.
245
90

Trechos
Brumado - Monte Azul
Ita1ba - Mundo Novo .
Cruz das Al:nns - Santo An-

t6n10 .. , , .
Pa]mt-lra dos tndios - Colé-

gio .
!tapipoca - Sobral .
Patos - Campina Grande .
Terezina - periperi .
Catnpo Maior - Oiticica .

Total •...•............... 1.159

51'. Presidente, como o tempo está
ouase findo, passo a ler o final do
meu discurso, que escrevi proposita
damente, a fIm de q!.le as idéias, sem

. interrupção, de apartes, fiquem male;
concatenadas.

Age com acêrto o honrado Pll"esiden ~

te Dutra ao adotar uma política de
compressão das despêsas públicas vi
sando o equilíbrio orçamentário. Esta
pollUca salva.dora das fínanças na
cionais. carece de ser resoluta.mente
prat1cada. em todos os setores da
admin1straçA.o fede'l'al que não respon
dem pelos problemas mais urgentes
do pais. Jamais es~a pol1t1ca collma
ré. suas patrióticas finalidades e se
ajustará. às realidades brasileiras, se
obstar 11 execução dos pro(:Cramas de
expo.l1sào ferroviária. rodoviária e co
municações em geral E do fomento da
produçào, tmpfesc1nd1veis à ecooomla
e segurança. nacionais. A concessao
do crédito de 234 mJlhôes de cn1Zeiros
qUe ora pleiteio. destina-se a salva.r
o capital já gasto pelo Govêmo Fe
deral. na construção de diversos pro
longamentos ferroviá.rios, cujas obras,
urge. sejam concluídas, a bem da
nrticulaçâo de nossos sistemas ferro
viários e da. unidade geográfica do
Brasil. A descontinuidade na exe
cução' de obras públicas desta espécie
não tem defesa, nem jusWicativa. vis
to trataiI'-se de investimento de capi
tal em empreendimentos reprodutivos,
qup..r Pela renda que diretamente pro
picia.m as estradas e quer pelo desen
volvimento econônúco de vastas re
giões, a.inda incultas e atrasadas. por
qUe desprovidas de comunicac;ões e
transportes, pS!1'& circulação de suas
riquezas. O prosseguimento das obras
nos trec~os já atacados nas ligações
Norte-Sul. importa na rápida ccmclu
são de serviÇOS de máJdJna ut1l1dad.e
pÚbllca. cUja· paralisação par falta de
recursos financeiros. redundaria em
1rrepari.vel preju!zo pa.ra o erã.rl0 na
cional. A experiênc1a tem clemonstra-

7.000.000,00

Cr$

~6.000.000,00

5.000.000,00

20 .000.000,00

8.000.000,00

Pa.lmeiras dos índios -
Colégio .

I~apipoca - Sobral .
Patos Campina

Grande ., .
't'~reslna - Periperi .
Campo Major - Oiti-

cica .

Agora pergunte. Sr. Presidente, é
possível o Govêl'no Federal consentir
em que se incinerem 265 milhões de
cruzeiros? remos clamado sempre 
Representantes de vários Partidos -
contra a queima do café. Pois bem;
se há erro nessa medida, idêntico erro
será. perpetrado agora com a paral1
zaç6.o das obras a que aludi pois es
tarianlos, t:m última análise, quei
mando papel moéda.

Eis Sr. PresidEnte, o crédito por
mim solicitado ao Govêrno Federal
p3ra conclusão das obras menciona
eas:
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do e a opinião unânime de nossos
administradores reputa inconveniente
a execução do programa de obras por
conta do orçamento ordinário, cujas
verbas além de insuficientes são mo
rosamente distribuídas pela burocra
cia regida por um arcaico e absurdo
Cóàigo de Contabilidade. Ora. Senhor
Presidente, se temos de fazer estas·
ligações ferroviárjas, impõe-se a aber
tura de crédito especial para tal fim
e no montante do orçamento das
obras projetadas a fim de que estas
não sofram solução de continuidade
e estejam prontas no prazo previsto,
Cada intenupcáo num serviço de
construcão ferroviá.ria acarreta dis
persão de pessoal. perda de m3.t-e~

riais. ferramentas, etc. Só os que 11
dam em construc?O de estradas nos
sertões. sabem Quanta custa a ins
talação de um serviço. sobretudo ten
do de vencer a crescente dificuldade
de braço. Tudo acons~lha. pois que
se lance mãos de crédito, empréstimo
ou qualquer outro expediente finan
ceiro. mas que se termine sem tar
dança ~ ligações ferroviárias f::ntre o
Nork e o Sul do Brasn. Aduzam-se
a ê::;tes argumentos as íntimas tor-
turas e pesadelos que padecemos na
última Guerra. e mais avulta a im
portância nacional destas ligações.
Fôrça é de convir, Sr. Presidente.
'que "patriotismo horbulhante em
nosso sangUe. certo por si s6. não de
fenderá \.I pais. de uma agressão mili
tar. Potência ma.rítima no mais lato
sentido do tênno. com 3.000 milhas
de costa, o Brasil não possui uma es
quadra suficientemente aparelhada
para sua prot~ão. Por que então
não organizamos deflnHivamente nos
sas linhas interiores. enauanto dili
genciamos a segurança integrnl dta
orla marítima. com a aqUisição dls-
pendios1ssinla de Utlla frota moderna ?
Náo será um êrro ~'ravíssimo manter
mos isolados dos irmãos do Sul, dezes
sete milhões de brasileiros, guardiães
de 5.000.000 de quilômetros Quackados
de nosso território. solidários todos e
todos responsãveis pela integridade e
defesa da PAtria? SI'. Presidente. o
progresso da técnica industrial e o
aperfeiçoamento dos instrumentos de
guer,ra, provaram na 2.ll, OOnflú.gração
Mundial, Que todo pais é vulnerável
aos ataques externos. As velhas e
ortodoxa::! doutrinas militares softl'eram
radica.is modificações. Nós. mesmos.
Que. jamais cogitamos de fortificar e
gua.rnecer conven1entempnte o Nordes
te, vimo-nos de uma hora para outra
compelidos a fazê-lo porque os ale
mães se instalaram em Dacar. 110 lado

OPô:)!o do Atlântico. As '2.700 milhas
que nos separavam da colônia fran
cêsa, nenhum obstáculo intransponível
constituia aos estilizadores da invasão
aérea de Creta. A ameaca de ataque
ao Nordeste Que, concrettsado. abriria
uma sinistra brecha no sistema defen
sivo do Continente americano. aler
tou-nos para a negra reaIldade antes
p:essentida pelos estrategistas "yan
kees" e inglêses.

Nada mais, nada menos, o Nor-dest.e
brasileiro guindou-se ao altiplano de
posição-cMve do Mundo, em paridade
de valor estratégico de ?anamá. Oi
braltar, Suez e Singapura. Esta sur
preendente situação nos pegou des
prevenidos militarmente e sem co
municações terrt:st'~'es entr~ o Norte e
o Sul, em virtude da absorvente idéia,
C1t1e nos domIna. de exclusivo forta
li'cimento das fronteiras oeste e tu~'

do Br~si1. O isolamento ent.re o Norte
e o Sul naqueles sombrios tempos era
t.ão flagrante que nos da\'a ? impres3âo
da cc>exlstência de dois Brasfs. f"stan
ques em sua economia c estrutura
militar. Guardo de memór!a, um epi
sódio xorrido em novembro de 1943,
durante o meu estágio no Grupo Es
cola. como oficiEI.! mécaco da Reserva
do Exército. Convidado pelo Coronel
Panasco Alvim, ilustre Comandante
ela brilhante unidade que com éle se
cobriu de glórias nos ca.mpos da Itá.1ta,
para p"onunclar uma conferência sô
bre os problemas do Nordeste, sobre
tudo os de comunJcações entre o Norte
e o Sul, tive oportunidade de concluir
meu estudo com estas ';)alavras que
reproduzo aqui pela sua atualidade
palpitante: "Não contamos segura-
mente com os transpOrtes marítimos,
nem com uma e f i c i e n t e navegação
do São Francisco, nem com a rodo'tia
Rio-Bahia, nem com a f..errovia Mon
tes Claros-Contendas" e Indagava el1
aos oficiais presentes "que fatieIs se
neste momento recebeCels ordens de
transportar ao Norte pelo interior do
Pais êste magni!ico Grupo Escola,
mesmo teIUlo a seu servico a inteli
gência e proficiência profissiODf\l do
Coronel Pana.sco Alvfm?" 1õJ arrema
tava: "A missão seria cumprtd.a, estou
certo. pela vossa alta ~ompreensãa

militar. mas teríeis apenas três rotas
a escolher: O São Francisco com sua
frota desaparelhada e duas estradas
carroçáveis: uma. ligando ~Iontes C1a-
ros a e outra Monte! Cla.ros-
Jequié. Deus qUe é brasileiro nos
poupou a terrível provação de uma
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guerra em nosso próprio saIo, desen
ca<1eada de Leste por uma nação sem
entranhas n~m princípios, do contrá.
rio nosso destino de povo 11\ te ter-se
1a sucumbido nos es.caldante::i tabu
leiros do Nordeste, por falta de estra
de ferro e rodagem llgan10 o Norte
ao Sul. Só quando tudo parecIa per
dido e assim m e s m o na undécima
hora, o Govêrno Federal ordenou ao
construção das ligações da Central do
Brasil à. Central da Balúa. A guerra
terminou há 14 meses, no entanto
continuamos sem comunicação ferro
viária entre o Norte e o Sul. E se o
Govêrno da República nãl1 decretar a
abertura do crédito que sugerimos. no
passo em que vamos, anLes de 1950
não inauguraremos a grande estrada
nacional que l!gará o extremo Norte do
Brasil ao Rio Grande do Sul. E' pela
consecução dêstp. superior objetivo que
me bato, convencido de estar servindo
à Nação. Dissipados os têffiores da
guerra, devemos pensar na paz. Numa
e nou.tra as tarefas da. !igllção Norte
SUl são imensuráveis, porque em am-

,bas toma-se indispensá.vel n coopera
ção de todos os brasileiros, vivam êles
nos sertões ou no litoral, à. beira doo
rios ou à beira-mar, nas fronteL'"&.s
internacionais 011 nas lír.adc3 l11edHer
râneas. Todo sacrif1cio qu~ façamos
agora é pequeno, ante a í;raru5cendên
cia dá obra que sublima a unida.de
territorial econômica e polítl~a do
BrRsll. Somos todos participes de sua
grandeza e segurança e ná.o havemos
de legar à posteridade a semen te da
desagregação e decadência nacionais.
Por singular coincidência preside os
destinos do País um ilustre militai.· a
quem a matéria é familiar. Como mi
litar e Chefe de Estado cônscio da
magnitud-e do problema o Exmo. Ge
neral Dutra, cel'to acudirá ao apélo
que formulo em nome do Pais para
que torne reaUdade na sua gestão
presidencial a ligação ferroviária entre
o Norte e o Sul do Brasil. São obras
como estas, Sr. Presidente, que imor
talizam os governos no aprêço e re
conhecimento do povo! (Muito bem;
muito bem. Palmas. O orador é abra
çado,) .

REQ'UERIME1TO

Tendo sido debatido nesta Assem
bléia. o financiamento do algodã.o, ta...
zendo-se acusações ao Sr. Deputado
Hugo Borgh1 e havendo o mesmo pro
nuncia.do um discurso, em 12 de junho

do corrente ano, na R6.dio Cruzeiro do
Sul, intitula.do "O Restabelecimento da.
Verdade S6bre os Negócios do Al
godão", a qual foi publjcado em di
versos jornais; discurso no qual de..
monstra a Improcedência das acusa
ções a êle assacadas e que não foI,
até hoje, contestado; na impossib1
lldacle de comunicá-lo verbalmente,
em virtude de nos acharmos em vota
ção do projeto de Constituição, ve
nho requerer a V. Ex.a se digne, para
documentário do mencionado assunto,
determinar que o mesmo seja pu..
bllcsdo nos Anais do .. Diário da As
sembléia, para o que ofereço incluso
um exemplar impresso.

Têrmos em que E. Deferimento. 
Berta Conde.

- A imprimir.

Companheiros do Partido Traba
lhista!

Obedeço ao imperativo do indeclinável
dever moral comparecendo, hoje, peran
te o Povo Braslieiro para prestar-lhe
esclarecimentos sôbre os negócios que,
desde long-os anos, em caráter estri
tamente comercial, venho efetuando
cum o algodão e nos mercados de al
godão de nossa terra.

"É penoso - c!>mpanhe1ros - en
frentar a necessidade de debater, de
público, tê.da a tecitura de operações
que a própria leI resguarda de quais
quer devassas, protegendo-as daquele
imprescindivel sigllu que sempre e~

volveu os atos de comércio.
];:: penoso, numa hora em que todos

se interrogam e se empenham na pes
quisa de soluções para os problemas
políticos e econômicos que angustiam
e afligem a coletividade, ver-se al
guém na contingência de tomar o
vosso tempo e de ocupar a. vossa aten
ção para explicações de ordem ln
disputá.velmente particular.
~ penoso - Companheiros - sen

tir que a incompreensão de uns e a.
má fé de outros tDrnam obrigatória.
a revelação de circunstância e de
sucessos que entendem com a eXis
tência e o patrimônio de terceiros 
individuas, emprêsas e entida.des.

Cumpre-me, todavia, pelo respeito
que vos eenho e que me devo, deixar
de lado as dificuldades subjetivas a.
que aludi, para prestar, à gente sim
ples do Brasil, aquelas contas que
os cegos que não podem ler, tal como
os cegos que não querem ver, tão m
Bistentemellte solicitam.

Cumpre-11"Ae fazê-lo, pelo respeito
que vos devo, porque todos os ataques
de que sou objeto, visam, na reaJ1-
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dade, as vossas consciências e são,
sem sombra de dllvida, desfechados
contra aquela nobre. vitoriosa flâ
mula do Partido Trabalhista Brasi
leiro, flâmula que empunhei con
vosco e que convosco sustentei, nas
jornadas de 2 de Dezembro de 1945.

Na. impossibilidade Je se atirarem
aos principios de justiça social que
nos congregam, os reacionários do Pais
se voltam contra aquêle a quem hon
ram, quando o supõem o denominador
comum do nosso movimento.

mes personllliz&m porque não po
dem generalizar. êles alvejam o ho
mem porque nãu pooem Giscutir os
nosws postulados e a~ IlOSSas reivin
dicações. Respingando de lama o ca
rá.ter e a reputação àe um individuo,
crêem êles que é possível deter a mar
cha de uma idéia.

E porque a reação procure confun
dir-me aos olhos da massa - para
desnorteá-la e dominá-la - ao movi
mento trabalhista brasileiro, é que vos
devo os esclarecimentos que aqui es
tou para prestar.

De outra parte, devo a mim mesmo,
ao Dome honrado que recebi de um
PaJ. venerando e estremecido. nome
que compartilho com irmãos de que
me orgulho, nome esposado pela me
lhor das companheiras, a demonstra
ção de que o meu procedimento como
~omerciante - e êles bem o sabem 
não me desqualifica da afeição e da
confiança que sempre me concederam.

Enfrentei, num o3..'>Sado próximo c
tumultuoso. talvez a maior campanha
que uma parte da imprensa reacio
nária tenha feito a um homem, no
Brasil.

COnta não sirvo a homens e não sou
escravo de interêsses materiais a lnen
tira, a falsidade, o ódio e a intriga
não me detiveram.

Almejasse, apenas, o suave desfru
te das (;oisas agradáveis que a vid3.
pode conceder e, evidentemente. ter
me-Ih sido fácil evitar, com as lutas
ásperas e rudes que tenho travado, as
amarguras e os insultos que os inimi
gos do trabalhador brasileiro me vêm
impondo.

Não estivesse, como estive, estou e
estarei, a serviço de um movimento
polftlco que se me aí'!gura. capaz de
promover a felicidade da imensa e
quase abandona maioria do Povo de
minha Terra e, é claro, teria deser
tado a llça onde não procurei e náo
procuro colher vantagens e benefí
cIos pessoais.

Defendo idéias e princIpias. Por Is
so mesmo, e porque o norte da minha
bússola está na defesa dos verdadei
ros interêsses d,o Povo e do Brasil, 0'3
reacionárIos não me intimidam.

o MERCADO ALCODOEIRO - ALTISTAS
E BAIXISTAS

Para logo cumpre assinalar a exis
tênica de dois grupos dIstintos e an·
tagõnlcos. No pTimeiro, estão os la
vradores de a.lgodão. os maquini:,:
tas nacIonais, beneflciadores do pro
duto e as pequenas firmas. também
nacionais, que com êle comercIam.

Todos os que se enquadram nesR~

gnlpo lutam sempre e perma.nente
mente para que o algodão seja vendi
do por preços os mais elevado:-;,
de vez que, com os seus esfor
ços e sacrif1r.los, é que se vai
criando e desenvolvendo a rlquezn
algodoeira do Brasil. Destacam-se.
entre várias outras, como entidades
vinculadas a êsse conjunt..o marcada
mente indígena, a "União do.:; La
vradores de Algodão". o "Sindicato
dos Usineiros de Algodão do Estado
de Silo Paulo", as "Cooperativas de
Produção", tal como firmas que se
dão ao comércio dêsse produto, mas
que se não f1Uam ao .. Sindicato dos
Exportadores de Algodão do Estado de
São Paulo".

No segundo grupo, encontramos ');:;
que precisam adquirir o algodão pro
duzido pelos outros para. como me"os
intermediários, exportá-lo ou consu
mi-lo nas fábricas de tecidos.

:estes intennediáríos encontram-se
organizados em duas lissocIaçóes de
classe: o "Sindicato dos Exportado
res de Algodão do Estado de S. Paulo"
e o "Sindicato de Fiação e Tecela
gem do Brasil".

El' curial, pela própria definição dos
respectivos lnterêsses, que o primeiro
grupo visa à produção e o segundo à
exportação e o consumo do ouro bran
co. Daqui por diante. para melhor
clareza desta· exposição, trataremcs os
aludidos conjuntos antagonIstas, de
"grupo produtor" e "grupo exporta
dor".

Que êles são antagônicos não fôra
mister demonstrar, de vez que os pro
dutores collmam preços elevados, como
recompensa de seus esforços, e que
os exportadores procuram pagar pre
ços sempre menores a fim de que rea
lizem, ainda mais vantajosamente a
revenda.
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o g~u?O dos produto-res é .. alUsta"
e o dos exportadores e consuIll1dores
e .. baixi::i ta" .

A FUNÇÃO DA BÓLSA E o PAPEL DO
GOvf.;RNO

C<lm o escOpo de registrar e con
trolar os esforç.os divergentes dos al
tlstas e baixistas, na sua luta cons
ta.nte, seja pela alta, seja. ?el-z. baix'a
dos preços, encontra-se a Bólsa de
Mercadorias.

Os 1nterêsses que Re repelem são
enormes, múltiplcs e variados. O êxito
de ambas as correntes é transitório,
predominando ora uma, ora. outra,
como decorrência.. ou das possib1llda
des de organização dos movimentos,
ou de condições e de contingências
que refogem li qualquer contrôLe •

De todü o modo, e sempre, sem um
instante de alhearnento. sem a menor
possibilidade de composição, os altis
tas constituem uma fôrça em luta C{JID
as baixistas.

E' óbvio que cabe ao Govêrno a su
pervisáo dessas tendências que, reci
procamente, procuram eliminar-se,
para criar, em determinados momen
tos, a..quêi.es pontos de arrimo e a"l1
paro, a qualquer dos grupos, porquE::
ambos são imprescindfvels à economia
nacional.

E', ú til à colctlvidade a coeXistência
de ambos os grupos.

Um longo período ae preços batxo3
descoroçoaria os produtores. indu
zindo-os, merce dos prejuÍ2íOs que so
:Cressem, a aballdonar as suas ativi
da.des, com imensos danos à economia
do Pais, desfalcada, CElSO isso aconte
cesse, de uma. das suas maiores e me
lhores fontes de receIta.

Do mesmo passo, a alta excessiva.
dos preços poderia tomar ruinosa, na
jndústria nfl,Cional, a utillzação do
nosso produto, tal como dificultar,
:frente à concorrência estrangeira, as
exportações de que todos carecemos.

Assim, não só é preciso que os gru
pos antagOnicos permane...~temente se
empenhem na. defesa. dos próprios in
terêssES, como também é mister que
um nâo sobrepuje, não elimine, não
destrus. o seu opositor.

A BOlsa. registra e controla as atiVi
dades dos altlstas e dos ba1x1stas, po
rém, toca ao Govêrno, nos momentos
das crls-es mals graves. lnter!-erlr no
mercado. assegurando a sobrevivência.
daquelas linhas mestras 1ndispensá-

veis à. economia de uma nação em re
gime capitalista.

De 1932 - quando São Paulo criou
a sua riqueza algodoeira - até 1939 
data da deflagraão da guerra - o
Govêmo pôde rleixar o mercado algo
doeiro entregue ao livre jôgo dos gru
pos dlvergentes porque os fatÔTes nor
mais do comércio mundial, assim como
a organização particular dos blocos
anta,gÔnicos, t"~ulavam, equilibra.vam
e compensavam, embora com alterna
tivas inevitáveis. o entrechoque dos
respectivos interesses.

SaUente-se, de resto, que o prêço
do algodão brasileiro, de certo, modo
sempre se regulou pelo mercado tnter...
nacional do produto, ligado à scrte
de um produtor paralelo, acompa
nhando os preços do mexcado norte...
americano e sofrendo a intluência do
mercado de Llverpool, que funcIona
como uma espécie de estabi11zador e
regulador dos preços pag<lS pelos com
pradores.

A CRISE

Sobrevindo a. guerre., o nosso algo
dão sofreu uma grande baiXa. O seu
prêço. que atingira a cif'ra de cêrea.
de 01'$ 90,00 por anoo:!. de le quilos,
para o tipo 5, passou a ser vendido
pelos nossos lavradores até por 36.00.

Era. crise, uma grlol.r~de e' terrível
crise, decorrente de fatÔres estranbos
ao livre jõgo du comére1o. Oenavam
se os mercados conswn1do!'es vor ta.] ..
ta de tra.nsporte e imperativa.mente
confiados à aqu.tslção das utllldades
indispensáveis ao esfôrço de guerra.

Os nossos estoques não encllntravam.
eoooamento. Para a safra não bavia
compradores, e os que su..oog1am a1'
rancava.m por somas in1sórias o ouro
branco que o suor do lavrador extraira
penosamente das entranhas da terra.

O primeiro grupo estava. derrotado.
Não t.itnha. OOtno <:Lefendoer-se. AmeM
dlOs iD1te~os. entTega.va..se ao
prêço mt.erJ.or ao do custo u~ mer
~or1a c::hl.ntes, como hoj e. vora:nmen"'l
te d1$utada por todos os parques in
dustria.is do Universo.

E' daquela époea. a compra. em lar
ga esooJ.a e a preços irris{xrlOB. efe
t'llad'8. no Brastl pelo Govênlo ingMs.
par lnrt..e-rrnédio do seu a.-gente. A tota
lidade ~ ·produto assim obtLdo, a ~
g.1Iaterrs. até hoje a. manteve em est0
que. eulda.ndo, só agora, de escoi-ao
ps4'& as centros OO1l6umidores e r~
l1zamQt>, em. '\l'Wtude do desamparo em
que se achava o produtor b1'asD.eIro\.
u'a Il:ll8i1'ge'm de l'llC1'o que, ev1dentle-
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mente. deveria es·tar tonificando as
finanças nacionais.

O mercado .entrou em pâ.l11co. Ini
elou-se o êxodJo das t>opu1:açóes rurais
para os gII'an&es centros urbanos. M
laWUI:a.S começaram a S~ a'bandona.
das. Na bolsa, triunf2.vam os baixis
tas.

AS PRIMEIRAS PROVIDtNClAS GOVERNA
MENTAIS

Estarva o Govêroo ante àS portas
de um cruciante dilema: ou abanlClo
na:va. a eeooomia algoo.oeira 6. próprta.
sorte. ou intervinha amparando o
grupo alt1sta produtor.

CrUzasse os braç.os e vastas ex·ten
~ões <lo território nacional se oonver
it&r1am num deserto. Polpulações e'Il
:t':rentariam, sob um 5010 fértil, os hor
!l'ores da fome e a própria indústria
naciona.l de tecidos ;pereoeri:a, obriga.
da 11 importar algodão. Está"amos
em 1941. Os hOmens que oompunham
ta.a1g1dos pelos seus prÓlPrlos inrterêsses.
o b 1000 altísta, representEllI"am ao 0<1
vêrno da República .~e a necessi
dade de uma urgente e impost.ergável
intervenção no mexcado.

Estátvlamos em 1941 e esta data pre
cisa ser fix.ada na memória de todos.
.porqua-nto a êsse tem'Pú inexistiam
atl.v.ildades poUticas no pais. ,dad's a
-extinção dt.'S part1dos. e porque. a êsse
'tempo, era minJ:ma a minha participa
ção no mercado algodoeiro.

O Govérno estudou o problema. In
quiaiu da veracidade dos esclareci
mentos q\.lle lhe eram ministra.dOs.
l'n'VIestigou a melhor maneira de so
correr 1lJUJla lavoUlra agonizante e, aos
30 de março de 1942, pelo Decreto
lei n.o 4.217. assegurou, aos produto
res, um financl'amento nS\ base de
Cr$ 50,00, brutos, por a'IToba de 15 qud
106. Sem d!emora, eonstataodr, a insu
ficiência dJaquel-e prêço mi.l.limo, sc
brevinha o Decreto-lei n () 4,395. de
19 de jounho de 194t2, ele'fando o fi
lnanclam'e11W do algodão à base de
Cr$ 60,00 br'Utos, por arroba.

Os nossos campos se ente! taram,
novamenrte, das plantas de que o ca
boclo oolbe o cure branco. Os teares
<ias nossas fábricas paGSaram s. ter
assegun-ado o fio com que tramam o
pano de qrue se VIeste o n<lsso povo.
"'_ nossa balança comercial entrou a
contar. nos seus est.oq1.lles, com a soma
da por homens de reconhecida idonei
mais eLevada de um produto assoou
lI'atório das nossas possibllidades de
1mportaçã.o .

Todavia, a ascensão constante dos
,preços de tôdas as utilida.des compeliu
o Govêrno do Brasil. em 30 de março
.de t901l3, a fixar, pelo Deoreto-1.ei DÚ
m-ero 5.300, o financiamento do al
godão em Cr$ 66,00. no que clizia res
,peito à safra de 194-3-1944. .

Noem tardou q'1.le <) Decreto-Lei nú
mero 6.39'7, de 1.0 de abrU de 1944,
elevasse aquêle prêço pa:ra Cr$ 72,00.

o ALCANCE DAS MEDIDAS 'l'(\:r.uDAS

Não há como crit1car.-~e a orienta
ção gOVe.I"I1lS.mental. Ela viuha deter
minada pelos tatores e condições a trás
apontadas e aimda pelo prêço do pro
duto sim1lair nos Estados Unidos da
Annér1ca do N.orte.

Não inte:rf.e.rl, direta ou indireta
mente. por mim ou por interposta.
pessoa, nessa planifieação do amparo
à ooon.om1a. algodOeira. Os méritos t:
as l~onras dessa orientação sábia, pre
cavkIa e 1p1"C-vidente, orientação que 00
nd.1'ioo1l todos os nervos da eeoIllOmia
n~loIulI. cabem aos homens que a
P<)S'tut1al'am, ao eminoe 4 te ministro
Sousa Costa. que a esposou, aO egré
gio presidente G.etúLio VialI"gas. que a
adotou. Observe-se, de 'Passagem, que
a c<mcessã.o do financiamento. nas
bases aut.orizadas pelo Govêrno, não
.importam em r..enbum risco pa.ra o
Banco do Brasil. órgão in'Cumbido de
e1'eU'V'â,·la .

O fmanci'amento, de fato, ficava
sempre muito aquém do prêç.o do pro.
dlUlto s1mt1ar, no estrangeiro, e era al
tamente benéfioo t: ::.ra tóda a nossa.
la'VoUX3., S()lucioIlMlldo. IIde.ma.1.s, <) pro
blema do escoamento cl a mão de obra
aç11coLa pa1"a as cidlllldes. ev1ta.ndo a
falita ~ gê.n.€ros ailimenrtfcios, aumen
uand!o o poder aqui,sitivo das popula
ções rurais e, enfim, melhor amtPa.
rando 05 interêsses pessoais da. indús
tria braslle1.ra..

Os .produtores deparavam, no 11
n'8lnciamento. a cerbeza de que pode
riam dispor, sem prejUÍZOs e na pior
hipótese. do algodáo que colhessem.
Era o GOVérno quem cuilda'Va de asse
gurar a sobrevivêncla de uma riqueza
nacional. :tlle nOO .La ao extremo cora
josamente entren'tado pelo lmmtal
presldlente 1toose'VIel·t que, já em 19411.
amparava. os prteÇ()s do algooâo nor
te-amer1cano acima de oem cruzeiros,
por arroba de qui.nze quilos. Não dis
pondo do aI'Ca'bouço financeiJI'o da
gr.~ 1"e:pt\'b11et}. YtIDque, nã'O PQS6U
indo aquela. hor61ca e imensa massa
de na:Vl1os que singravam os sete ma
res, alnida enl telll/PO de guerra, o
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Govêrno brasileiro ficlliVa., prudente
me'D.ote, num fina.nciamento que, em
bora. II1ÓCl100, min.is1n'ava à nossa Ja
voura. a posslbillda..de de sobreviver.

O Govênlo - fôra inútil demoIlStTa.r
a. evidênlCia - adotara uma política
1nrtervenclcn.!ist3. de Jn'eeusáveI acêrto.
Evitá-la seria estancar uma das mais
~as fontes de riquezb. nacional e
seria, coIlítempoil"â.neamente, beneficia-r
interesses de estranhOs, em d-etrlmen
to da. economia nacional.

Nada tive, já o assinalei, com a
patriótica. orientação dos respon:;á
veis pela coisa pública.

Sei ag.cra, entretanto, consoante
informações colhidas, que muitos
obstáculos precisavaro remover os la
vradores para que vingassem as su·
gestões então apresentadas ao 00
vêmo.

O grupo baixista procurava ,,~e

mamar os chefes do País, já dispos
tos à concessáo do financiamento,
acenando-lhes com os riscos e os p<;!
rig"s que tão salutar medida ';')o.i~

Tia trazer para o Tesouro NacionaL
Muito tiveram que lutar os presi

dentes das associações representati
vas dos produtores, ~ fim de come
guir o primeiro financiamento.

Venceram, todaVia, aquêles que co
locaram o verdadeiro interêsse do
povo e da nação brasileira acima das
suas vantagens particularistas.

PRIMEmo CONTATO COM (j

l4INISTRO DA F AZ"ENDA

Em 1944 defrontei-me, pessoalmen
te, pela primeira vez, com o proble
ma. do amparo governamental à l:j,
voura algodoeira.

E' que a "Companhia Nacional ae
ADilinas. Comércio e Indústria". fir
ma de que sou diretor e que já. ope
rava em alg<ldão desde 1939. foi
conv1d:ada. a participar de uma dele
gação de produtores, que ia. ao Rio
de Janeiro, pleitear uma nova. flIe
vaçãO de financiamento. Justifica
va-se tal convite pela circunstância
de que a mencionada firma tlio se
filiava ao "Sindicato dos ExpOrtado
res de Algodão" e tinha as suas ati
vidades diretamente ligadas aos in
terêsses do grupo altista.

Assinale-se. de passagem, náo só
que o direito de petiçã.o é irrestrito
e podia. de conseguinte, sem o me
nor constrangimento. ser por nbs
exercitado, como ainda. que a ele
vação collmada tornara-.se Unprcs
clndivel ante as condlt;6es de vida,

ininterruptamente alteradas durante
a guerra.

A desvalorização contínua da m~
da tornara inúcuo o financlam~nt.o

v1gorant~. O Govêrno norte-ameri
cano aumentara o preço mínimo as
segurado aos seus produtores de al
godão. Era preciso, por via de c~:m

seqüência, promover-se a elevação
correlata do valor do nc..sso ?Uro
braneo. Se o Govêrno deix.asse de
fazê-la, as grandes firma.s norte-,ame
ricanas, entre nós radicadas, é que
se beneficiarIam, em desfavor da
nossa economia, das cUferenças exis
tentes entre os preços do algodão
alienígena e o ào produto nacion.al.
Carecendo de algodão, ao invés ele
pagar por êle a cotação vigente :'lOS
Estados Unidos. base dos seus pr~~s

de revenda, elas o compravam no
Brasil. embolsando, além do lucro
normal, a larga margem dei,cada pf;
la diversidade das cotações.

Nem esqueçamos qUi>' o Govêrno
possuidor, também êle, de um vulto~
so estOQue de algodão. valorizava-o,
automàticamente, com o s6 ato de
fixar, para o produto, um preço m1
nimo superior ao vigente no mercado
interne..

Destarte. nada mais justo, nada
mais econômico, nada mais patrióti
co, do ponto de vista nacional, Ou
que pleitear a elevação do financia
mento de um produto. assegurando
se justa remuneração à lavoura e ao
comércio do país, impedindo-se a ~v~

são de divisas parb. o estrangeiro, re
tendo-se no Brasil, em benefício do
povo e do erário público, os lucros
resultantes do amanho de terras bra
sileiras.

Senti-me perf~ltamente· à '\ion~ade
para integrar a delegação que, em
Junho de 1944, se foi entenJer com
o Sr. Ministro da Fazenda.

D: par com a minha qualidade de
diretor da "Companhia Nacional de
AniUnas, Coméreto e Indústria", pos
suia, ainda. a de ac10Iústa e diretQr
da. "Companhia Fiação e Tecidos
Nossa senhora do Carmo". Não Inc
era. desconhecida, por isso, a injus
tiça imperante na regulamentação
dos setores antagônicos e que se dis
putavam a prlmas1a. do mercado algo
doeiro.

Podia dar o meu testemunho in
suspeito. sObre a procedência. s. per
tinência e a oportunidade das pro
vidências 1m!,etradas pelos altistas.
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Acedi ao convite e. em junho de
1944, conheci ao honrado Sr. Doutor
Artur de Sousa Costa.

OBSTÁCULOS CRIADOS PELOS BAIXISTA~

O nosso movimento, entretanto,
l'lão passara desapercebido aos ha1

x1stas. Dêste modo. encontramos, (10
início, tôda sorte de dificuldades e
tropeços.

Os nossos debates, com o MinLstl'o
da Fazenda e com a Comissão de
Financiamento da Produção, integra
nade Inoral e financeira, f<lram ár
duos e meticulosos, prolongand.o -~e
qUase por 60 dias.

Ao cabo de um minudente ex ;tal'"
da matéria, pesados os prós e os oon:'
tras d~ medida aventada, deliberou
o Governo, pelo Decreto-lei núme
ro 6.938, elevar o financiamemc, de
Cr$ 72,50, por arroba de 15 quilos
para Cr$ 90,00, além de outras me~
didas tendentes a melhor amparar o
esfôrço da produção algodoeira e a
defesa do preço do prodllto.

A NOVA LEI

Como ~merciante brasileiro :le ~J
godão, voltei para São Paulo, persua
dido de que, existindo um decreto
pelo qual o Govêrno se obriga."Ia a
compr~r sem qual.1uer limite de
qucnt,dade, pelo preço mínimo bruto
<l~ Cr$ 90,00 por arroba, todo () algo
d~ que, lhe /ôsse oferecido. nas con
dlÇoeS fIxadas pela Det:reto-Iel núme
T;:, 6.938, os preços daquele produto
nunca p.oderiam descer abaixo do li
mite mínimo garantido pelo Govêrno
do Br.a.sil.

Sabia que o decrete contrariava os
interesses do grupo ,baixista. No en
tanw, entre os interesses de um gru
po, de resto nocivos à economia na
cional, e \.IIIl1a lei, clara e pr>ecisa, ex
pedida pelo Govêrno da Nação Bra
slle1Jra, náo havia hesitar.

AcrecUt-ei na plena eficácia da lei,
acreditei na sua. efetiva vigência, acre
ditei que, contra ela. nada pudessem
05 interêsses de terceir~, e o aocre
d1tei - companheiros - porque sou
brasileiro ~ preci..o::.o acred1tar no Bra
sil.

Nã<l foI pequena, }Xlrtanto, a minha
surpresa, ao ver1!lcar, pouco depois,
que firmas nacionais e estrangeiras,
detentoras de avultado estoque de aJ.
godAo, começaram a efetuar vendas
na Bolsa de Mercadorias de S. Paulo
por p~06, de começo um pouco aci
ma, e, ao depois, abaixo do llm1te
mfnimo estabelecido pelo Govérno.

Tal surpresa, compartilhada. pel<ls
grupos de cuja representação junto ao
Ministro da Fazend&. eu também me
incumbira, dentro em pouco se con
vertia em perplexidade para transfor
mar, em seguida num estado d~ ver
da<leiro pasmo.

Havia uma lei brasileira asseguran
do a aquisição de um pr(lduto por
parte do Banco do Brasil. a c1'$ 90,00
por arroba de 15 quilos. Na Bolsa de
sã<l Paulo, entretanto, e a despeIto
dela se encontrar no Brasil, o produ
to era ofer·ecido 3. preços tutidam-ente
inferiores.

Murmurava-se que os ·baixistas ha
viam induzido o Govêrno a abando
nar a lP.voura algod<>eira, rasgando,
com o decreto, não só as es-pe·ranças
dos lavradores nacionais, como a so
lenidade de um diploma em que em
penhara a sua própria palavra, coane
çaram a fervilhar os boatos. Propa
lava-se que o decreto seria revogado.
InsInuava-se que o financiamento era
oneroso e ofere.cia riscos ao Thsouro
Nacional.

Fui ao Rio de Janeiro para confe
rir a. procedência da<luelas atoardas
que, a meu ver,. mareavam' a repu
tação dos nossos hom~ms públicos e.
bem assim, para obter medidas fi
nanceiras do legítimo interêsse da
44 Companhia Nacional de AnUinas".

Por carta, solicitei ao Banco do
Brasil a a.bertura imediata de um cré
dito de Cr$ 50.000.000,00, nas exatas
condições previstas no Decreto-lei nú
mero <1.938, que regulamentava \.. fi
nanciamento do algodão.

Tal solicitação era acautelatório
das futuras necessidades da minha.
fll-ma, no recebimento das quanUiia.
des de algodão que adquIrira na Bol
sa de Mercadorias, e que adquirira na.
consonância do que estava dIsposto na.
lei.

Honrando o diploma legal do fi
nanciamento. o Branco do BrasU
atendeu-me e, no dia 22 de dezembro
de 1944, abriu, na sua Agência de Sã.<>
Paulo, à "companhIa Nacional de
Anllinas", o crédito impetrado.

Que se me releve recordar, à má
memória dos meus detratores, que
,-inda em dezembro de 1944, eu Ja.
mais exercera qualquer atividade pc
l1tica, não se podendo a.trlbu1r a. fa
voritismo de nenhuma natureza, e de
nenhum modo a exigência de profA
ganda. eleItoral, ao assinatura de um
contrato de créCUto firmado nos mol
des e como decorrência do Decreto
lei. 0.0 6.938.
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A assinatura ~dêste contrato de cré
dito encorajou-me. Ela patenteava a
cllspos1ção governamental de fazer
com que a lei fOsse cumprida. Tive
conhecimento. por manobras de BoLsa,
de sentido incompreensível, que as
ofertas do algodão continuavam a.
ser feitas, por preços inferiores à taxa
minima fixada no Decreto de ftna.n
ciamento.

Passei a considerar comercialmente
satisfatórias e vantajosas quaJsquer
aquisições de algodáo que pudesse efe~

tuar, a menes de Cr$ 99,00. por ano
ba. Atribui, em última aná.J.ise a um
d~rradeiro esfôrçO de especulação dos
exportadores. não só as cotações afl
xa.das }:leIa Bolsa, como também, os
mur·múrios de que a lei seria desres
peitada pelo próprio Govêrno que a
decretara.

A BAIXA

.Cada dia, entretanto, o algodão era
oferecido por preços mais baixos. Ca
da dia. como conseqüência da posição
primitiva assumida, Via-me compe
lido a comprar maiores quantidades
do ,Produto para e·'ít,af que os preços
maIS e maIs se avHtaSS€ffi. avultsndo
os prejUÍZos da minha firma,

Era a luta dos baixiste.5 contra os
altistas, que se feria na próprio cer
ne da economia brasileira, que se tra~

vava a despeito de existir e de .se
ach.b.r em vigor uma solene lei da Re~

pública.
Verif~ou-se, assim. em conjuntu~

ras para mim inesJ)eradas e indeseja~

das, o início de uma terrível guerra
entre a minha firma e as mai-ores or
ganizações mundiais, radicadas no
Pais, detentoras das posições chaves
das grandes artérias e das pequenas
veias por que circula a economia al
godoeira. Eram infindáveis as quan
tidades de algodão que as aludidas
emprêsas se dispunham a vender e
que a min..'1a sociedade era obrigada,
d1àriament.e, :.'I. adquirir.

Nas minhas inquietudes de moÇo
ctesconhecedor, até então. dos misté
rios e dos arcanos da política econô
mica de alguns ousados inter~lo
nalistas, tra,nquilizava.-me o racioci
ni'O de que a lei era um preceito ge
nérico e imperativo, avallza.do pela.
dignidade do poder público,

Não me interessava f:. especulação,
a desv:...irada corrida atrá.s de lucros
alucinantes, mas não podia, Igual
mente, conformar-me em aceitar pre
juizos que pouco a pouco 1aJn a rul
tando ante a necessidade de defender

uma posição assumida, mercê dt um
decreto do Govêrno Federal.

Parecia-me, demais, ato de patriotis
mo impedir, defendendo lnterêsse6 que
se harmonizavam, que 05 baixistas le
vassem a desolação aos nosscs algo
doais, a miséria às populações dcs nos
sos campos, a falência ao pequeno co
mércio brasileiro.

A lei garantia. Or$ 90,00, por arroba.
de algodão. O algodão valia mais de
Cr$ 90.00 por arroba, A posiçíio de
compradora, assumida pela minha fir
ma. não comportava retrocessos ou
retiradas. Era do interêsse da eco
nomia brasileira defender (lS preços,
pelo menos naquela base que ::> 00
vêrno incorporam a um texto da lei.

Assim, a quantos assaltos os babds
tas deSferiam na Bolsa, a quantas
ofertas se permitiam, a quantos boa
to::) davam curso, entendI de me con
trapor, sem fazer rogos a quem quer
que fOsse, sem hesitar, certo de que
o Govêrno, precisando salvar a. eco
nomia nacional, precisando defender
a própria aignidade, honraria a lei
que êle mesmo baIxara.

Dos Cr$ 50.000.000.00, cujo forneci
mento cont~e.tara com o Banco do
Brasil, careci, de inicio, apenas Cr$
17.000.000,00.

Tôdas as operações de cOnlpra rea
lizavam-se nu mercado a termo, para
entregas futuras, de acõrdo com. os
regulamentos da Bolsa, em Virtude
dos quais os vendedores se obrigavam
a cntreg.ar e a minha firma a receber,
nos meses predeterminados, as quanti
dades negociadas.

Na época que assinalei, os vendedores
irJc1aram as eutregas contratad&.~ e a
minha firma as aceitou rel1giosamen
te. Recebida. a mercadoria, depositada
em companhias de armazens gerais, a
minha emprêsa leva.ViL ao BanclJ do
Brasil os "warrants" r~presentat1vos

do ef-eti vo depóslto do produto e, con
tra êstes "warrants", a êle cauciona
dos, o Ba.nco do Brasll efetuava o pa
gamento das respectIvas importâncias,
de acõrdo com o fixado ~o Decreto
lei n,O 6.938.

Para o Banco do BrasU, a transação
se1'll4Pre se revestiu das mais seguras
garantias. De posse dos "warrants",
êle se tomava. pràticamente credor
pignoratício aa merea:dor1a.. E, credor
zeloso como o deve ser o Banco da
Nação, rnuitas foram as verificações
que levou a efeito nos armazens ge
raJ.s da.s companhias, depositárias do
algodão, em1ssoras dos Uwarrant.!l".
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Para honra do nosso comércio, as
sinale-se que tôdas essas verificações,
a respeito da quantidade dos produtos
depositados, a de&peito do 'vulto dos
depósitos, a despeito de incessar!te e

. de repetidamente realizadas, sempre
constataram, ao que é do meu conhe
cimento, a escrupulosa probidade daH
emprêsas deposi tártas .

Não faltou quem criticasse ~ cir
cunstância de parte dos fardos de al
go::lão, pertencentes à "Companhia
Nacional de Anilinas" , de que sou Di
retor, ser depositada na /lComnanhia
Campineira de Armazens Gerai!)", da
qual também sou DIretor e Interes
sado,

De tôda evidência, a cil'cunsta.ncia
só pode causar espécie a quem des
conheça o normal fundonamento dos
negócios d-o algodão. Os que o não ig
noram sabem, de ciência certa, que,
se não tôdas, pelo menos quase tôdas
as cmprêsas que negociam com o ouro
branco, cuidam de instal::u', logo que
o perml te o surto dos seus pr6vrios
negócios, uma companhia subsidiária
de armazéns gerais, com o fito de
cor.npressão de despesas de arnnazena
gemo

A critica que a adoção deste siste
ma d~ depósito pudesse sugerir aos
espíritos mais desconfiados, por fôr~

ça se dissIparia ante a certezl\ das
constRntes verif1caçé-és, 005 de~é3Hos

das coml)anhias de armazens gerais,
levadas a efeito pelo Banco do Brasil.
com aquela meticulosidade e com
aquela seriedade que fazem. do esta
beledmento bancá.rio da Nação, um
instituto que não pede méças 11 qual
qucr outro, de qualquer outra Cf rra.

Nem SErá demais acentuar qu~ to
dos os financiamentos de maio:- vul~

to, efetiva.dos pelo Banco do Brasll, o
foram em condições absolutam,:nte
idéntico.s àquelas de que se serviu a
"Companhia Nadonal de AniUnas".

A OFENSIVA FINAL DOS BAIXI5'l'AS

Estava o mercado al,godoeiro na si
tuaçüo aqui fielmente descrita quando
o grupo dos baixistas, não tendo con
seguido amedrontar~me, nã.o tpndo
conseguido derrubar o mercado, nã.o
tendo conseguido arrematar, pOl' ní
queis, o produto do esfôrço dos lavra
dores. começou a agir junto ao Mi
nistério da Fazenda e da direção do
Banco do Bra.sil. procurando demons
trar que não havia no Pais dinheiro

suficiente para financiar todo o algo...
dão exíli tente _ I

Os tentáculos desse polvo, álgido e
voraz, sem pátria e sem liames qUE:: (}I

vinculem a quaisquer compromissos, se
estenderam e envolveram, por mo
mentos, () espírito crítico de muitos dos
nossos homens.

Nem lhes faltaram argumentos, de
vez que o País efetiVamente se defron
tava com uma situação gra.ve e difí
cil. Diziam êles, sem que as aparên
cias lhes ofereoessem contradita for
mal. que do financiamento dcfiuiria
u'a maior inflação monetária. Mur~

muravam que, de futuro, o Govérno
deveria suportar enormes prejuÍZos
dada a impossibilidade de colocação
do produto.

Os que conhecem, como húje co
nhecemos, o poderio das grandrs fir_
nla.'i internacionais aqui radicadas,
bem como a atividade dos intcres~

sados 'OOs negócios algod-oeiros, não
se podem espantar de que essa cam
panha alcançasse, inicialmente, o re
sulltado de induzir o Govêrno J uma
restrição no financiament0 decreta
do.

Um dos Diretores do Banco do Dra
s11 veio a São Paulo e, após umn reu
nião no OI Sindicato dos Exportadores
de Algodão", àeclarou, autoriza<io pelo
então Minjstro da Fazenda, que o Go
V'êrno, dali por cUante. s6 financiaria
o ouro bra.nco com determln~das res
trições, restrições que se d~fi,cultariam

de novas e inesq>eradas E-xigências:
Era. na época a derrot3. da classe

dos produtores c a derrocada dos nos
sos preços.

Todos nos enchemos de espanto e d€
revQlta.

Aquêle nosso direito, a.mplo e ilimi
tado, aqueLa. nossa faculdade de finan
ciar quaisq·uer quantidades de algodão,
era do dia para a noite cLesconhecido
e postergado, sem que s·e atendesse
sequer para a importância àas situa
ções criadas.

Fazia-se tábu1a raza da lei, daquela
lei que era, de um certo medo. um
espantalho para os baixistas e que
gtarantia, com o SÓ fato d·e estar em
vigor, um relativo equilíbrio de preços
no mercado.

Rasga.va-se a lei, im[)ondo~se pre~

juízos enorm·e~. senão a própria ruina,
a todos aqu-êles que tinham inS1ênua
mente confiado no. 500 intanglbilida
de. E, rasgando-se a lei, punha-se a.
la.v·oura algodoeira à mercê dos que
quisessem especular ~om os baiXos.
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pú'çOs manipulados pelos e~ol'':Aldores
na Bolsa de Mercad'Ürtas .

Pareceu-nos impossível, apesar dos
lnform-cs segUTos reit.erados que nos
traziam, que ta) calami.dade pudesse
livremente asso~ar a economia brasi·
leira.

Todos os que tinharn.os baseado as
:nossas transações na vnentacão que o
Govêrno inscrevera num door~to e que
vinha seguindo desde 1941, estávamos
irr-emecliàvelmente afetados.

o ESPECTRO DA RUÍNA

Na noite de 28 de janeiro de 1945,
os preços do algodão oscilavam entre
5 e 6 cruzeiros abaixo do limite mini
mo assegurado pela lei. N·o dia ime
diato, 29, pela manhã, os preços cai
ram vertiginosamente de 12 a 14 cru
zeiros por arroba.

Era o pãnko e era a debacle.
Dirigi-me à Agência do Banc.() do

Brasil em São Paulo, munid'O de todos
os documentos necessários à realiza
ção de uma operação de financiamen-
to no montante de Cr$ , .
7.000.000,00.

Tal lmportâncla me .c; ra reclamada
pela Caixa de Liquidação. que fun
ciona junto à Bolsa de Mer~ador1~s,

para a cobertma da minha poslçao
de ··comprador".

Ali, do gerente do Banco do Brasil
ouvi que aquela quantia :1ão me po
der~a ser fornecida de v~z que. na
consonância de disposições internas
ào Banco. as condições inr,ol'poradas
ao decreto de flnanc1amento já não
eram sufi<:ientes. fazendo-se mislBf.
para a op.=ração, autorizações especiais.

O funcionário pennaneceu surdo aoS
meus argumentos, rogos e apelos. Sa.
1ientei~lhe c carátea- calamitoso da
decisão de que serenamente me dava
ciência. Observei~lhe que tódM as
compras efetua.das se al1cerçavRln no
decreto-lei pre--<:itado. na certeza, por
êle inspirada, de que os preços não
poderiam baixar a menos de Cr$ 90,00
por arroba.

Gritei-lhe que instruções internas de
um estabelecimento bancário náo po~

diam revogar uocna lei d'a República.
Disse-lhe que a Banco do Brasil es
tava condenando à falência todo o
comércjo algod-oeiro do Pais.

Por fim, sall-entei-lhe que, se o
Bane<> do Brasil se entendia autori·
zado a não cumprir os decretos do
GoVlêmo F~era1. ua.na coisa h"SlVia
que o Banco estav:a no inilurdfvel dever
de respeitar e que era a sua pr6pria

palavra, os seus próprios compromis
sos, os contrato~ a que liwe e expon
tânea.raente apu.sera a sua assinatura.

Destarte, ainda quandlo o Banoo sus
pendesse novos financiamenlos, ainda
qU'3.udo desdenhasse da oro,em con
tida no Doo. 6. na, éle estaJva na obri-
gação de me fornecer cerca de .
Cr$ 33. 000.000,00, sa!'do do mút uo d é:
Cr$ 50.000.000,00. que comigo anteri
ormenJ:,e celebrara.

Não só por fô::ça da l·ei. como tam
bém, para honrar uma obrigação 1i
reta, o Banco não se podia negar à
entrega daqueles Cr$ 7 .OOO.OOO.OD, que
a Caixa de Liquidação me reclamava,

Foi tudo inútil. Vi para mim, o
espe<:tro de uma falência ímered-da e
que decorreria. de uma desobediência
à lei, desobediêncIa cometida pelo Go
verno, isto é, pelo próprio autor da
Jci.

Com a minha fa,lênda, o Banco do
Brasil nada' perderia, 'de vez que as
importâncias a mim adiantadas. esta
vam amplamente cobertas pelos .. war
rants" representativos das il1.erc~do.
rias que ihe apenhara. TodaVIa, Iam,
na quebra, imerecida. injustLt'kada,
clamorosamente injusta :Iue me im
punham, o prod'uto de tôda uma exis
tência votada ao trabalho, 0 bom no
me de uma. família. que sempre honrou
os seus de,veres comerciais. as e-conf)
mias de amigos, as e.s,reranças de '~o

laborooores efLciente:s e dedicr.cI os.
Para nã.o falir imediatamente, fnt

obrigado a reali r grandes vendas de
algodão na basL de Cr$ 71,00 a ......
Cr$ 78,00 por arrob.!. quando, na ves
pera, o produto est.ava cotado entre
Cr$ 99,00 e Cr$ 9·2,00 }X>r arroba.

AS ORDENS MINISTERIAIS

Os meus prejuizu.s era,m enormes e
quem, meroé de um eSlfôrço p:rramen
te intelectual, p0i5SA. re'presenta!'-se o
quadro que se me deparava. c,)mpre
enderá o deses'Pero e a angústia com
que me dirigi ao Ministro da Fazenda,
rogando e exigindo simu1tâneam~nte,

q'ue o Govêrno cUXIllPrisse a lei, que o
Banco do Brasil res.pei tasSf! os S0US
contratos.

A 1nquietude que me empolgava.
não me permite reproduzir-vos tódas
aquelas agitadas e cálidas exortações
que fiz ao eminente e honrado :r.,n·
nistro Souza Costa.

O que sei é que o meu apêIo, aflito
e torturado, encontrou éco na cons
ciência do homem público e no cará
ter do cidadão.
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Sua Excelência deferiu o meu pe
dido e ordenou que o Banco cumpris
se o contrato anteriormente firmado,
isto é, firmado aos 22 de dezembro
de 1944.

A REAÇÃO DOS PRODUTOR~S

Amparada, parcialmente,.a minha
situação, eu que vivera, mmuto por
minuto, a mais cruel de tôdas as an
gústias, transportei-me para o Rio de
Janeiro porque entendi de meu o de
ver postular os direitos dos que se
encontravam em situação idêntica à
de que me safara, porque entendi
meu o dever de chamar a atenção do
Gúvêrno para as conseqüências gra-
ves, mediata e imediatamente irreme
diáveis, da cessação do itnanc1a
menta.

Durante 4 meses, pus a serviço de
uma causa, que era minha, mas .:}uc
era também de todo::;, a tenacidade
que os companheiros do Partido Tra
balhista me conhecem.

Mt1itos dos homens que hoje se
acham entre os meu!:, opositores poli
tico:i, lembram-se daquelp, período em
que eu lutava denodadamente, senão
desesperadamente, para, conseguilldo
que o Govérno respeitasse a lei, sal
var os destinos da emprêsa. que di
rijo, salvando, do mesmo passo, os
próprios alicerces da economia algo
doeira do :Brasil.

Enquanto ,m me debatia entre téc
nicos e comissões, enquanto corria aos
jornais, enquanto discutia com os ad
ministradores do nosso primeiro esta
belecimento bancár10, 05 preços do
algodão, faltos de amparv oficial, con
tinuavam caindo.

O que não era cãos, era ruma, no
rn~rcado interno.

Por fim, chegou o momento em
que a verdade se impôs à consciên
cia dos nossos homens públicos. Os
resultados da política econômica ado
tada patentearam-se aos olhos de
todos.

o GOVÊRNO IN'I'ERVÉM NO MERCADO

E o Govêrno reconheceu a neces
sidade de intervir no mercado. Náo
era ainda o restabelecimento das me
didas financiadoras do ouro branco,
mas, com a intervenção, tru,'ava-se
1n1c1almente a queda total dos preços
para, ao dppols, tentar-se o reequil1
brio do mercado.

Os que vivem longe dos mistérios do
mercado c que se comprazem em me

descrever como um áullco enrique
cido à fôrça de negociatas escusas e
favori'ismo que aviltam, estarão a.
supor que o Govêrno me h~uvesse

confiado, nessa altura, a direçao das
manobras intervencionistas.

Seria, esse, o processo de se me con
ferir acesso, senão livre, pelo menos
lato às arcas do Ban.~o do Brasil.
sem que eu devesse assumir compro
missos ou responsabilidades, pa~ando

juros que roem as melhores margens
de quase todos os negócios.

Seria, essa, a oportunidade de fa
vorecer, de proteger, de encaminhar,
aquêle que se houvesse curvado ante
os poderosos. louvando-lhes as vaida
des mimando-os das suas sua.bug1~.s.

Nem haveria quem pudesse criticar
o Governo, se me houvesse entregue.
a mim, que fôra o mais tenaz e o
mais ardoso intéprete dos direitos dO&
prodmores de algodão, aquel!!- inter
venção no mercado que, se nao cons..
tituia um remédio, pelo menos con
tribui.a para impedi:- ú descalabro
rmediato e total.
os DAIXIS'I.\S EMPOLGAM A INTERVENÇÃO

Contudo - e o detalhe dá a justa
medida da fôrça e do poder de infil
tração dos exportadures - foi a duas
firmas exportadoras que o Governo
conferiu qualidade e poderes para. por
sua conta, intervlr no mercado.

Estas fir-mas foram: a "Sociedade
Brazcx Limitada", cujo dire.or prin
cip~.l era e é Presidente do "Sindi
cato dos Exportadores de Algodão do
Estado rle São Paulo" e a "Emprêsa.
Prado Chaves Exportadora"• cujas
atividades estii.o definidas no próprio
titulo.

Denotados, ainda assim venciam os
baixistas e, comis10nadas pelo Go-
vérno, as ernprésas atrás referidas re
cebiam 3. importância de Cr$ .....•••
100.000.000,00, para sustentar as co
tações do algodão. Com êsS") dinheiro.
SAcado adiantadamente, efetuou-se a
intervenção.

Cessou 11 queda de preços e o mer
cado, convalescente de tão prolongada
agonia, tinha a medicá-lo dois U
climas representantes dos exportado
res, isto t, dos baixistas que lhe ha
viam inoculado ti. anemia perniciosa
que quase o der.truira.

De meu lado, continue! comprando.
Não me em. possivel deixar de fazê-lo.
porque tinha nlgodões a.dquiridos a
noventn cruzeiros por arrobo, na base
do ftnnnc1amento. e EI. intervenção.
para muitos inexplicê.velmente, se atf
nha no preço de oitenta cruzeiros por
arroba.
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Inexplicàvelmente, dizia-se, porque
o art. 10 do Decreto n.o 6.938 esti
pulava a mtervenção governamental
tôdas as vezes que manobras espe
culativas tentassem alterar as bases
do financiamento.

Continuei comprando e forçando os
interventores ofiriais do mercado a
que pagassem preços ma1s elevados,
de vez que cobria, com as minhas
ofertas, uqúelas tímidas ofertas, que
êles se dispunham a fazer, por conta
do GovêrllO.

RESTAURA-SE o IMPÉRIO DA LEI

Contemporâneamente, náo desalen
tei de persuadir a alta administração
do Pais de resta.belecer nas suas am
pla.\:. bases primitivas, o fi.na.I1lciamen
to do algodáo.

Demonstrei, quase que mantemà:tica
mente, examinando os estoques mun
diais, detalhando as necessidades mun
diais do mereado de alg<Xião, a impos
sibilidade ete qualquer prejufzo e a
inexistência do mais remoto risco nas
operaçGcs de fInanciamento.

Nem esquecia, nas minhas visitas
diárias ao Ministério da Fazenda, de
pedir a atenção do GovênlO para a pe
núria a que seriam atiradas a::; nossas
populaçõe.s ruraIs e para o desmante
lamento a que se veriam votados os
nof'SOS campos de cultura, caso não se
restituissem à lavoura as vantagens
e regalias asseguradas pelo Decreto
6.938.

Por fim, e novamente, o acêrto do
meu petitório se impôs com tâo me
ridiana evidên..Ja. que foram baldados
os esforços dos baixistas no sentido de
evitar que o Govêrno retomasse, fren
te ao algodão, a politic'l econômica
Dlomentâneamente abandonada.

Nunca será demais louvar o profun
do amor às coisas do Brasil, o espfri
to de sacrlflcio, a paciência e o de
sassombro do eminente Sr. Souza
Costa.

Com. a responsabilidade, quase trá
gica, de capitanear a nau da nossa
economia. açoitada pelos vendavais
q~e a guerra desencadeava, muito é
o Que o Brasil deve à coragem e ao
patriotismo dêsse ilustre homem pú
,bllco.

Em fins de maio, no Palácio dos
Oampos El1seos, nesta cidade, pl't~sen

tes os mais cat~gorizados represen
tantes da lavoura paulista. Sua Exce
lência lhes declarou que o Banco do
Bras1l retomaria o cumprimento das
disposições constante da lei de flnan
clamento. A partir dessa. data, todos

que comerciamos em algodão pude
mos, mediante a outorga das garantias
e pelos processos legais, financiar, 110
Banco do Brasil, não importa qua1s
quantidades do produro. O BR.nco não
financiava pessoas. mas o algodfLo.
Exigia garantias rc.:ais e não pessoais.

AS oRDms ESPl::CIAIS ERAM GENÉRICAS

Observe-se, de passagem, que du
rante aquela noite escura para a la
voura algodoeira, noite que se prolon
gou de 29 de janeiro de 1945 até a da
ta da reunião atrás referida, não foi
s6 para com a "eia. NacIonal de Ani
tinas" que o Banco do Brasi~, através
de instruções especiais. concedeu fi
nanciamento para a solução de com
promissos anteriormente assumidos.

Assim é que .. Anderson Clayton &
Cia. Ltda.", obteve autorização de fi
'J.anciamento no' total de Cr$
144.000.000,00; -- à "Sambra S. A.".
foram feitos, nesse período, sempre'!
atra.vés de autorizações especiais, fi
nanciamento no valor de Cr$
100.000.000,00; à "Exportadora Naro
este Ltda .... foram dados aproximada
mente Cr$ 50.000.000,00. O mesmo
acontecendo a inúmeras outras firmas
que demonstraram ao Govêmo ou 3.0
Ban~o do Brasil as suas necessidades
de financiamento, decorrentes de
compromissos d'antes assumidos.

Não recebi favores especiais, senão
que o Banco do Brasil financiou. para.
a mínha fírma, Aquilo que esta\'a no
d~ver jurídico e múral de fin3.l1ciar .

os RESULTADOS

Não tardou' que os fatos demons
trassem a veracidade e a exatidão da
minha tese. Em maio de 1945 termi
nou a guerra. O mercado algodoeiro
rev1talizou-se, como era esperado. As
grandes firmas precisavam organizar
estoques. Os teares de todo o mundo
c·omeçavam a fiar. Na E:.lropa desnu
da. milhões de criaturas humanas re
clamava.m algodão para se resguarda
rem dos rigores do clima. Produzi
ram-se melhorias nas cotações e o
Govérno constatou que o financia
mento não ofelecera nenhum risco e
que, antes. aquela operação, destinada
a salvar a la.voura. e o comércio algo
doeiro. tornava.-se, para êle Govêl"no,
um excelente negócio.

Hoje, o Banco do Brasil estA lucran
do cêrca de um bilhão de cruzeiros
com o slgodJio comprado em virtude
do financiamento.

Oomo se vê. não desfrute!, nem im
petrei mercê de quem qu~r que fOsse.
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As próprias ordens telefônicas, que
tão vivamente atuaram nas colunas
dos jornais, constítuem a prova 1nso
tismãvel de tudo quanto lhes estou
relatando.

Com efeito, existindo uma lei que
me da v~. o direito de financiar algo
dão no Banco do Brasil; existin
do um contrato de crédito de Cr$
SO.OOO.uOO,OO, qual o motivo por que
uxn protegido dos deuses devesse rogar
ordens para que se cu.'11prisse a lei,
para que se honrasse um contrato co
mercialmente celebrado?

As ordens telefônicas, mencionadas
pelos meus dl tratores, voltam-se con
tra eles e clamam e comprovam as
dificuldades com que me defrontava
para que se me desse aquilo a que ti
nha incontrastável direito, aquilo que,
contemporâneamente, nas mesmas
condições. a ta.ntos outros se concedia.

Tôdas essas á.guas, entretanto. Já
correram.

Os fa-tos convalidaram e raüfl.caram
as minhas previsões e. se algum dIa,
alguém, num país pôde reivindicar,
como gratidão da. sua interferência
nos negóCIOS públicos, providencias de
caráter coletivo que impetrou e que
obteve, eu reivindico, para mim, o
que fiz em prol da lavoura e do co
mércio algodoeiro da minha terra.

Não fiz tudo o que os meus adver
sários, na sua ignorãncia, me a.tri
buem. mas fiz aquilo que um homem
naõ minhas condiçõeS podia efetua.r,
caso o Govêrno não houvesse atendi
do aos rogos e admoestações que cu,
como tantos outros, lhe dil1gimos,
não possuiríamos, hoje. um s6 fardo
de algodão para exportar. e teria. su
cedido, com o nosso oura branco, o
que aconteceu ao café, à laranja. ao
bicho da sêda.

AVENTUREIRO

Sou um aventureiro, clamam vo
zes em Que a. febre não disfarça os
lnterêsses contrariados.

Sou um aventureiro - Companhei
l'OS - mas, de uma f!1'ande e genero
sa aventura que salvou, com. a eco
nomia algodoeira do nosso Estado,
da. fome e da miséria. boa parte das
populações rurais de São Paulo.

Eu reivindico. também, e como ti
tulo de ufania, essa aventura de im
pedir que comerciantes estrangeirgs
contassem, hoje, nos seus cofres, aque
les b1llões de cruzeiros Que se inte
graram na economia. nacional.

Eram aventureiros os Bandeiran
tes que desbastavam as nossas flo~

restas virgens c Que construiram esta
grande Pátria.

Vós - Companheiros do Partido
Trabalhista - também sois aventu
reiros porque vos lançals à conquista
de novos direitos e de novas regalias
para o Povo Brasileiro.

Sou um aventureiro. mas nada devo.
hoje, ao Banco QO Brasil. Não lhe
devo um níqUf~l sequer. Paguei-lhe.
nos vencimentos e, algumas vêzes
por antecipação, os Cr$ 267.000.000,00
de financiarnt:>nto Que recebi na vi
gência dR lei. Paguei-lhe - e quan
tos desejariam poder dizer o mesmo
- nas épocas aprazadas, Cr$ ....
25.000.000,00 de juros e despesas di
versas. Nunca, o Banca do Brasil,
pôde murmurar, ou murmul'ou, a
mais leve palavra de queixa contra
a minha Firma. do mesmo modo que
nunca en('ontrou a menor irregulari
dade em todos os meus negócios.

Ao contrário, é a nalavra honrada
elo Diretor da sua Cãrteira Agrícola.
r" Sr. Gudesteu Pires. Diretor no
meado c empassado depois de 29 de
outubro de 1945. pessoa sem qualquer
lígação política com o Govêrno pas
sado~ ou comigo, Quem vos afiança
n. honestidade e a lisul'fl. de tôdas as
operações e financiamentos que rea
lizei no Banco do Brazi!. E que os
céticos confiram o que consta da ata
da assembl&~a geral dos acionistas do
Banco do Brasil, realiza.da aos ~O de
abril último, inserta em todos os jur·
11ai5 do Pais.

A RATtFICAÇÃO DO VINANClAM'EN1'O PELA
DITADURA LINHRES

Tão licitos e provei tosas eram os
negócios que efetuei no aludido esta
beleciInento bancária que, durante a
Ditadura. do Sr. José Linhares. aquê
le mesmo ditador Que legislou leis de
exceções contra mim, e que determI
nou devassas em tôdas as minhas ati
vidades, :l. minha firma efetivou, no
Banco do Brasil, diversas operações
de fin::mcinmentos, em condições iden
ticas às aj ustadas anteriormente.

pOLíTICA

As atLvidades políticas que ulte
riormente exerci em nada se rela
cionaram ou se relacionam com os
meus negócios algodoeiras.

A minhn. permanência no Rio de
Janeiro. a constatação da importâ.n
cis. que, para os esforços individuais,
tal como para o bem estar coletivo,
têm as diretrizes políticas e eco
nômicas que os Governos se traçam,
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impuseram-me a convicção de que
todos os homens desassombradamente,
!lpaixonndamente, devem lnfltúr nos
negóciol3 gerais com a fôrça íntegra
das mais intimas convicções.

Nós precisamos vellcer aquela dis
plicência com que, por l'õrça do hábi
to, encaramos a política. Devemos
lembrar que não somos hóspedes do
Bra:)il, pura dormir sob o seu céu
iluminado, para fruir a amenidade
do seu cUma, para viver da exube
rante fertilidade do seu solo. Não
somos hóspedes du Brasil, senão que
somos os seus filhos e os seus donos
- filhos que devem amá-lo e respei
tá-lo - donos aue devem defendê-lo
como se defende ti. própria casa, como
se defende o pl'óprio nome, como se
defende a própria honra.

A ORIEN'l'AÇÃO ADOTADA

De sã consciência escolhi. por mi
nha livre e espontãnea vontade, uma
das correntes políticas existen tes no
país. Não fui desleal a ninguém, por
Que nunca tir.ha sido político e por
que defendi as minhas convicções de
rnocràticamente, na praça pública,
com clareza e desassombro. Ao con
trário de muitos, não me pus a aguar
dar, cómodamente, o desenrolar dos
acontecimentos, nem me portei, como
outros, que acendiam uma velf\. a
Deus e outra ao Diabo. Fui franco
e leal. Elegi uma orientação política
e por eIfl. decididamente. pugnei.
Nunca fui partidário de ditaduras e
jamais me mostrei subserviente a
quem quer que fôsse. Julguei errada
a maneira pela Qual" se processava
a volta do pais no regime drmocrá.
tico.

Mas, o meu pensamento daquêles
dias está nitidamente expresso no dis
curso que fiz, no Largo da Carioca, a
20 de agôsto de 1945, e amplamente di
vulgado pela imprensa. Acusam..me
de criatura do Estado Novo. de "pro
fiteur" e dI;'! tantas e tantas infâmias,
Que fôra impossivel enunciá-las e re
lacioná-las. Murmuram que me pus
ao serviQo de tnterêsses escusos. de
manobras politicamente incorretas,
atribuidas ao' Dl'. Getúlio Vargas. .

Afirmo-vos, entretanto meus
companheiros - que a primeira vez
em que. pessoalmente. conversei r.om
o egrégio. Dl'. Getúlio Vargas, o foi
no dia 30 de outubro. quan<io Sua Ex
.celência. já não era Presidente da Re
püblica. Ao Dr. Getúlio Var~lls. devo
ar~tuosa. a.mizade com que hoje me
honra e devo. como todos os brasilei
ros. aquelas llções de benevolência. de

patriotismo, de amor à causa púhlic~.

de coragem e de exemplo que consti
tuem o entretenimento da sua vida
pública.

Ao Governo de Dr. Getúlio Vargas.
nada devo. Dêle não recebi, tal como
de qualquer de seus dignos auxiliares.
favores de espécie alguma. Ao con
trário, quando sobreveio o movimento
de 29 de outubro, eram muitos os meus
prejuizos, derivantes de erros prati-
cados na sU;Jervisão dos ne~6cios aI
g.odoeiros do Brasil.

OS COMPROMISSOS DO GENERAL DUTRA
CoM o TRABALHISMo

Quando sobreveIo a crise 'Política,
desencadeada pelo movimento de 29
de outubro, resolvi apoiar. com tôdas
as fôrças do meu entusiasmo. a can
didatura do General Eurico Gaspar
Dutra. Só o fiz após ciebater. perante
a minha consciência. qual dos candi
datos reunia aquelas Qualidades neces
sárias à suprema magistratura da Na
ção. Isto. entretanto. não fõra tudo.
Parecia-me t:llhado para tão alto
põsto aquele que pudesse cont1n~ar a
obra de justiça social encetada pelo
Pre::.idente Getúlio VarRas. Inçlaguei.
do General Eurico Gaspar Dutra. os
!ineam~ntos do Govêrno que realiza
ria, se vencesse o pleito de 2 de de
zembro.

Sua Excelência escreveu e assinou o
compromisso de defender os postula
dos do Partido Trabalhista Brasileiro.
ao mesmo tempo em que se obriga va a
conferir a companheiros nossos - a
companheiros do Partido Trabalhista
- aquêles cargos públicos Que asse
gurassem a efetiva reallzação do nos
so .programa partidário.

Nada pedi para mim porque. em
verdade. nada almejei como não A.l·
mejo. senão contribuir. na m~dida das
minhas fOrças e dos meus préstimos,
para que. nestes atormentados dias de
apó:>-guerra, o meu povo e a minha
Pátria se forrem a maiores dificulda·
des e a mais ~raves sacriHcics.

Assentando que apolar1amos a can
didatura do General Eurico Gaspar
Dutra, empenhei-me inteA'!'almente
pela vitória do seu nome nas urnas
eleitorais. A muitos. naqueles dias,
evidenciava-se o êxito da cancUdatura
udenista. Poucos acreditavam na pos
sibilidade de triunfo do atual Presi
dente da Repú·bllca.

Não hesitei. entretanto, em me ins
crever entre os seus mais fervorosos
partidários. Creio que lutei brava e
democràt1camente pela vi tórla de Sua
Excelência. Del-lhe o que lhe podia
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dar - o meu maior empenho. a mi~
nha solidariedade irrestrita, a minha
adesão integral. atirando-me. com to~
dos os meus recursos. à campanha
eleitoral. O que ela para mim custou.
em sacrifícios de tôda natureza. é
qUase que ào conhecimento público.
Após o '4meeting" de 2 de dezembro.
quando voltei ao Rio de Janeiro. mal
iniciada. ainda. a apuração eleitoral.
cumprimentei-o, já como Presidente
da República, tendo-:he predito que
vencera em São Paulo com cêrca de
400 mil votos de vantagem, e que o
candidato udenista. tanto nesta cida
de como em Santos. havia. necessà
riamente, sido derrotado pelo do Par
tido Comunista.

Disse-lhe da ca.mpanha de que seria
vítima, conhecendo, como conheço, a
fôrça e a audácia dos nossos adv,?r
sârios. Hoje - Oompanheiros do
Partido Trabalhista - declaro-me fe
liz e contente comigo mesmo. por ha
ver contribuido. tal corno me foI dado.
para a vitória eleitoral dêsse bom va
rão. dêsse espírito equmbrado e es
clarecido, que é o prov~cto General
Et<rico Gaspar Dutra.

o PARTIDO TItABA1.HISTA

E nestas palavras estão as explica
ções que devia ao povo brasileiro.
Quando fêr oportuno, tornarei ao as
sunto. Demonstrações de ordem téc
nica não cabiam. de tôda evidência,
nUma análise Que se d~stina apenas a
levantar uma pOüta daquela cortina
de fumaça com que se procurou con
fundir o espírito públí~o. Fui longo
e monótono, nestes esclarecimentos.
Perdoai-me, mas eu võ-Ios devia, a
fim de que fi<:assels habilitados a re
pelir explorações que avultam na pro
porção em aue cresce a nossa fôrça.

Fio em que não me faltarão fé e
entusIasmo para prosseguir lutando
pelos interêsses do povo brasileiro,
principalmente para que os humildes,
para que os pobres. para que a grande
e obE:CUta massa dos nossos "marmi
teiros" se soerKa como lhe compete 
ela q'le é a' obreira da j:{randeza do
Brasil -- até à conQuista das suas le
gítimas reivindicações.

Viva o Partido Trabalhista Brasi
leiro !

O SR. PRESIDENTE - Está. finda
a hora do Expediente. Passa-se- à

ORDEM DO DIA

Comparecem mais 150 Senhores
Representantes:

Partido Social Democrático

Amazonas:
Leopoldo Peres.
Cosme Ferreira.

Pará:

Duarte de Oliveira.
Lamcira Bittencourt.
Carlos Nogueira.

Maranhão:
Od:lon Soares.
Luis Car\lalho.
José Neiva.
Afonso Matos.

Piauí:
Renault Leite.
Si~efredo Pacheco.

Ceará:
FrotJ. Gentil.
Almeida Monte.
Raul Barbosa.

Rio Grande do Nort,~:

Georj!ino Awlino.
.Dioclécio Duarte.
Mata Neto.

Paraíba:
José Jof11í.

F'ernambuco:
Novais Filho.
Etelvino Lins.
Jarbas Maranhão.
Oscar Carneiro.
Osvaldo Lima.
UI~sses Lins.
Barbosa Lima.

Alngoas:
Teixeira de Vasconcelos.
Góes Monteiro.
Medeiros Nela.

Sergipe:
~:1te Neto.

Bahia:

Lauro de .Freitas.
Aloísio de Castro.
Reg1s PachecO.
Negreiros Falcão.

Espírito SAnto:

Henrique de Novais.
Carlos Lindemberg.



Eurico Sales.
Vie~ra de Rezende.
Alvaro Castelo.
Asdrubal SonDes.

Distrito Federal:
Jonas CorreJa.

Rio de Janeiro:
Pereir3. Pinto.
Alfredo Neves.
Amara1 Peixoto.
Paulo Fernandes.
Getúlio Moura.
Bastos Tavares.
Brigido Tinoco.
Miguel Couto.

Minas Gerais:
Rodrigues Seabra.
~ed.ro Dutra.
Eias Fortes.
Israel Pinhe:ro.
JoaQuim Libânio.
Augusto Viegas.
LaiI' Tostes.

Sào Paule:
Noveli Júnior.
César Costa.
Sílvio de Campos.
José Armando.
João Abdala.
Sampaio Vidal.
Machado Coelho.

Goiás:

DJl.fio Cardoso.
Diógenes Magalhães.
João d'Abreu.
Caiado Godói.

Mato Grosso:
Ponce de Arruda.
Argemiro Fíalho.
Martiniano Araújo.

Paraná:
Roberto Glasser.
Munhoz de Melo.
João Ag'lÚar.

Rio GrandJe do Sul:

Ernesto Dorneles.
Gaston Englert.
Brochado da Rocha.
Elói Rocha.
Teooomiro Fonseca.
Antero Lelvas.
Manuel Duarte.
Bittencourt Azambuja.
Gllcério Alves.
~érdo Teixeira.
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Pedro Vergara.
Herófilo Azambu,fa.
Baiard Lima.

União Democrática Nacional

Maranhão:

Antenar Bogéa.

O:ará:
Fernandes Távora.
Gene:! Barreira.
Beni Carvalho.
Egberto Rodrigues.
F'ernandes Teles.
José de ..Borba.
Leão Sampaio,
Alencar Araripe.

Parníba:

J cão úrsulo.
Osmar Aquino.

Pernambu<:o:
Lima Cl'tva1canti.
Alde Sampaio.
João eleofas.
Gilberto Freire.

Alagoas:
:Freitas (;a valcant1.
Má.rio G(lm~s.
Rui Pah:neira.

Sergipe:

Valter ?ranco.
Leandro M~ciel.

Heribaklo Vieira.

Bahia:
otávio Man~abe~ra.
Luis Viana.
Cleznenta Marlanl.
Dantas Júnior.
Rafael Clncurã.
João Mendes.
Alberico Fraga.

Distrito Federal:
Hnmilton Nogueira.
Jurandlr Pir<>s.

Rio de Jan.-:iro:
Prado Kelly.
Romão Júnior.
José Leomil.

Minas Gerais:
Lopes Cançado.

São Paulo:
Romeu Lou.renção.



Mato Grosso:
Vespasiano Martins.
João Vilasboas.
Dolar de Andrade.
Agrícola de Barros.

Paraná:
Erasto Gaertner.

Santa Catarina:
Tomás Fontes.

RIo Grandte elo Sul:
Osór!o TuiutL

Partido Tra.balhista Brasileiro

Distrito Federal:
Benjamin Farah.
Vargas Neto.
Beníc10 Fontenele.
BarI'le to Pin to.
. Mínas Gerais:
Leri Santos.
Ezequiel Mendes.

São Paulo:
Marcondes Filho.
Hugo Borgru.
Romeu Fior!.
Eusébl0 Rocha.

Paraná:
Melo Braga.

Rio Grande do Sul:

Artur Pischer.

Partido Comunista do B:-asil

Pernambuco:
Agostinho Oliveira.
Alcêdo Coutinho.

Rio de Janeiro:
Claudino Silva.

São Paulo:
José Crlsplm.

Partido Rem.:blicano

Pernambuco:
Sousa Leão.

Sergipe:

Durval Cruz.
Amando Fontes.

M.inas Ge:a~s:

Jac1 Figueiredo.
Bernar~s Filho.
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Mário Brant.
Felipe Balbi.
Artur Bernardes.

São Paulo:
Altino Arantes.

Partido Social Pregressista

Ceará:
Olavo ulivelra .
.João Adeodato.

Bahia:
Teótlulo Albuquerque.

Partido Democrata Cristão

São Paulo:
Manuel Vitor.

RIo Grande do Sul:

Partido Libertad"r

Raul Pilla.

O SR. PLINIO BARRETO - Se
nhor Presidente. peço a palavra pela
ordem.

O SR. PRESIDEN'rE - Lamento
não poder atender ao nobre Represen
tante, porque está finda a hora do
exped1ente .

Vamos prosseguir na votação do
projeto da Constituição.

Tem a palavra o Sr. Deputado Lino
Machado, previamente inscrito.

O SR.. LINO MACHADO (... ) 
Sr. Presidente, prevalecendo-me de
dispositivo da nossa lei interna, pro
curarei, ràpidamente embora, opinar
sôbre o Capítulo 9.°, que ora vem à
dIscussão.

Certo só êste seria o momento ade
quado, em face das dificuldades que
surgem no plenário tOdas as vêzes
que se pretende destaque de emendas.
Ainda ontem, emenda com 183 assI
naturas não conseguiu que o destaque
fôsse aprovado pelo Presidente efetivo
desta Casa, embora a maioria dos
Srs. Representantes já houvessem de..
monstrado desejo de se manifestar só..
bre o assunto.

Eis por que, ao subir à tribuna para
opinar sõbre êste Capitulo, a. meu
vêr dos mais importantes, acentuo que
assuntos dos mais relevantes aqui es~

tão, entre êles o estado ele sítio, dêGse

(.) Não foi revisto pele orador'.
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estado anormal por que passam todos
os países, dêste est<3do de insegu
rança e de intranqüil1dade em que
caem de quando em quando, tódas as
Naçõés, dêssc estado de sítio. 5r. Pre
sidente, que deve ser bem. ponderado
antes de aprovado por esta Assem
bléia.

Para fazer êstes comentários preva
leço-me dos próprios projetos que nos
foram mandados a plenário: o da
grande Comissão dos 37, em que o
estado de sitio veln regulamentado de
maneira satisfatória, e o texto ora em
discussão, desvirtuado de tal maneira
que o considero como um petardo jo
gado em plena Assembléia Nacional
Constituinte. (Apoiado.)

Basta dizer, Sr. Presidente, que o
projeto primitivo estabelecia no ar
tigo 182:

.. O Congressu Nacional, no caso
de agressáo estrangeira ou de co
moção intestina. poderá autorizar
o Presidente d&. República a ue
clarar em estado de sitio qualquer
parte do território nacional".

Nada mais acertado do que êste dis
positivo, que contém aInda pequeno
pormenor garantidor do próprio ci
dadão. E' o que se lê no n.O m em
relação ao desterro para qualquer
ponto do território nacional, desde que
seja em lugar povoado e salubre, dis-

. tando no máximo 1.000 Quilômetros
daquele em que se encontre a pessoa.
a tingida pela providência.

Não sei por que êste projeto, ela
borado pela Comissão dos 37, estudado
e meditado por grandes jurisconsultos
e cultores do Direito, veio ter ao nosso
meio, nesta última discussão, intei
ramente desvirtuado. Basta assina
lar que o estado de sítio passou a ser
prev~ntivo, como mostrarei à. Casa
pela leitura do artigo que a ele se
refere - número 201 do projeto re
visto, no qual se estatu1:

,.O Congresso poderá decretar o
estado de sitio:

I - no caso de comoção intes
tina grave ou de fatos que evidenciem
estar a mesma a irromper".

O Sr. Amando Fontes - Fatos que
seriam apenas da alçada da polícia..

O SR. UNO MACHADO - V. Ex."
vem aO meu encontro com o seu apar
te. Ta.is casos ou fatos são da al
çada poUcial e náo se concebe que,
por suspeita abstrata, por hipótese
igual às últimas irregularidades. às
últimas arbitrariedades, quem sabe se

preparadas pela própria polícia -.
seja essa suspeita motivo para decre
tação do estado de sitio entre nós.

O Sr. Aloisio de Carvalho - A cri
tério da polícia, os fatos dos últimos
dias seriam da nat:Ireza dos que evi
denciam comoção intestina.

O SR. LINO MACHADO - .) ilus
tre professor de Direito e nobre Re
presentante pela Bahia &.ssinala que
as próprías informações trazidas a
esta Casa pelo Sr. Ministro da Jus
tiça, em ofício, seriam oostantes para
que se decretasse o estado de sítio.

Sr. Presidente, não é possivel que
nos condenemos a nós mesmos, que
nos amarremos a nós próprios, votan
do ésse estado de sítio preventivo,
numa hora de intranquilic1,ade, de in
segurança, coma a em que vivemos.

E' inovação desastrada, que talvez
tenha recebido o influxo de mentali
dade totalitária, esta que súrge agora
no projeto em segl141da e última dis~

cussão.
O Sr. Joáo Amazonas - De men

talidades que não fazem parte desta
Assembléia.

O SR. LINO MACHADO - Será
:linda mais grave: essa influência te
ria vindo do exterior. de vez que a
ComiSS3.0 dos 37, sem um voto dis
cordant~ sequer, já. nos mandara o
estado de sitio, não, 1-JGrém, com o
carâr..e:- preventivo.

Hão fica, 'entretanto, a1 o projeto
ora em debate, porque há outros casos
e dos mais sérios, entre os quais aquê
le que suprime as nossas imunidades,
e que eu classificaria, se o dispositivo
fósse a prova<io, de suicídio do parla
mento.

A imunidade é inalienável, insepa
rável do mandato de Representante
do povo Sem ela não há como exer
cer o m~l.ndato: sem ela, Sr. Presi
dente. não h:l como o representante
do povo possa desempenhar sua fun
ção precípua, no fêgime democrático,
Que é de fiscalizar o Poder Executivo.
sem ela. ficariamos reduzidos a um
Congresso bastardo e espúrio.

5rs. Constituintes, vou lêr oS tex
tos do primeiro e segundo projeto, a
tim de monstrar a incoerência daque
les que, tendo votado. em primeira
discussão, disposi:"lvo táo sálbfo, man..
dam ao plenário, agora, coisa comple
tamente antagônica.

Eis o art. 3.0 pal'á.grafo 6.° do prl..
mlt1vo .projeto:

..As medidas adotadas com a
decretação do estado de sítio,
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mesmo em caso de guerra, não
atingem as Deputados e senado
res, os Ministros do Supremo Tri
bunal l"ed-eral do Superior Tribu
nal Militar e do Tribunal de Con
cas; os Juízes dos tribunais fede
rais de recursos e magistrados da
justiça eleitoral, bem como nos
territóríos das respe<:tivas circuns
criçÕ€:s, os governadores dos Es
tados, os membros das Assem
bléias Legislativas, os desembar
gadores e os demais membros das
magistraturas locais, membros dos
tribunais locais de conLaS no exer
cício de suas funções."

Vai ver, agora, o plenário como in
voluiu, em táo poucos dias, a Comis.
são dos 37. E involuiu. talvez por
influência-s -. quem sabe? - estra
nhas à. própria Constituinte, confor
me ace'I1tuou, em ~:parte, o nobre
Deputado Sr. Júãú Amazonas.

O art. 209 do atual projeto, na
parte aue trata das imunidades '[:iarla
mentaies, está assim redigido:

.. As imunidades dos membros
do Congr::S5o Nadonal subsl.c;ti
rão durante o estado ée sítiú. Me
diante maioria absoluta de votos
da Câmara ou do Senado pode
rão, todavia. ser suspensas as de
Deputados ou senadores determi
nados, cuja liberdade se torne
manifoestamente incoIllpatível com
a defesa da ~~açá.o ou ~om a
s'égurs.nça das instituiÇÕes po-
liticas ou S<l<:iais".

Em tôda a lústórla da Repúbüca
no Brasil o chefe desse Executivo.
que se hipertrofia a cada passo, sem
pre dispôs da maioria do Con~sso.
Tal como está o dispositivo, o par
tido majoritádo, como no principio
das sessões de'sta nssembléia era
tão lembrad{) pelo 5:. Nereu Ramos,
poderá suspender as imunida.des de
todos seus adversários. Bastará que,
amanhã, assim o entendam os Srs.
Representantes do ~artido Social De
mocrát1co.

O Sr. Al1UZ:nào Fontes - Nem ao
menos se estabeleoeu o quorum de
dois têrços .

O SR. LINO MAOHADO - S'
exato. A simples maioria absoluta
dos presentes... Será. fácil à. maio
ria. conseguir êsse núm.ero pM"a cas
sar imunidades parlamtntaxes.

O Sr. Pereira da Silva - Qu,alquer
maioria adrede prepa.ra.da pOderia.
cassar imunidades parlam.ental"e.s.

O SR. LtNO MACHADO - Diz
V. Ex.a muito bem, qualquer maio-

tia adred,e preparada poderá cassar
as imunidades do Poder, Legislativo,
que são " cúpola magnífica, a peça
principal, por excelência da demo
cracia, sem a qual não pode haver :"e
pl'esentação popular.

Dontra essa disposição do próprio
projeto que nos veiu da Comissão dos
37, temos como favor ou graç.a do
General Dutra, a afirmativa de um
dos Hderes da Casa, 51'. Nereu Ra
mos, de que do:"a avante as imuni
dades parlamentares serão respeita
das.

E' S. EX.~ quem des-eJa respeitá-las
mesmo no estado ditatorial em que
vivemos; é S. Ex.a quem manda.
através de seu detegado nesta. ..'\.5
sembléia, afirmar aos Srs. represen
tant..es que as imunidades serão res
peitadas.

Quem sabe, porém, se essa afirma
tiva foi ape.nas justificação paru aque
1:l.S imunidades desrespeitadas ante
ontem, quando varejMam a casa d-e
dois r'epres€"ntantes do povo que aqui
Cem assen to!

Quem sabe se nao foi exclusiva
m.;nte para ànr impressã.o ao povo
de que na realidad...: pretende rcsI>ei
tal' as imunidades dos qUoe estão pre
parando a Cons~ituição para n.os dizer
depois que as imunidades cassadas
o foram por deliberação da própria
Constituinte?

..'\ esta a!tUJ:a. em que estamos sa
indo da ditadura, tals fatOlS na reo.a.
!idade deveriam ter grande repercus
são; a esta altura, em que tentamos
deixar o que ainda há dois dias cha
mei de atoleiro ditatorial, tôdas es
sas medidas náo poderiam figurar na
Carta que se pretende plasmar den
tro de uma democracia. Numa Ca:rta
totalitária -- ou melhúr numa carti
lha como a de 37 - ficariam magni
ficam'ente bem. Naquela época não
havia o qu.e -censurar, pois tudo esta
va reduzido ao mesmo denomidar co
mum. Naquela época alguém falava
para tõda a Nação, não de uma
tribuna livre como ~ta que tenho a
honra de ocupar, mas doe outra que
passou à história como bastarda e
espúria e que s6 se preooupou, du
rante quinze anos, em fazer o el-ogio
de Estado Novo.

se! que não iremos aprovar emendas
que de qualquer maneira nos situem
dentro de posição em que não fiquemos
bem perante a Nação; sei que, na hora
oportuna. todos aqueles que receberam
o mandato do povo e que o tem na.
conta de mandato livre, saberia defen
der as garantias do clda<1ft.o b:-asUeiro.
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De qualquer sorte. meu dever é o que
estúu a cumprir pois se tal não me
fôsse possível preferia renunciar meu
lugar. Sob êsse aspecto e com e~a de
claração, quero apenas a-ss1nalar que
não aceito injunções partidárias e
que falo não proprtamente em nome
de meu Partido, mas em nome indivi
elUal,

Há outro dlspositivo sôbre o qual
também desejo opinar. Refiro-me ao
a.rt. 191, que declara:

"São simbolos naclonais ? ban
deira, o hino, o sêlo e as armas vi
gorantes na data da promulga
ção desta Constituição".

Aãianto. desde logo à Constituinte,
Sr. Presidente, ser daqueles que consi
dernrn a bandeira do Brasil como
um símbolo de soberania, sob a qual se
agasalham todos os brasileiros. NBt
bandeira magn:i!ica, que ainda agora
mals se cobriu àe glória nos campos
de betalha, atravessando os ma:es e
os céus do Atlântico, v~jo o símbolo da
unide<1e nacional.

Quel'o 6eclarar entretanto, que não
depende de uma handeira, una e ln~

divisf'l, a unidade nacional, mas de
fatores outros, inclusive das própria.s
fórç8s armadas; depende dos no~.sos

costumes e tradições. depende da mes
ma língua; depende, ainda mais, da
língna, diversa da nossa, que fa-Iam
I~~SOS vizinhos.

A tandeira, em si é um simbolo de
t.:.nldade. Mas não há por que. Sr.
Prebidente, destruirmos outras ban
deiras que existem por aI afora, pa
vilhões magnificos. cada um COJD sua
história, cada um com sua expressão.
Não há por que destruir - e incendlà
rlamente, coma fez o Estado Nova 
35 tandeiras dos Estados da Federa
ção·

Ca.da um de nós tem sentimentos
el~"aàos e nobres; cada um cíe nós é
um enamorado etemo da grande Pá
tr.~&, da soberania de seu granae pais.

Mas, dentro dêste mesmo pais, ca
da um de nós tem seu Estado, e por
é!e llm catrtnho especial, como pelo
próprio Município em que viu, pela
primeJIa vez a luz dos olhos e do
espírito.

Confesso meu senUmental1.smo: den~

tl'c. do meu próprio Município, eu
tenho veneração sublime pelo velho
casarão em que nasci, percl1do no meio
do sertão.

Se assim é náo vejo por que fJ.cabar
mos com os símbolos dos Estad~h e
com!> tentar-s~ a destruição daR nossas
bandeiras.

o Sr. Arruda Câmara - V. Ex.
tem tóda razão. A destruição das nos
sas baJ1deiras e~'taduais seria um cx1
me contra a hlstória e ccmta:a. a. liber
dade, poIque essas bandeiras relem
brarn grand-€5 movíanentos UbeTta:io
res.

O SR. LINO 1\.MCHADO
E' wm ministro de Deus desta. terra
de SanDa Cruz, que vem trazer seu
apoio às bandeixas de todo o B=-as1l.

$r. Pres~d,ente, en1tre motiv-os ou
tros que alegam os delfensores de uma,
só bandeira. está o separatismo.

QUando, porém, a banrleita seI'IViu,
de qualqu·er manel.n e em qualquer
fase da. vida, para er1ar s. mentali
dade separatista.? E onde houve êsse
movÍJmento?

Poderei lembrar - em homenagem
ao nobre Retpresentante General Flõ
res da Cunha, que se enco11ltIa nesta
Assembl'éia - a época FarroUJ)llha,
aquêle movimento de braNo.s das ço
chilhas. €m que os gaúchos demar
caram, com a pa.ta dos cavalos, as
fronteiras da pàtria: poderei recordar
os f~1tos dos Farrap0:5, palra dizer à
Assetn!bléla, que. dian1ie da iposs1Jhlli
dade de invasão estr::mgeira a ban
deira. farroulptl':"1a fot enrolada. e doe
suas dobras saiu alto, ele-vado, nobre
o sentid.) d~ brasiliJda.d.e.

O Sr. Adroaldo Costa - Permite
V. Ex.o. um aparte?

O SR. LINO MACHADO
Com m utto prazer.

O Sr. Adroaldo Costa - A bandeira
farroupilha não foi s6 enrolada, por
que Canabarro pediu licença ao co
mandant~ para que ela flutuasse no
topo das lanças dos gaúchos que in
vadiram o Paraguai para firmarem a
soberania e· a lndependêncl~. do
Brasil.

O SR. LINO M:ACHADO
Quaooo afirmei que fóra enrolada a
ba.I1ld€1ra farroupilha foi para. assina
lar que da.s suas dobJ'las surgiu o es
pirita de brasilidMe, em 1835.

O 5r. Arruda Câma.ra - Permite
V. Ex." outro aparte?

O SR. LINO MACHADO
Com [prazer.

O Sr. A rruda Câmara - Lembro à
Eglrégia .AsSembléia que o ato de vene
rtlA;áo e Bdlrêço à. baJ1deira da COn!e
deração do Equador constitui reverên
cia. à. meanór1a de Pa.dTe Roma, de
João Ribeiro Pessoa. do Leão "Coroa
do" Frei CM:1leC'a.. Frei MigUel1nho e
tantos owtros que de!['am o sangue
pela liberdade do Brastl.
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E> SR. LINQ MACHADO
se· hOUIVe3Se tempo, gostaria. de me
1I'aferlr ao Estado que V. Ex.a. c<ml
tanto· brilhantismo representa ~
0a6a; entretanto, como Pernambuco
Dão tem sJdo 3CUB8do de secp~.
pm1r<> rete:rir-me a. São Paulo, o :D
tado das "Bandeiras" magn:ílflcas, que
tainlto pov03lI'9m () 1nierlor e que tem
uma. plêiade de desta.eados Repr~
ta.ntes na Assembléia, pa.ra dizer qUe
o. moVimento de 1932, tão aeus.aQo
J)OJ: UiJlS, foi um moVimento :m.agnUioo
dal1berlação, que a,nteviu, certamente,
O· .per1odo novo, () "Estado Novo", a.
d1tad:ara 00lD1 tfm.

O 81'. Aureliano Leite - fi. Ex.1I.
peramte um 2IpaJ"te?

O SR. LINO MACHADO
Com prazer.

O Sr. AUTeliano Leite .- Qual'..(}Io a
revolução constituctooolista. de São
Pa.ulo estlaJva no ~eu - tenho-o
repetLdo mai.s de uma v~ n-esta Casa.
- e sentíamos sua vitória, o govêrno
do Estado baixou decrero, esccIhC'llào
seu brasão de armas, cuj a legend9.
era: ~ Pro Brasilía liant exímia, isto
é~ pelo Brasil se façam grandes cOi
sas.

O SR. LlNO MACHADO
Sei do f.a,to e o ocmltlrmo, embOra não
~a mister a con!lnn~o. Logo de
pOis dcs primeiros d1as da C~titu
!nte de 1933,8. mim me coube a honra.
de-, Represet1lta..nte en:tâo, oom.c agora.
do MaTaMáo, visitar na grande terra.
de V. EJc.o. CamJPOS de Jordto. lá en
contr.a.ndo a divisa a que o nobr.e co
lega- se refere.

O Sr. Aureliar..o Leite - V. Ex.a
pode ac.rescellllJax - em Ciun,pos de
J.ord'ão e em. tatos os ·recantos de 810
Paulo.

O SR. UNO MACHADO - Refe
r!~me ~~pec1a1Inente a Campos de
Jbrdão. porqUe foI precisamente a ter
ra que visitei.

O Sr. Rui Almeida - V. EX."~
derê. dizer. ao nobre colega Sr Au..
reliano Leite que, no escudo da Dosas
terra·, figuram o livro e a pena - de
mostração de que ainda somos a Ate..
nas bra$Ueira.

O 51' rtureliano Leite - V. EJt.a
quer rderir-se ao Estado do Mara
nhão.

O SR. LINO M ....CHADO -- Sen..
t1r~me-ia um tanU.. embaraçado Iie,
desta tribuna, recOrdllSSf.: aquele bra
são m~1.~nífko <.ia terra da intelectua
Hebd!:'. daqllele lwrça j}l'ivilegiqdo em

que nasceu. e nobre colega e em que
me coube a honra 4e também nascer.

O 51' Regís Pacheco - Permite
v.. Ex.a um. aparte, em s.ux.illo à tese
que defende·? (Assentimento do ora
dor.).

Quero repetir o aparte que dei a
V. Ex.' porque parece que não roi
reg1stado tal a distância em que me
encontrava. Desejo fique cone:ignado
nos' an'l.t1s da Assembléia que a ban....
deira da Bahia tem como simbOlo o
trabalho e a just1Ç~i. abraçados irmá
mente. num laço Iegendár1ú e sign1tl
catIvo per ardua SUTgO. Jamais será
esquecida pelos baianos, que se babJ
tuaTam, sem suoestimar o glorioso pa
vilhão nactonal' a vê-la ass1naIar as
grandes datas e' os grandes momentos
da: Ba.h~a.

O SR LINO MACHADO - Vêem
VV. Ex:s. que· tôdas as bandeiraa
têm a. sua histórta.

O Sr NegreiTOIJ Falcão - Pode
mos v1ver à sombra de uma única
bandeirn. - a Bandeira Drasllefra.

O SR. UNO MACHADO - Onde
haverlamos de nascer senão nos mu
nicípios? Onde passarfazuos os prt
metros dias de nos::sa vida intelectual
senão· nas p~ovincias e nos Estados.
C-:>mo pois, Sr Presidente, concordBl"
em que se destirtússcm, naquele espe
táculo de tI:1ste recoodaçáo t que foi.
na. vel"dade. o espetáculo de 3'1, por
simples decreto. essas bandeiras mag
nífIcas que exJstenl por ajo afÓJ"S. qmr
são as bandeiras do~ Estados, do Brar
o5il tnteu'o? !

O' Sr. Paulo Sarasate - O Ctar*
tambélu aplaude a belfssima caasa
demoC'l1lUt:8I que V Ex.a defende. ES
tou; de- inteiro acôrdo com V. Ex.
em" tudb que fõr CO.ltrárlO ao totalltK..
rlsmo.

O SR. LINO MACHADO - Nem
pOderia ser de outra fonna. porque a
terra que V. Ex.a r.cpresenta-, é a terra
do sol, e a. terra. da luz, é a. terra. doe
jangadeiros e tambéIn é a terra. da.
liberdade. Assim, V Ex.a SÓ poderl8l
estar com a causa que defendo nêste
ínstante

E quando êsses motivos não houves
se, existe UD1 que sobrepalra' a todos:
é aquele que 110S levou a todos a as
sIstir au vulcão que incendiou o Bra
sil e em que se queimaram as bandel
l"aS dos Estados, sínal de que se pre
tendia lÍ.Jminar a. fôrça da inteligêu
da, 1H'1:1 rôrça da r}rutulidade 1 Nã.o
Cht'j.:,alll.l:; (~nll'l~t.alllCJ ,11) t'1I11 .:laqueIa
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hora, sem o nosso protesto, mesmo
antes do raiar da democracia. <Muito
bem.)

O Sr. Ataliba Nogueira - Quando
ainda não existia. <) Brasil, São V~

cente. primeiru município do Bra
3il, já tinha seu emblema.

O SR LINO MACHADO - ~ Amé
rica do Norte, desdI:. o século XVIII,
tem SU3S bandeir!1s espalhadas por
tôda parte, e como estamos aqUi a.
plasmar nossa Ca!ta Magna quero
te.mbém invocaI êsté- exemplo.

Sr. Presidente. vau terminar Faço-
o certo de que havemos de condenar
aquele ~oque de clarim e aquele ru
far de tambores - toque de clarim e
rufar de tambores Qüe pretendjsm dar
cabo da democracia para que das cin
zas, não da democracia mas do tota
litarlsmo, ressurjam agora a oandeí
ra do Brasil e ao lado da bandeira do
Brasil, a,s banaeiras do~ Estados da
Federação. {Muito Dem; muitú bem.
Palmas. O orador é C1J.mprimenta
do.)

SR. PRE:$II>ENTE - Tem a pa
laV1'a O Senhor Café Filho, orador
inscrito.

.0 SR.~ FILHO (.) - Senhor
Presidente, sou dos que menos têm fa.
lado nesta Cas, durante o andamen
to do projeto de c<>nstituição. Estou
votando os dispositivos em silêncio. da
bancada, para que a futura COnsti
tuição do Brasil possa ser promulgada
na data escolhida. Já hoje, te.nh() dú
vida. ~ e por que não dizê-lo desta.
tribuna? - sbbre a possibili<lade, dada
a marcha dos nossos tra.balhos, de se
promulgar a C<mstituiçáo a 7 de se
tembro, a não ser que ocorro. um mi..
lag:r-e parlamentar. 1550, entretanto,
não deve decepcionar o povo brasilei.
ro porque a. crise polftica e econômica
que o país experimenta não se corrige
a.penas, com a promulgação da Cons
tituição.

Neste 1nstante, requer-se do Govêr.
no, como da Assembléia COnstituinte,
o sentimento elevado de patriotismo e
de eompreensoo da. gra.vidade do m0
mento brasileiro.

Sem homens na admiDJ1stração, po
demos deixar o Brasil com ou sem
Constituiçâo, que nada adianta.. E'
por Isso que, na hora em que vamos
'VQtar o capitulo, talvez mats im:por..
tante da oe.rta Constituc:1onal, devido
à matér1a polfUca que enoerra., venho
à tribuna, não para e~otar os mi-

(.) Não foi revJsto pelo orador.

nutos que o Regimento me concede,
mas para fazer advertência aos d1s
tint.os colegas que vão deliberar sObre
assunto de que dependem os nossos
próprios destinos, se é que deseja.mos.
amanhã. ser um Poder Legislativo à
altma da espeetativa do povo brasl
letro.

Fiz parte de um Parlamento. de
uma. Câmara dos Deputados, di'ssolvido
pelo Poder Executivo. .

O Sr. Getúlio Moura - Acho que
V. Ex.& tem razão ao sustentar que
a Constituição náo será. promulgada
a 7 de setembro. Que mal decorrerá
para o Brasil com o a traso de 24 ou
~ horas? Lamentável. até, será que
venha a haver coincidência. da data
da Independência com a da proznu.l
gação da nossa Carta Magna, que deve
ter SIgnificação próPria. Nenhuma <ias
Constituições que conh-eço foi promul
gada. até hoje, em data anteriormen
te histórica. Podís.mos ter tido Cons
tituição anterior a 14 de julho e não
o desejamo~ fazer para que ná.<:l coin
cidisse a data com a Tomada da Bas
tilha.

O SR. CAFÉ FILHO - Obrigado
a V. Ex.~ pelo seu a.parte.

Sr. PreSidente, como àizia, fiz par
te de uma Câmara dos Deputa<los.
dissolvida pelo Poder F..xecut1vo.
Deputado, fui obngado a. pedir asilo
em uma Embaixada e a. seguir para.
um país estrangeiro coq'lo ref~a.do
pclírtico, tendo sido sulbmetid9 a1, a.
interrogatório pn1J.cial.

Agora., se me de<para o texto do
Projeto da 'Constituicáo, que regula as
imunidades parlamentares.

Trairia meu mandato se não viesse
neste mom~nto, embora tomando o
tempo e contrariando aqueles que gri
tam "voto", "voto". - fazer estas
considerações, que julgo nec,essáTla.s.

Estamos diante do capitulo mais
grave para a. vida do Poder Leg1slaU
vo. se é que desejamoft ser ve1'ldade1ra
mente um Poder Legislativo de verda
de e não um si:nples arremedo.

O Projeto anterior, submetido ao
plenário, tinha redação diferente. ao
tratar das imunidades parlamentares.
Dizia. em relação ao estado de sítio, o
seguinte, em seu art. 182:

"O Congresso Nacional, no ca
so de agressJo estrangeira ou de
comOÇão intestina pOderá auto
r1za.r o ~dente da. República a
declarar o estado de sítio em qual
quer parte do território ns.c1o-
nal. ,. .
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o P:ojeto em votaÇ&O está redigi.do
n~te5 tênues:

.. O Congresso Nacional podt!rá
c€cretar o esL<tdo de sítio:

1) no caso de comoção intestina
grave ou de fatos que evidenciem
estar a mesma a irromper".

Chamo a atenção da ...ssemblé1a pa
ra os últimos acontedmentos desen~

rolados justamente na Capital da Re~

pUblica. Tlvemo.o::. um dia ~m que bem
:::oderin ter sido pedida ao Congresso
â decretação do estado de sitio. A po
licia, responsãvel pela vigilância públi
ca, causava perturb~çóes. Parecia que
o momento era gravlSslmo e que o go
vêJ'no não encontrava solução para
êle. Mas, na hora, no minuto. no ins
tante {'!m que c Sr. Presidente da F;,e
púbUca entendeu de entregar o poH~

ciamento da Cspital a um G€nerl:l.l do
Exélclto Brasileiro e às fôrças dêssc
E:.cército, tudo passou como IXlr en
canto. a paz voltando J. reinar.

Por ai V. Ex.a está. vencia, 81'. Pre
sidente, como é possível preparar am
bi-e~te, prep:<rar os me!o!', preparar OS
-e f to! tos pa ra a ceaetação do esca do de
sitio. 1sm pOGi'! ser gerado, atk den-
t~o da Pol[da Central. .

Já afi~'m~í que pertenci a uma Câ
tr.:1.!'S (lue foi rUssolvida. Mas disso1
,dda pôr quem? Por alg!lem que dIsse
à Câma"~. rr:-1 mens..'l.gem, qL1e o Bra
sil eEtav~ na !minênda de ~uerra ci
vil com as c~uucterfstica5 de agres
são estrangeira. Senado e Câmara,
em boa fé, sem outros elementos de
anâlise conc~dernmao Poder Executivo
:t faculdA,d~ de suspender tiS garan
tjas constitucionais, sendo deJois, ela
própria, vítima dêsse estado de sítio
pe<:lido em mensagem pelo Poder Exe
cutivo. que tinha como objet<l extin
guir o Legislativo.

Om, Sr. Presidente, no projeto diz~

se Que. decretado o estado de sitio,
a Câmara dús Deputados ou o senado
pode suspender as imunidades parla
mentaI'€s apenas pelo voto de sua
maioria.

O Sr. Plinio Barreto - Considero
êsses dispositivo ver<iadeira guilhoti
na contra a Assembléia, preparada
pelas nossas próprias mãos.

O SR. CAFÉ FILHO - Obrigado
a V. Ex.a pelo aparte.

O Sr. Lino Machai1tJ - E' um Yer
dadeiro suicídio.

O Sr. Ataliba NO{JUeira - Qual o
artigo impugnado por V. Ex.a no
atual projeto?

o SR. CAFÉ FILHO - Estou 1m"
pugnando o art. 201, n.o 1, que per M

miw a decretaçã() do estado de sítio
no caso de comoção intestina grave
ou ele fato que evidencie estar a mes
ma a irromPer. Estou impugnando o
art. 209 do "mesmo projeto, permitin
do que, pela maioria de ca.da Câmara,
sejam suspensas as imumdades parM

lamentares, motivo suficiente para
deixar de existll' o Parlamento.

,O Sr. Cfl.rlos Prestes - Em 1937,
Sr. Deputado Café Pilho, a imagiM

nação dos homens até criava dOM
cumentos, como o denominado Cohen.
Mas o mundo andou. Estamos em
1946. E. hoje, a imaginação d{). Sr·
Pereira Lira já. não fic3. na cnaçao
dos documentos: vai à dos fatos que,
como diz êsse 0.° 1 do ar~t. ~Ol, evi
denciariam estar a comoçao mtestina
a Í.!'rom~r, Esses (atas f.oram mon
tactcs :.>qui no Rio de Janelro, hâ pou
cos dias, pelo Sr. Lira. par~1. levar
centenas de pacatos cidadaos ao car
cere. n~u'a assaltar as sedes de um
'partido legalizado. par!l amC:lçar a
\'ida cif.' di\'erscs com~nLstas, indusi·
Vi! a minha própria. "::lsada pelos 00
lecuins policiais. São ess~s os fatos a
que se refere o n.o 1 do art. 201, preten
dencln s~r objetivo. Consi~era-s~,~e
ceçsárío quI'" o prf'{'eito seJ~ obJe ..lvo.
Mas n obje':.ividade é exce~s1Va.. O Sr.
Lira mostra ~omo essa obJetiv!dade se
cria. qua !ldo as 2,utori~ade~ sao arbl
t,rária:'i. violentas, reaclOnánas e Hga
das ao fasdsmo.

O Sr. Ataliba Nogueira -=-- O nobre
:C::enador - parece-me - nao tem ra
~áo no tocante ao dispo~itivo que _o
llu~tre orador está a obJetivar. Nao
se trata, aqui, do Chefe de Policia do
Distrito 'Federal, mas do congresso
Nacional. que poderá de~retar o esta
do r.e sItio, nessa circunstância. O
Con'rresso te~á que examinar a maté
ria não podendo nbdicnr do exame
d08 fatos. A bancada comunista es
t:lrá a tenta à anãli~e dêsses documen
to:;.

O Sr. Carlos Prestes Bastará
apenas - maioria de votos para o Par
lamento aceitar os fatos e declará-los
indfcio de comoção intestina.

O Sr. Ataliba Nogueira - Não vejo
nlot!vo para incriminar o artigo. O
Congresso estará vigilante. Naquele
tempo, não havia bancada comunis
t:t ...

O Sr. Carlos Prestes - A bancada
comunista infelizmente é mlnoria. A
majoría. votará o dJsposltivo e será
responsável, perante a Nação, por êsse
crime.
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o SR. CAFÉ FILHO - VV. EExeias.
me concedem um aparte? (Riso.) Se
l:1hor Presidente, o projeto em vota
ção estabel~e qu.e as imunidades par
lamentares. durante o estado de sí
tio. poderão ser suspensgs pelo voto
da. maioria da Casa.. Segundo o ar..
tlgo 48, § 2.°, perde o mandato o
Deputado ou Senador cujo procedi ..
:m~nto fõr reputado. pelo voto de àois
têrços da Assembléia, incompatível
com o decóro da Câmara. a que per
tencer. Vejam VV. EExas., dois cri
térios: para suspender as imunIdades,
dentro tio estado de sitio, medida pO
lítica, se exige apenas o voto da maio
ria: para medida reIaeionada com o
decôro da Casa, .l::ixigem-5e dois têr
ços. Para punir o Deputado ou Sena
àor a exigência é de dois têrços dos
votos: para que se suspendam as imu
nidades parlamentares, no pressupos
ta da conclusão poUtica, sem que se
tenha conhecimento das origens oU
dos motivos que a determinaram 
porque. ás rezes, os motivos e as ori
gens são pVllciais - o quorum será
apenas a maIoria da Casa.

O Sr. Jorge A1'71(UÜ) - E' irrespon..
div(!l o argumento de V. Ex.a.

O Sr. Lino Machado - O orador
dá licença para um aparte?

O SR. CAFS: FILHO - AssiIr.., dou
por concluído meu aparte e. continu
ando o discurso que vinha proferindo
~riso), terei muito prazer em ouvir o
.aparte do nobre Représentante Sr.
Líno Macha do.

O Sr. Lin.o. Machado - Há outro
O,isposit1vo granaemen te prejud1cial:
o que atribui ao Presidente da CAma
ra ou do Senado. no intervalo das
sessões, o direlto de cassar 3.S imuni
dades de quaisquer membTOf) des
sas corporações, se assim o entender.
Já não se trata mais de dois têrços
ou de maioria. E' ao Presidente da
Casa que se atribui essa faculdade.

O Sr. Ca.mpOs Verga1 - Tenho o
prazer de secundar tota lmente as pa
lavras proferidas pelo orador e de
clarar que o único pod.er que tem au
toridade pa.ra cassar as imunidades
dos Srs. Representantes é o povo f:
êst.c pode fazê-lo quando fala atravl>s
ci&.s eleições, nas urna.~ livres da Nã:
ção.

O SR. CAFE: FILHO --- Obrigad:l
pelo aparte de V. Ex n .

5,r. Pl·e~idente. vim à. tribuna par'l
reglstra)' esse~ ia to/'. Esta é a mínhq
opinião, A Assembltií., decidir". e de-

cldindo estará deliberando sõbre seu
próprio desUno. Hoje, o cadadão é
Representante do P. S. D.. circuns
tância n'"IU1to agradável, porque ()
P.S.D. está com o G<>vêrno; ama
nhã, não sei se aqueles que se man
têm no P.S.D. ao lado do Govêrno
serão as mesmos que se acharão em
tômo do Sr. Presidente da Repú
bl1ca.

O Sr. Raul Pilla - Poderá virar o
fe1tiço eontra o feiticeuo ...

O SR. CAFÉ PILHO - Como
multo bem diz o nobre Deputado
Sr. Raul PUla, com a a.utoridade de
sua experiência. de homem público,
cairá o feitiço por cima de felticeLro.

O Sr. D,ym,ingos Vehuico - Desejo
dar apenas testemunho pessoal. Será
grave perigo para o Pcder Legisla
tivo a fa.cutda.de, no estado de sitio.
da ~uspensão das imunidades parla
mentares, apenas pe!o voto da maio
ria da. Casa. Em 1936, contra um Se
nador e quatro Deputados. levanta
ram-se calúnias carecas - porque
nelas não se encontrava um único
fio de verdade. Entretanto, subme
tklas à aprovação da Câmara, apa
receu um deputado, sem hombr1da.de,
Que se sujeitou areIatar a concessão
de licença para o nosso processo 
Deputado cujo nome não pl'otiro a
fim de não desonrar os anais desta
Assembléia A Câmara aptorlzou
nossa prisão e nosso processo, em
bora a maJoria da Casa soubesse que
estava cometendo grave êrro, ao
deixar no cá.rcere cidadãos inocen 
tes, patriotas e tão dJgnos quanto ~
mais dignos de nossa Pátria.

O Sr. Carlos Prestes - A Assem-
bléia Vibrará um golpe ~ontra si
mesma.

O Sr. Domingos Ve1csco - A
Assembléia deve. portanto, rejeitar o
d1s11csitlvo.

O SR. CAn FILHO - Sr. Pre
sidente, quando pennltl o apllrte ao
meu emlnente colega, Sr. Domingos
Velasco, ia enlrar, justamente, na
análisE' do faUl a que aludiu o nobre
Representante.

Chamo a atenção do ilustre apllr
teante dêste último minuto. Vou re
produzir o acontecimento. porque to-
mei parte nele. .

Estavamos em 1936. quando, nas
férifls parlamentares, !aro.m présos
os Deputados Domingos VdEl.'Sr:o. João
Mangabeira, Abg;ltal' Ba~t(}s {' Otúvh
da Silveira e () Sr'nador AbE:'J C 11t." I'
monto
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o Sr. Carlos Prestes - O Sr. Abel
Chermcnt também agora foi prêso
por ordem do Sr. Pereira Lira.

O SR. CAFt FILHO - Estou re
produzindo os fatos pa~a chamar a
atenção dos nobres colegas da maio
ria, que vão decidir se a Câmara terá.
jmunidades ou não.

Este.vamos nas férias parlamenta
res, quando o Presidente da Repú
blica mandou prender êsses Deputado~

e aquele Senador. em conseqüência.
de inquérit.o policial. Achando-se
ainda presos aqueles parlamentares
quando se reabriu o Congresso o Po
der Executivo enviou-lhe mensagem
pedindo licença para manter a pri
são ileg1tima e ilegalmente feita e
processar os mesmos parlamentares.

Vai ver a Assemblêla o 'lue é o voto
político nas corporações poHt1cas. O
Deputado Domingos Velasco era
acusado de haver articulado, dentro
do Parlamento, um bloco que era tido
como influenciado pp.lo Partido Go
munista, a êsse tempo na ilegalidade.

Pois bem: prêso o Deputado Domin
gos Velasco, ocupei n trLbuna da ~â

mara e fiz a declaração de que eu
!ôrH o articulador do rnoVimen to.
FOra eu quem, de Deputado a Depu
tado, pedira apoio para o movimento
pelo qual respondia na prisão o Depu
tado Oomingos Velasco. Pois nem
esta declaração, assistida por colegr:.s
que hoje pertencem a esta Assem
bléia ...

O Sr. Domingos Velasco - Está
nos Anals desta Casa, para honra de
v. Ex. a .

O S1t.. CAFÉ FILHO -- ... nem a
declaração de que eu era o reSpOn
sá.vel pelo único fato atribuido àquêle
ilustre Deputado, vhleu para sua li
bertação. E a Câmara, Sr. Presi
dente, por grande maioria, concedeu
licenç.a para ser processado o Depu
tado Domingos Velasco por um fato
de que eu .me confessam responsável
perante a própria Câmara!

O Sr. Plínio Barreto - Vê V. Ex.a
o perigo de uma disposição desta na
tureza.

O Sr. Lino Machado - Essa dispo
sição por si s6 inutiliza qutllquer Cons
tituição democrática.

O Sr. Nestor Duarte - Infelizmen
te, os parlsmentares têm fraquezas
incríveis.

O SR. CAFÉ FILHO .- A êste ta to
assistiram deput8do~ que hoje fazem
parte da 'Assembléia ConstItUinte. E
o reSUltado foi êste' a Câmara conce-

deu licença para processar os depu....
tadcs que, no entanto, foram a-bsolvl
dos. alguns dêles com o arquivamen
to do inquérito policial pelo Trlbunal
de segurança, que era tribunal poli
Uco!

O Sr. Plínio Barreto - Foi por
isso que o Presidente da República
perdeu o respeito ao parlamf:nto e
deu o golpe de 37.

O Sr, Lino Maehado - Ainda bem.
que se salvou a minoria.

O SR. CA~ FILHO - A Câmal's,
concedeu licença, apenas por maioria,
para processar alguns de seus mem
bros, que foram absolvidos, repito,
pelo Tribunal de segurança Nacio
nal. ..

O Sr, Domingos Velasco - E pelo
Supremo Tribunal Militar.

O SR. CA~ FILHO - ... chegan
do a denúncia do Deputado Domingos
Velasco n. ser arquivada por falta de
provas.

Ora, Sr. Presidente. com o exem
plo de dE'Z anos antes. por que não
nos cercamos das garantias precisas
para a defesa daquilo que o povo nos
outorgou, que é o mandato popular?
Amanhã, promulgada esta Constitui
ção, se as minhas imunidades depen
derem do voto da maioria não me
considerarei deputado com imunidaàe<J
parlamerltares, porque, se eu não per
tencer à. II'.aioria, essas imunidades po
derão ser cassadas. Não quero exer
cer o mandato do povo na dependên
cIa da maioria que sustenta o govêrno,
govêrnC' que eu, em defesa do povo,
tenho necessidade de combater.

Feitas estas consid~"'ações, dou, Sr.
Presidente, por encerrada a missão
Que me trouxe à tribuna. (Muito -bem;
muito bem. Palmas. )

(Durante o discurso do SenhrYr
Cafp Filho, assume a pre.stdên
da. o Sr. Berta Condé, 2,° ·vtce
Presidente. )

O SR. PRESIDENTE - O Senhor
Representante RUi Almeida, ins~rito

a seguir, desiste dn. palavra.
Concedo-a ao Representante Seonhor

Flores da Cunha.

O $R. FfLORES DA OUNHA 
Sr, PresLdente, o art, 191 das Disposi
ções Gerais declara:

.. São s1mbolos Nacionais a bs:.n..
de1ra. o :htno, o sêlo e as armas
vigorantes na data da promulga..
ção da Constituição.
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'Parágrafo único - O dispôsio
lleste artigo não impede que os
Estados e Municípios possuam
símbolos. "

Náo tinha o propósito de ocupar a
trtbuna para debater e s t a matéria.
Não posso, porém, perm!ti~ que seja
debatida sem, antes, profenr a!gumas
palavras. Os S1"5. Representantes co
nhecem o amor que nós, 05 homens da
nossa extrema fronteira SU~, vota m03
ao nosso Pais e à sua bandeira. Essa
bandeira é o grande simbo10, que a
todos nós congrega, que a todos ab:·an·
ge, que a todos protege, que a to<ios
cobre. Fazendo esta. asseveração devo
~rescentar que foi {:om O coração di~

la.cerwo de pesar e de vergonha, que
tive conhecimento. em Montevidéu, do
decreto da. ditMiura, mandando extin
guir os símoolo,:: estaduais e munldpa1s
e queima~ as ve~h~s bandei~as dos Es
ta,dos.

O Sr. Aureliano Leite - Pesar e
ver!l:cmha não menores tive:-nm os bra
sí1€"iro~ que ficaram aqui dtmtro df)
País.

O $R. FLORES DA CUNHA
Quero referir-mç, especificamente, :l
queima, na praça pública, da ban.deira
farroupilha; sem que por isso deixe de
man.ifestar a minha ven~ração pêlos
vetustos e gloriosos dmbo!os da Bahia,
de São Paulo, Minas Gerais, do Grão
Parâ e de todos os Esta.dos do Brasil.

O 81. Aureliano l.m.te - E dos mu
nicI-pios também.

O SR. FLORES DA CUNHA
Não vejo porque as bandeira., esta
duais e os seus símbolos, caroo ao
coração de tôdas as gerações do pas
SflIdo e do presente, possam prejUdicar
a unidMie na.cional. Pelo amOr que
todos votamos ao Brasil e, também. à
bandeira que era o simbo.lo dos Far
roupilhas. quero dizer o seguinte: nós,
riograndenses. somos, reiteradamente
a<loimados de regionalistas, senão de
separatistas.

O Sr. Au.reliano Leite - E', de fato,
uma grande qualidade.

O SR. FLORES DA CUNHA - Nós,
riograndenses, somas bla.silelros, que
remos ser brasileiros, h a vem o s de
continuar sendo brasileiros mas. em
que isto impede que te-nhamoo ca:"inho
pelos velhos s1mbolos herdados dos
avoengo.s gloriosos1

A bandeira dos farroUpi1ha.s foi quei
mada na praça pública de PôIto Ale
gre. por ordem e com a presença do
interventor, o Sr. General Daltro Fi
lho, que Deus conserve em sua gló.ria.
Mas, Srs. Representantes, oora o.s rio
grandenses o pavilhão triêolor e:a e
ainda cont.L'1.ua a ser, como aquela
coisa santa e inspiradora das rezas
dos católioeos, aquilo que Rémtn cha
mou: hEtoile du matin, toU! d'ivoire!
Oh! toi, Qui SlUives \"

Ela &inda. é; para nó~ do Rio Gran..
de. brasileira nas suas tradições. QUé'i
mada em praça pública. pare.ce ajnà~

o símbolo de noss~ corações, porque
o Rio Orar...de do Sul tem até ~. forma
geográfica de wn grande coração, na
frase de um 1)oeta gaúcho, que hOjê
tem assento nesta Casa.

Um Sr. Representante - E' C['J2 as
b.:l nci~i:,~s dos Estados são peü9.cinho:'i
do todo, do pavilhão nacionul.

O SR. FLORES DA CUNHA - 82
nhores Representantes. desejo também
declarar que a po~ítlc:1" em nosso p:tís.
é tôda feita de retalhos, de ('onc(>s~õ(·s.

nem sempre defensávC'is. Por isso. ço!'~

religionários· n'eUS condescen-deram em
admitir .? redação, (jue ara vai ser
vota<la, no tcx:ante àquilo que se cha
mou. ou se chama afncn, de cstaclü ele
sitio preventivo, quanc!c, anos rtt:-ás
- pois nos dias que correm nem mais
leio nada - aprendi. em Rul Barbo.sa.
não existir estado de sítio p:-c ven ci vo.
e só haver o repressivo, na cc3sião ('lU
Que a masorcn, Oll a desol":lpm. L\7: a
SU:l explos~o. ..~

Quer me pare.cer. todavia. qu,' con·
signar no. Carta. Magna o estado de
sitio preventivo {> Cf)ncor:-er pa~·:'. que.
3.manhã, os Repre.'5(·ntantes dn N3Ção
se vejam, de novo. "atra.D.ados", ou
"agarrados" - se me permitem o
primeiro têrmo - nas malhas da po
lícia, a trabiUária e violenta, qUe> não
respeitará nem as imunidades I]a!':~

mentares, por 1sso que não resp~ita os
mais sa.graoo.s direitos indit'iduais,
(Muito bem.)

Em todo caso, vou praticar não sei
se o primeiro, ou se o últ.!mo ato de
covardia de minha vida: ao s(> votar
o dispositivo, retirar..me-ei do re-clnto.

SI'. Presidente. eram est..'ls as }:'oucas
palavras que desejava dizer sôbre a
conservação dos símbolos na Consti
tuição. Parece-me Que, para finaliza.r.
sinto, a.inda hoje, ecoar aos meus ou-
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'vidos as palavras inscritas no pavilhão
farroupilha. do Rio Grande imortal:

"Nos ângulos do Continente.
O pavilhão tricolor
Se divisa sustentado
Com liberdade e Valer."

Era o que tinha a djzer <Muito bem;
muito bem. Palmas}.

O SR. RUI ALMEIDA (.) (Para
enca'MinhaT a 'votação> - Sr. Presí
ce:;:lle, eu estava inscrito para falar sô
bre o assunto e espontãneamente desis
ti, dfvendo declarar a V. Ex.a e aos c<>
legas que clamaram por votos não
me haver impressionado com es.'38S
pala\'ras, as quais já se estão toman
do nesta, Casa verdadeiro "slogan".

Todos deseja.mos que a Constituição
da Hepúbllca seja promulgada com a
possivel hrevidade. Ainda aqui, não
faz muito, numa das sessões noturnas,
quando levantei questão de ordem. as
mesmas vozes de - Voto! votos f
se ouviram no plenário. Depois. entre
tanto, recebi palmas, porque defendia
a autonomia do Distrito Federal,
quase prejUdicada pela pressão dú já.
irritante voto! Veto! e com êSSê afo
~adilho, com essa votação de "corre
corre" estamos despretigiando a As
serrlbléia e desservindo ao BrR!Sil.

O Sr. Lino Machado - V. Ex.do tem
inteira razão. É preciso esclarecer to
dos os assunt<:Js aqui ventilados. se
não houver tempo fiquemos em ses
são permanente.

O ~~R. RUI ALMEIDA - COnstitui
Çao não é lei ordinária e muito menos
regulamento qUe possa ser modifica
do a Qualquer momento.

O Sr. Nestor Duarte - V. Ex.a pa
lieria dizer: é o regulamento das li
berdades do Brasil.

O SR. RUI ALMEIDA - Uma
Constituição pa:ra ser, em verdade,
Constituição, garantia do povo, tem que
ser meditada, principalmente mecllta
da·. Para isto estamos aqui e niío para
ouvir, constantemente - "votos. vo
tos" - demonstração de açodamento,
até rI eselegante por parte de alguns
senhores Representantes. (Muito bem;
muito bem).

O SH.. PRADO KEI..LY - senhor
Presidente. pelo desejo de ver a Cons
tjtw~ão votada em 7 de setembro, não
~Dho usado da faculdade que me
Go!lft:re () Regimento de discutir os
'Capít.ulos em votação.

(~) Não foi revisto pelo orador.

Sou. entretanto, obrigado a sair dês
te propósito, em vista da importân
cia da matéria sôbre a qual se vai de
liberar. Com efeito. Sr. Presidente,
não é de agora, maIS de longos meses,
a luta que temos travado em defesa
das !iberdades pÚblicas. E parque,
acima de tudo, desejamos dotar (I país
com um estatuto básico em que as
prerrogativas, os direitos e as gat"an~

tias dos cidadãos sejam devidamente
asseG'uradas, tivemos de fazer, o que é
natural em todos os parlamentos. con~
cessões a pontos de vista da maioria,
p&ra que da maioria obtivéssemos con
cessôes aos nossos pontos de vista.
Não me arrependo, Sr. Presidente,
dêsse procedimento, porque agimm
com a mais elevada inspiração patri
ótica !t o que acontece em diferentes
pontos que poderemos considerar fun
daméntais para o regime. Ainda em
sessão passada, votamo~ a matéria ~r
tinente à Justiça Eleitoral. Sabe a
C!lsa, como sabem meus dignos coLegas
da Comissão dos 37 que foi, quanto ao
part'cular, adotado integralmente o
ponte de vista da Uniáo Democráti·
ca Nacional, pela maioria: da AS5::lm·
bIela. Não se ouviu entretanto, um co
men~:irio no recinto sõbre o êxito ob
tido.

No caso do estado de sftio, também
est.ivemos v!gilantes.

O que constava do proj~to &l.~ deve
a bem dizer, à. nossa iniciativa. mas,
pouco depois, Sr. Presidente, era cÇl
nh~;da emenda ua corrente majwrita
ria dt>sta Assembléia na qual se consa
grava. ao lado do instituto excepcionai
do estado do sitio. o instituto excepcio
:;1slissimo do estado de guerra para
..:feitos internos.

Em verdade, a emenda, que parecia
~ontar com uma grande maioria, con
signàva no artigo 183 () seguinte:

"Em caso de guerra extern~ ou
comoção intestina grave com o
caráter de guerr~ clvil. ou insur
reição armada, o Congresso Nacio
nal poderá declarar o estado de
guena, SusPendendo as garantias
constitU'cionais que possam preju
<Ucar a defesa da. Nação ou a segu
rança das instituições poUtlcas e
sociais" .

Se me fôsse dado, convidaria cada.
um dos u<ustres membros desta As
sembléia a reler. dispositivo por disposi
tivo, o conteúdo dessa emenda .que
justifica.l1a isso sim, o combate acerri
mo à sua a;provação. Lamento não
dispor de tempo para fazê-lo.
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Olhem. porém, que o artigo 182. da.
emeDCla preceituava.: <'pá.g. 19 tio
SYlUl6o.)

"Bmcaso de emeJ:iê:ncia. ou 1m1
.Dência ~ .comação lntest1na, o
-ConfJl'eGSO N8lO1anal JlO'Ckll'á decla
rar em esta.óo ,de s1t1o o territó
no nac.1anGl, ou parte dêle".

A Constituição de 1934 talmbém fa.la
va em. .. eute,r'gênc1a" e M1m1.DênCia.".

Bem sei que aos liberais brasileiros
sempre repugnou o instituto do sftio
preventivo.

A iáml:ula que veio ser adotada.
por iIJ.sist,ênc1a. nossa., e cara a. deov1da
compreensão dos Represe:n:t.ara.tes do
PArtido Social Democrá.tico na grwnde
C~jzsão, e a ~te. eXlJlCCSS& no
adi. 201:

"O -CO~o Nao1on&l poderá
deereta.T o estado de sitio:

;r - -no C8fi(i) de comoção inte6
tina gra..ve w de fa,tos que emen
dem .est;a.r a meF..ma. a irlrom:per;

II - no caso de guen-aexterns,".
:r-~ote-.se a. re<i:ação: "no ~~o de co

moção intest1Da grave ou de fatos que
.evi'd.eneiem estar a mesma a ilTomper".

Até .então, me-dIlO sob a. vigên.cla. da.
Constituição de 1934, entendia-se que
o Poder Executivo era o úmco Jwz da
exlstêncla dlê5ses fa.tos. se êle, em
mensagem &O Conigress<" soJ:1cltalVa. o
sitio -preve:1ltivo por estalr senhor de
o:lre1J1lStàndas ou 8CODJt,ec'!mentos que
o 1nduzirlam. a. acreditar I1$ irrupção
-de ,movimento a;rmaào, o Congresso
Nadana1. OO1!!fia.ndo na palaNn. do
Presidente, .coneedita-1!he a med1dB..

Era a tra.dlçáo repUlbl1ea.na.
Como se 8IC'ha.~o o ~:t1vo,

tal não acontece: o COngres8o e o Juiz
dêssP.s fat05; ma.15 dl() que i:s8o, é m.ts
ter que 06 fa.tos evidenciem eat&r 8. co
moçio inrte&tlna ,graw.e - nio toda. e
llualquer comoção 1J:Ltes:t1na (e 1lO COD
odtuar .essa dáusula. é .abudaate nossa
JJlb~fla. juric:Uca) -.estaa: a. CClIJ]O

• .1.I1.tattna. gIU~, ~.epitA a. 1r1:omper.
O Sr. João ilma:oaa - Pem11te

me V. ~.a 111I1 .a.pu+"e? Estou oUJV1ndo
em::. 1L maior .:&te:n(:io a ~tação
desenvolvids. pelo nobre or.aclar. De
ixtic10 ouvi V. Ex.· d1zer que a ma.1ar1a
apoese:ntou emendA profundsmente
readacirla l da quat faria quertio fe
chada.

O SR. PJWDO EEId.y - NAo fo
nau q:me~':'::.~:~~ as minbas pa
Ja'ft&S.

o Sr. João ,A17JotZ()ntlS - DeaeJoes4

cla:reeer ,que exam1n.M1do o fato, pelos
mesnws argumentos :Iue m'VOC& neste
instante. em virtude dos quais o Con
gresso o declara existente. a. maioria
da Oasa pcdE-rla cons1dera.r ex1steIlJte
um fa.to inexi.stente para decretar o
estado de sitio. Não há dúvida algu
ma de que SeDlf!lhante d1sPõiRiV8' na
Constituição põe por terra t..ôda.s as
garantias às liberdades democráticas de
nossa Pátria.

O SR, PRADO KIj!TJ.y - Não digo
que o àis-posit1vo seja. o que d"tSeJar1a
mos; ao contrário, declaro-me contTa
o sitio preventivo.

Essa é a minha convicção; êsse o
meu sentimento.

Não 'dispondo. porém., de maioria.
nesta. Casa, lJI"eferimos entra.r em c0m.
posição - realmente tnsuspe1ta - COIQl
os 'e1emenItiOS do Partido SOcial Demo
crática ,no sentiiio de obter um tênno
médio, e torné.-lo vitorioso, a coloear
'DOS, Da hora. da v-otação. como defenso
res intranR1gentes de uma. regra des
tinada a a.ão ser acolhida pela. Assem
'bléir•. .Assim fazendo, agimos com rea
l.1sn1o pol1t1co e com o ~ú1Jto ptlb11
roque. mercê de Deus, não nos tem.
taltad'O.

O Sr. A.taZiba Nog-ueiro, - V. Ex.·
;1l.gilu com alto espírltlJ pÚ'blico.

O 81'. Nerell Bu11V)s - E com inegá
vel correção. (Muito bem'>

O $R. PRADO KELLY - li:sse foi
um dos pontos focalizados; não o ún!
.co. ReleVia com:parar, por .exem'P·' J. a
emenda. 1.1603, Que se encontra pá
g1m. 97 do ,Co vuL:K> ref-ereI1Jte às .. LJ1spo.
sições Gerais", oom o texto da. reda
ção substitutiva do Projeto; ver-se-á,
então, gra.rJde diferença.

Nesse texto ain<1a. fu! v-encldo eD1
Vlá.r1os pontos. principalmente em dois
dêles, 'para os quais aeabo de obter
.a repaTaçiCl devida. mercê do apoio
que .a .essa inJc1atrva me '\te!Il de dsr
'O Partido Soclal Democrático.

Um .dêles éatirnente à competência
<10 SlJlpremo Tribunal .Federal para.
exami.na:r a inconstltucionalidade ou
a .cara.st1tnlcionatidade de .s.tt1o. O se
gando refere-se ao "quaDtum" em vtr
tude do qual possam ser SUSpeD6&S
as imunidades pulament&res.

Era-me tácll. Sr. Presidlente, muito
ma1s!icll .do que .me -está sendo •
tarefa neste mam.ento. eolocar-me erA
posiçio .de a:b&olu'-a intolen\nc.1B.. fa.
zer, desta tribuna. a prof1isão .de 1é
dos princípios democrMicos mais ri
gorosos, e, perder tOdas as mecU~

7'stuladas. (Troc«m-se aportes.)
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"Preferi outro caminho; prderi en
trar em cornlbinação tranca, leal e sem
equívocos, em tôrno de uma fórmula
de menores deteitos, que restringisse,
o moenos poosfvel, as liberdades indi
viduais, COIXUJ ora demonstro.

(Trooo.m-se apartes entre os Se
1uYres João Amazonas e PanU'o
Sarasf:t1;e.)

O SR. PRADO KELLY - se êste
era um dos pontos del1~ados, o outro
era o que constava do artigo 188 da
emenda. Góes Monteiro, a que fiz re
ferência. e segundo a qual, durante
oestacto de sitio ou de guerra, o Ju
die1ário não poderia conhecer dos atos
praticados em virtude de um ou de
o~tro 'para declará.-lios inconstitucio
nais ou ilegais. Era êste o prlnci'Pio.

O Sr. Jodo Amazonas -- O ~vo 'bra
sileiro será o juiz e dirá com quem
está a verdade. Para isso terá. co
nhecimento de Quem tenha Vótado a
:favor e contra o sitio preventivo.

O Sr. Ataliba Nogueira - Nã<l tenha
lTeoeio V. Ex."'. O povo brasiloeiro terá
eleições: muitas eleições.

O Sr. Joáo Ama.zonas - Não esque
cerá, certamente. qUl::'m v.otou pelo

sitio preventivo e contra êl~.

(Trocam-se outros apartes. Soam
os tímpanos.)

O SR. PRADO KE}'J,y - Poderei
prosseguir, Sr. Presidente?

O SR. PREb"IDENTE - Atenção.
Estãoom a paLaVTa o Sr. Represen
tante Prado Kelly.

O SR. P&ADO KELLY - O jul,ga
meDto que esperamos do povo bras1
lf".iro não nos dece'PClonará. gle sabe
que ,estamos, desde a primeira hora,
na def.esa dos :v.er.dadeiros ,principios
republicanos (palmas) e que, muitas
~s. no. det:esa diê.sses prlndpios, não
contamos com o apoio da banoea.da. co
munista.

O Sr. José CTispim - NllI\.C3., senhor
Deputado Prado E:eUy. osftio preven
UTO .constituiu defesa das instituições
democtát.1cas nem da democracia. Não
será oom -êsses argwuentos que V. Ex.a
poderá conlV-encer-D'OS e ao povo bra...
sileiro.

O SR. PR.ADQ KELLY - Mas V.
Ex!-, -positivs.mente. não deseja acom
panhar o meu ra'Ciocf:nio. Qunndo
4i5ae ,eu que era fa.vorável ao sitio
,pr.e:yentivo ~

.o Sr. Joõo Amazonas - Decla.rou,
~, que tranQg1a em de'f.esa da -de
~. 1:ssea.~umento nio nos
c:onvence.

o SR. PRADO KELLY - Mostrei.
à evidência, a norma primitiva, gra
v~nente danosa às liberdades dos
cidadãos, e provei que, mediante a
interferência do meu partido, foi pos
sível obter texto que não oferecesse
os mesmos riscos. com os danos e a
gravidade que o primeiro oferecia.

O nobre Representante pode esco
lher entre o texto do projeto, para
ser derrotado, e o da em~nda Góis
Monteiro. para depois sofrer as con-
seqüências dela. .

O Sr. José Crispim - V. Ex.o. afir
mou ser o t-êrmo médio: mas há de
convir conosco em que esse termo
médio aceito por V. Ex.a ainda é sui
clc1a, extremamente perigoso para a
democracia; é uma corda. no pescoço
algo folgada, mas sempre uma corda
no pescoço.

O Sr. PRADO KELLY - O meu de
sejo é convidar a Assembléia a veri
ficar os beneficios que, para as li
berdades, decorrerão de nossa inter
venção.

(Trocam-se numerosos apartes) •
O SR. PRESIDENTE - Atenção!

Há um orador na tribuna.
O SR. PRADO KELLY - Rogo aos

nobres colegas me permitam prosse
guir. Os apartes, Sr. Presidente, náo
são dirigidos ao orador, mas ~ão tro
cados entre membros das diversas
bancadas desta Casa. Desejo fazer
uma exposição clara. Teria todo gosto
em conceder llcença para apartes,
mas Vv. Ex.o.s. hão de consentir em
que eu dê algum sentido ao meu
breve discurso. .

Vale notar ainda, Sr. Presidente:
neste passo. estabelecemos cautelas que
não constavam da própria ·Constitui
ção de 1934, a qual ninguém, até
hoje, acusou de anti-democrática. Há.
pOl'tanto, uma evolUÇão, mesmo em
referência ao sitio ,preventivo, que
aquele e.sta.tuto admitia. Essa Coo5'"
tituição- já o disse e vou repetir 
se limitava a ...

O Sr. Caires de Brito - O orador
me permite um aparte?

O SR. PRADO KELLY - .,. :le
l1mita-va a permitira sitio na imi
nência ou emergência de comoção in
testina grave, ao passo que, como
demonwr.eI1, <com ·0 ·tlextJo 'da vedação
substitutiva, são outras e mais rigoro
sas as condições para: decretação da.
excepc!one!l medida. E' um avanço..
embora pequeno no sen'tftdo da. demo...
cracJa. Não é um retrocesso.



-118 -

Terei, a.gora, o prazer de ouvir o
Sr. Caíres de Bríto.

O 8r. Caires de Brito - Na verda
de, houve uma evolução depois de
1934; mas V. Ex.a, como todos os
Constituintes, não ignora a experiên·
cia que tivemos com aquela Carta,
que, não se armando Lem o Poder
Legislativo, deixou aberta a porta que
o levou à derrota.

O SR. PRADO KELLY - O mal
do sistema de 1934 não estava na
Constituição, mas na emenda que
permitiu instituir-se o estado Qe: guer
ra. Foi precisamente êsse o cuidado
que tive, procurando expungir da
nova Constituição semelhantAe medi
da, que teria ingresso nela através
da emenda do nobre colega Sr. Sil
vestre Péricles. E, como se ésse risco
não bastasse ...

O 8r. Ca7'res de Brito - O proble
ma não é da U.D.N", nem do Par
tido Comunista, nem do P.S.D.. é
do parlamentar em si, é da orópria
Assembléia, é da Democracia. E ainda
nos fazem um apêlo no ~entido de
nbnnctonarmo$ os no~ws direitús!

O SR. PR.\DO KELLY - :\1,1~ é~se

é outro ponto. V. Ex.a poderá usar
da tnbuua oportunamente; o tempo
é exíguo e preciso concluir.

'Como dizia, 81'" PL'csidente, não pa
ravam ai os perigo:; da emenda: ha
via dispositivo vedando ao Porttr Ju
diciário o conhecimentc dm; atos pra
ticados em virtude (;a ,'st:ldo de sítio
ou do estado de guerra - era o ar
tigo 188. Diante rlêle. praticad.a a
mais clara e inequívoca ilegalidade,
o Supremo Tribunal Federal, não te
ria competencia para conhecer da
matéria, por via do habeas-corpus.

Jâ o projeto dera outra redação;
todavia, aillda não foi a mais ade
quaàa. Em o art. 208:

"Durante o estado de sitio, po
derão os Tribunais conhecer dos
atos praticados em conseqüência
déle, não podendo, entretanto, in
validar a lei ou o decreto que o
houver estabelecido."

O dispositivo, Sr. Presidente, entra
em aparente colisão com o que vütara
mos no capitulo do "P0der Judiciário",
no qual asseGuramos ao Supremo Tri
bunal a competência de julgar habeas
corpus, quand-:> argulda. a inconstitu
cionalidade da lei que decrete ou pror
rogue o estado de sítio. Por esse mo
tivo, foi requerido em tempo o des
taque da. clá.usula. em ap~QO do Ca-

pitulo citado para se aprecla.r
conjuntamente com o Titulo - "Das
Disposições Gerais".

Devo, entretanto, ponderar que a
nossa tradição, desde o começo da
República, é a de que o Judiciário
- pode apreciar, sob certos aspectos,
esse ato do Poder Executivo. Foi, ror
exemplo, ~ tese sustentada por José
lligino, em acórdáo do Supremo Tri
bunal Federal, de 1 de setembro de
1894 e que se encontra na revista "O
Direito" página 220. Era a mesma
tese defendida por Pedro Lessa, que
resume o assunto nestes têrmos: (Lê)

"Sendo inconstituciona.l o de
creto do sítio ao Supremo Tribu
nal Federal cumpre garantir a
liberdade individual do paciente
ofendido por esse ato.

Nenhum valor jurídico tem o
argumento de que não pode o
Tribunal julgar questões ~oliti
cas e, conseqüentemente, lhe é
vedado profedr uma decisão por
meio da qual anule, em part~ ou
no todo, uma resolução de na
tureza política de qualquer dos
outros dois pocleres.

Chamam-se fatos políticos os
fatos sociais em cuja produção
pod~m intervir modificando-o.:>,
ns dois poderes políticos, o legis
lativo e o executivo".

"Na Cúnstituição e nas leis
ordinárias estão traçados os li
mites, dentro dos quais exerce
o poder executivo as suas fun
ções políticas".

Dizia êle. então:
"O fato de ser o estado de si

tio, decretado pelo Sr. Prf'-sic.e-n
te da República, sujeito à apro
vação, ou· suspensão, pelo Con
gresso, não obsta, não pode obs
tar constitucionalmente a que o
Supremo Tribunal Federal ga
ranta os direitos individuais ofen
didos pela decr~taçãó inconstitu
cional do estado c'!.e sitio. Ain
da mesmo depois de aprovado o
ato do 'executivo pelo legislativo,
pode inquestionávelmente o 'Tri
bunal amparar com seus arestos
a liberdade de locomoção e os
outros direitos indiviàuais, l~sa

dos pela decretação inconstitu
cional do sitio".

Mas, quanto a êsse ponto já. pos
so informar ao plenário que, há. pou
cos instantes, em entendimento com
o nobre líder da maioria, o ilustre
Senador Nereu Ramos, ficou enten-
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tUdo, em face da colisão verificada
entre o art. 101, letra h Co projeto,
e o art. 209, que se voltaria a pro
põr a esta Casa a adoção do têxto
correspondente da Constituição de
1934, que é o seguinte:

"A inobservância de qualquer
dali prescrições desse artigo, tor
nará ilegal a coação e permiti
rá aos pacientes recorrerem ao
Poder Judiciário".

O Sr. Hermes Lima - Não sei
como se possa fazer isso, visto como
a Casa já aprovou tóda a letra h
do art. JOl.

O SR. PRADO KELLY - Ap!'o~

Vou, nobre colebJ.. com o destaque
dessas palavras, requerido r!essa oca
sião, para examinar o assunto quan
do tivessemos de tratar do titulo
"Das Disposições Gerais", no qual
se disciplina o estado de sítio.

O Sr. Hermes Lima - O que Si:
vai fazer, então, é o que Sfmprc
houve no país. Não se diga que se
vai fazer alguma coisa de novo. O
'que se vai fazer é o que sempre se
praticou, isto é, os tribunais podem
tomar conhecimento dos atos prati
cados em virtude do estaCo de sítio,
Isso nunca se questionou. A inova
ção era Lj LJ(: o Poder Judiciário pode
ria tomai' conhecimento da inconsti
tucionalidade da lei que decretasse
ou promulgasse o estado de sítio.

O SR. PRADO KELLY - Nós, da
Comissão da Constituição, se ado~

taz5';:'l1}uS o dispositivo t;ll como se
. encontra no titulo das "Disposiçõ~

Gerais" pl'oibi.rí::unos ao Supremo
Tribunal Federal o ~xercício dessa.
faculdade.

O Sr. Hermes Lima - De ma.neira.
alguma. Se nós não consa~ramos na
Constitui'}ão que o Supremo Tribu
nul Fed·eral pad!: tomar conhecimento
da inconsti tucionali'Ciade da lei qUe
dec!'~ta:' o estado de sítio, é evidente
que lhe interdita o exercícic dessa
faculdade.

O SR. PRADO KELLY - O ra
ciocinio não deve ser êsse, a que
conduz o nobre colega o exame do
assunto. O raciocínio é outro. Não
há dispositivo algum que ved.e ess~
competência ao Supremo TrIbunal
Federal. Pela Constituição. tanto no
que se relaciona com o estado de si
tio, como com qualquer outro assun
to, é dado sempre ao Supremo Tri
bunal Federal apreciar a conformi
dade do ato legislativo com à Cons
tituição.

E' necessá.rio evitar, que se diga o
contrário, como por exemplo. o ilus
tre colega SI' . Silvestre Péricles:

"Durante o estado de sitio, ou
guerra, o Poder Judiciário, não
poderá conhecer dos atos prati
cados em virtude de um ou de
outro para declarar a inconsti
tucionalidade ou ilegalidade".

O Sr. Hermes Lima - Sabe o no
bre orador, e melhor do que nin
guém, que os trihunais, em caso de
estado de sit.io, tomam conhecimen
to dos casos concretos, e, ainda mais,
dos praticados na vigência do esta
do de.: stiio tl que faltem as formali
dades extrínsecas. mas não chegam
~ tomar conhecimento da lei em Si
mesma. Essa é a jurisprudência c..~

todos os tribunais brasileiros.
Ú :3~'. PRADO KELLY - Nesse

ponto, nlo posso adt.>nr ao pensamen
to do nobre celeg&.... Não e disso
que Sf" trata. Vcj9. V. Ex.1i o que o
::iupú'm,) 'l'ribuna,l não pode fazer,
como n:"lO o pode nenhum JUIZ nem
tribunal algum do IJ~ís: proclama de
dSClO em m~téria exclusi'ln.mentt polí
ticn. Ssse ponto foi longamente ver
sadü.

O :.:" Gnbrid Pa.SS03 - Os Trlbu
nuis, cvldentcmante. não podem t.'X;,1
mln~.l' :~ ~onvcniência ou 11aO ..•

o S11. PRADO ~ELLY - Exata
mente, (' o qt:e est.Ju l.1.fírmr..ndo.

O Sr. Ga.briel Passos - ... mas po
den. selr.pre (;X~Lm~l"lal' a inconstit u
ciun~iid.lde d~ qualquer lei.

O Sr~ PHADO KELLY _. E' o que
estou ctJtenc!o: .1:10 há limite n~ Con:5~
tituÍ;,.:~o n. isto.

S. .1:::-.:.:4 o nobre Representante Se
nhor Hermes Lima, quer.ia dar ao Su
premo Tribunal co.:npetência espcci
rtc~, qu..mdo êlt: a "em genérica Só
nos limites da questão, exclusivarnf'n
te pclítlca, é que o 3upremo T:-ibunal
n=.o pode interferir; mas, fora da
competência política do Poder Leeis
lativo ': do Podt::r Executivo, aprecian
do qualql!er pedido de "habeas-cor
jJus", o Supremo ~,oderá declarar a
inconstItucionalidade do ato Que de
creta o sítio, s~ de fato êle ferir a
Constituição.

O Sr AtaZiba Nogueira - A ques~

tão forr.~al é material. Se o Congres
so dccr.;tar o estadc de sitio fóra de
tempo. o Supr~mo Tribunal poderá.
tomar conhecimento.
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o SR. PRADO KELLY - 'Exata
mente. 'Pode e dev~. Não há. portan
to, limitação.

Conseguimos expungir do texto a 11
,mitação ·que contraria as Unhas mes
·tras do regime.

E há nu:.is, Sr. Presidente, há ain
da outro ponto que, consoante os en
tendimentos hOJe re:.illza.dos. já posso
anunchl' à Assemb!~ia,

'0 art. 209, da reri.ação substitutiva
corrige I\lgumas demasias do texto
primitiv:lrnente pro;..osto. porém ain
da não satisfaz. As imunidaetesdos
memlJro'5 'doCongre;;so Nacional sub
sistirão durante o estado de sítio;
mas. mediante m~l.1or1a absoluta de
votos da Câmara e do Senado, poderão
ser suspensas as de 'determ!nados
Deputados ou Senaaores, cuj~ liber
dade se torne manifestamente incom
patível ~om a defesa da nação ou com
a scgur.lnça das lnstitu~c;ões políticas
ou sociais.

O Sr Plínio Ban-eto - Esse dispo
s:tivo plloreceu-me ~rav!Ssimo, de que
punha E'nl perigo as imuJúdades par
lamentares. e, portanto, a exi~têncla

do Parhmento. Ma..., acabo clt: ouvir
de V. Ex." que êste dispositivo ainda.
é uma 'Jitória do c:ipfrito democráUc(J
da U. D N .. pcrque o que se pretendia
era cm"l~a muito pior, lrJais gravtJ.

O' SR. PRADO KELLY - Grato
a V, Ex.a e sobret.udo à. justiça Que
está fa.Gcndo ttuS se;.IS companheiros.

Dá-se o seguinte. Quanto às 1Inu
·n1dade':) não seria eu que delxa.sse de
defendê··las até às extremas: mas no
te a Assembléia comigo que sem pre
Juízo delas, já se admite a permissão
para processo e prl.;)áo dos Deputados.
conforme o art 45. E' o \.:aso em que
a imunidade parlamcntal sofre a res~

.triçáo, Já clci,s,sica, 5Ôbre a qual não
hé. objeção de cU"llquer natureza, neDl
.poàeria haver.

Nós mesmos estabelecemos outro
caso - e êste mais importante
'porque não dil respeito apenas ao
'exercicio da f unçã..;, , mas ao próprio
cargo ~olet1vo fie que somos titulares.

no § 2.° do art 48:
"Pardetá o mandato o Der...utado

ou 'Senador cujc procedimento fOr
reputado, pelo voto de dois têl'ÇOS
de seus membl'os, incompatível
com o decóro da Câmara a que
pertencer" .

,Desde o "momento. Sr. Presidente,
·em que se redigiu oal't. 209 venho
:ue batendo pata que se substituam

a e~pressão "mecUante maioria abso
ta 'de votos da 'Câmara e do Senado'~
pela expressfio "mediante o voto de
dois téTçOS doS membros da Câmara
o'u do Senado".

O Sr. Segai/,as Viana - Reconhe
ço que, nesse astlecto, a alteração do
texto, fixando dois têrços de votos.
é gra.nde ruelhoria; mas também é
inegá.vel, que constar da Constituição
a aut;)rização para a prisão de par
lamentares, é exemplo que não en
contramos em Constituições de outrGs
países.

O SR. PRADO KELLY - Em re
lação à doutrina, permita d1Zer que
V. "Ex.llo laborl,l em êrro evidente.

O Sr. Segadas Viana - Ou há.
prisl10 em flagrante, ou deixa de ha
ver em razão do estado de SitiO. Essa.
parte é que não compreendo, embora
reconhe~a a obra meritória de V. Ex.a.
nesse aspecto.

O PRADO KELLY - Como já
disse. foi uma d~ícll vitória, Será
preciso, em primeiro lugar, para
tlCJrrer a suspensão das imunida-
des, que a concedam dois têrços dll

. totalidade da Casa e não maio
ria absoluta OU dois têrços dOS pre
sentes. A essa íilteração deu aquies
cência o nobre lideI' da maioria, Se
nhor Nereu Ramos, e também o Par·
tido de V. Ex,& (dirigindo-se a.c apar
teantR) o Partido Trabalhista ,sue,
pel3. sua banca.da, apresentçlU reque
rimento de destaque que também
subscrevi, com o nobre Deputado
Sr. Gurgel do Amaral.

O Sr. Gurgel do Amaral - Per
mita-me V. EX.o. um esclarec.\mento.
O Partido TrabalhIsta é contra a.
suspensão das imunidades padamen
tares. Todavia, se por acaso a maio
ria houver por bem conceder es:sa
suspensão, que o faça por dois têrç.os
dos membros das respectivas Casas.
1::sse é o ponto de vista da bancada
trabalhista que, ao pedir o destaque,
nada mais fêz do que ficar inteira
mente de aeôrdo com o já. assentado
em reunião do 'meu Partido.

<:> SR. PRADO KEI.I.Y - No
caso em ,apreço. será a mimara ou o
Senado que ,apree1srá as· circunstân
cias de 'fato que levem:Q 'dar ou ne
gar a .permissáo .para suspensão das
lmunida.d~ parlamentares. . se a
.oonceder,fa..lo-à por "quantum"
muito :alto, como :já expUquel: .dois
têrços da ~tota1ld.a;de de seus membros.
Mas será preciso que existam as cir-
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C1.mstâncias previstas na regra. cons
titucional. Quais serão ela~? A de
que: a liberdade do Deputado ou Se
nador se tornasse nlan1festamente
incompatível .com a defesa da Na
ção. ou com a segurança da institui
ção, palitJco-social. É caso de juízo
político. Creio que ~sses dois melho
ramentos introduzidos no texto. mes
mo à. última hora, para permitir ou
conformá-lo melhor com a nossa aspi
ração democrática, fazem jus :lO reco
nhecimento da Assembléia.

O Sr. Plínio Ba.rreto - De acõrdo
com V. Ex.a .

O SR. PRAD0 KELLY ,- , .. e sô
bre êles há de opinar, amanhã, o
povo; mas não tenho dúvida de que
nos manterá o crédito de con:fiança
indispensável ao exerclcio do manda
to. tal qual c desempanhamos, corno
partido minontá.!'io, sem os votos ne
oessários para impa. as n{)ssas api
móes na integridade do seu enuncia
do, mas, com os meios a nosso alcance
obter aquelas concessões que devem
ser consideradas no plano alto das
idéias, em oorrespondência com o es
tado de espírito que se traduz na \1
gilância indefectível de tódas a.s 11
berdad~s e garantias dos indIvíduos.

O Sr. Carlos Prestes - Se dermos
essa <:oncessão. será o princípio do
plano inclinado de traição à demo
cracia.. e a Nação d1rá mais tarde
quem são os principflis responsáveis
pela. con<:es5M.

O S'R. PRADO KE:r..LY - Não se
trata de concessões contra a demo
onc1a ...

O Sr. Carlos Prestes - São total
men1e contra a democa-ac1a.

O SR. PRADO,KELLY - ... e, sim.
B.. h.ver da democracia. V{)u demons
trar.

Some V. Ex,ll os votos de sua ban
cada com os da U. D. N. e do Par
tido Trabalhista, e não encontrará 8
maioria necessária para torna,.r vito
1\10505. neste pl-ené.a:1o. os prindpios
que- estejamos a defender. (Palmas,)

Não pudemos dar ao Brasil tudo
quanto desejavamos. mas lhe demos
o melhor que rpo<iía mos. (Muito bem.
Palmas.)

S1". Presidente. repito o que dizia
ainda há pouco: seria dez vêzes mais
fácil ter Pl'esdndido df' <,uidados. tra
balhos e ff\digas, para levar a razã.o
a certos t"spkltos n{'~ta Casn, a fim
de consr~Hir do patriotismo 11<'IS no~so~
próprios Clliq';lt:'l (. :,dn':'slb'i(l:-, lx>lÍ'tl
cos nquêlr n\t'i.l 1:"~IlI() t'm qUt> POSSH'
mos fun<lu l' o l'l'C'l'g lIimf'!1W do t'di fi·

cio da democracia brasileira. Ser-me
ia nluito mais fácil abondonar essas
canseiras e colocar-me aqui, ao lado
do senador Carlos Prestes, para que
S. Ex.ll e eu fôssemos derrotados e,
conosco, derrotada a democracia no
Brasil. (Muito bem; muito bem, Pal
mas. O orador é cumprimentado.)

O SR. PRESIDENTE - Trem p pa
lavra o Sr. Domingos Velasco.

O SR. DOMINGOS VELASCO (.)
- Sr. Presidente. sou partidário da
votação imediata do dispositivo. Não
fôsse tão grave o assunto sôbre o Qual
vai deliberar a Assembléia. c não es
taria um s6 minuto na tribuna. Ve
nho para ela forçado pelo desejo de
dar à Casa o m::.u testem1mho,

Volto a falar nas imunidades par
lamentares, de que trata o arti~o 209.
porque. neste, se contém cláusula que
permite a prisão e a suspensão das
imunidades parlamentares do Repre
sentante da nação cuja liberdade se
torne manifestamente incompatível
com a defesa do pais ou a segurança
das instituIções politicas ou soc~ais.

Poderia trazer largíl. cópía de pa
receres e opiniões doutrinárias; pode
ria evocar o magistral ctiscW"so profe
r;do na Câmara dos Deputados em
193B, pelo então Deputado João Neves
da Fontoura, admirável Ução sôbre
imunidades parlamel1tares. que consti
tuiu. até, então, assunto de aula na
Universidade de Buenos Aires: pode
ria. ainda. ler o discurso do Depu
tado Roberto Moreira e as palavras
do Deputado Sampaio Correia: mas
não Quero tomar o tempo dos ilustres
colegas. Limito-me a c:tar fatos. E
êstes são os seguint~s:

No dia 23, de março eLe 1936 eram
presos um Senador e Quatro Depu
tados. Dado conhecimento da prisp.o
dêsses parlamentares à Sessão Per
manente do Senad<l Federal. um Se
nador - o atual Senador Joâo Vllas
boas - pediu Que lhe apresentassem
provas.

Como a polícia. não as possuísse su
ficientes, Que fêz a Policia? Chamou
três investigadores. tomou-lhes o de
poimento, antedatou-os e trouxe êsses
documentos falsos li. Sessão Perma
nente do Senado, Para provar o Que-?
Que cinco par~!lment.ares estavam
traindo à pátria a soldo de potência
estrangeira e à ::>ombra dt> Sllas imu
l1~dades.

Um dêsst's parlamentares _. sabem
VV. E"a~.- el'll {'l!. '.' millhrls mãos
e:-;t.ll\';l111 com :l~lll"l. ~illi,J.\·, l1l\llCJ.
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receberam dL'1heiro de Moscou ou de
qualquer potência estrangeira: nunca
trairam a pátria!

Entretanto, fêz-se no pais tremenda.
campanha de calúnia e infâmia contra
os cinco parlamentaIlês sõbre os Quais
não pesava a mi:nor prova de que es
tivessem tra~ndo a pátria à sombra
de suas Imunidades e a soldo de po
t-ência estrangeira..

O 5r. Guarací Silveira - A Policia
proo:'a tudo que quer e lhe convém.

O SR. DOMINGOS VELASCO 
Pois b~m; a Polícia. depois de forjar
depo:mentos, cons-eguiu que a Câmara
dos Deputados concedesse licença
para o processo. Somente um ano e
dois meses depois. o Tribunal de Se
gurança nos absolveu. ante a prova
de que os depo:mentos policiais haviam
sido falsificados e autedatados.

O Sr. Guaraci Sílveira - E não é
possível levar agora à cadeia aqueles
que forjaram tais do<:umentos.

O SR. DOMINGOS VELASCO 
Até hoje os autores das falsifica~ões
estão em li'b:rdade.

O Sr. Carlos .Vatighela. - Saiba
V. Ex.a que. hoje. os mesmos métodos
estão sendo aplicados com o objetivo
de· ceroear a liberdade dos parlamen
t3.rcs.

o SR. DOMINGOS VELASCO 
Acredito Que s:m.

O Sr. Hermes Lima - O mo que
lastreia o artigo consiste em pensar-se
que .só os &elPresentrlintes comunistas
podem ser virtimas dêle. Ai está o
grSJDJde engano, quanlCio a experl~n.cia
;lI"ova que R.ep.resentarutes que nl~:nca

foram comunistas já oofreram pro
.::essos. tilVeraIn as imunidades sus
pensas e foram vitimas de tôda..c; as
"iolências. O artigo, portanto. pode
a tingir quaJ.qUeI RetJresenta..nte .

O SR. DOMINGOS VELASCO 
V. Ex.l' tem Lnteira razão.

O Sr. Lino Machado - E' dis,pooi
t!v'O que d1m1nui a Assetmtbléia.

O SR. DOMINGOS VELASCO 
Nada. enccmtrando que depusesse con
tra os par1am.eDtares presos, a Políc1a
a.ssoalhou. e o Ministério Público atir
mau, serem êles commustas. Represen
tava eu, nesta Casa, a Liga. Eleitoral
Ca.tólica, Pa.1"t1do pelo qual tinha sido
eleito pa.ra a Assembléia Cocnstituinte
de 33 e, post.erlormente, paxa a. Câ
matra. dos Deputados. Catól1co desde o
nascimento. nunca. a.bandonarei essa.
religião, que sempre defend1. inclus1
.~ desta. tribuna.

A Policia, não obstaiIlte saber que
eu era Repre~entanrtedeclaradamente
ca.tólWo, atribuiu-me idéias comunis
tas.

O Sr. Euzébio Rocha - Sabe Vossa
~elêncLa a grande admLração qU~

tenho pelas suas atitudes, siTJCera
mente democráticas.

O SR. DOMINGOS VELASCO 
Agradectdo a V. Ex.a.

O Sr. EuzébicJ Rocha - Ouvi o de
po1.'1l-ento de V. Ex.'" com profundo
!'espeito. De fasto. é um brado de
alerta dirig1do a todos os democratas
desta Casa, para que não transijam
no momen'to em que, com autoridades
de cor~tituintes, podemos elaborar
uma carta realmel1!te democnítica,
Transigir agora é crime que se prat~a

para a posteriorldade, e com êl-c ja
mais pactuarei.

O SR. DOMINGOS VEI.,ASCO 
Mui·to agradecido a V. Ex.a.

Se hoje, 5:5. Representantes, esta
mos divididos em maioria e minoria
amanhã éste quadro p<>litico-pal'tidá':
rio poderá estar inteiramente trans
f01"m2.ào. Devo aí.nd.a dizer que mui~

tos daqueles que na antiga Càmara
dos Deputados concordaram com a
minha prisão, isto é, oom a deten<lão
de um homem declaI'1ada e sabida
mente sem. cultpa, êsses mesmos, mais
tarde, foram pa.ra o ex1llo e sod'reram
penas do Tribunal de Seg'W'3.noça.
Portant.o, qttaooo tivennos de votar
êste preceito constitucional, peço aos
n'Übres colegas que não encarem ape
nas o momento atu.a.J., mas tenham.
sempre em mente que estemos ela
borando uma Constituição -para o fu
turo do povo brasilt!iro. (Muito bem'
muito bem. Palmas. O oradlJr e cum:
prímentado. )

o SR. PRESIDENTE - NáIO ha
vendo mais oradores i.nscrltos, vamos
prosseguir nas seguintes votações:

Em primeiro lugar o destaque reque
:-ido pelo Derputaclo SI'. Barreto Pinto.
nos seguintes têrmos:

Requeiro destaque do parágrafo
único do art. 191, para os efeJtos de
ser excluid'O. porque sou contrário a.
existência. de símbolos pelos Esta.od08.
- Edmundo Barreto Pinte.

O dispositiTo constituclon.a.l ci
tado d1z:

US~ símbolos nacionais a ban
deira, o hino, o ~lo e as armas
vigorantes na. data da. promul
gação desta OOI1stttuição.
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parágrafo único - O dispOlSto
neste artigo não impede Q'ue os
estad<>s e municípios possuam
s1mbolos" .

O SR. BARRETO PINTO (.) 
SI'. Presidente, a Assembléia já está
devidamente esclareci'Óa sóbre o as
sunto que constitui \. pedido de des
taque.

Trata-se do seguinte d1sJ>Osltivo:
"São sünbolos nacionais a ban

deira, o hino, o sêlo e as armas
Yigorantes na data da promulga
ção desta Constituição.

parágrafo único '- O disposto
neste actigo não impede que os
estados e municípios possuam
símbolos" .

Se muito ~espeitávc1 é a opinião
de ilustres colegas. que pensam de
modo oontrário entendo contudo, que
deva. permanecer ° regime atual, isto
é, uma única ba..'1deira para o pais
inteiro, porqu~. para mim, ela cons
titui a Wlidade do pensamento da
nação.

No uso, gôzo e direito que me facul
ta o Regimento, peço ao plená.rio não
modificar o regime em que noo e-n
contramos, a fim de que haja ape
nas uma única bandeira. - a bandei
ra do Brasil - e não haja símbolos
r.em tlã..'11ul.M.

O Sr. Ataliba Nogueira - Simbolo
nacional, só há wn; a nossa ban
deira. Os outros são sim·bolos regio
nais.

O SR. BARRETO PINTO - Como
está o dispositivo, perm1tem-c:;e ban
deiras nos municípios, nos Est.a.
dos.

O Sr. Guaraci Silveira - Pobre da
unidade nacional se estiver depen
dend9 da supressão dessas ba.ndeiras.

O SR. BARRETO PINTO - Sou
apenas o autor do reque-rinumto de
destaque, já. concedido por V. Ex.a,
e o plená.a:io, que é soberano, decidirá.
como enrender, embora, eu entenda
Q.ue só deva haver a bandeira do
Brasil. (Mu.ito bem; muito bem.)

O SR. ARR"!JD~ CAMA&A (.)
(Pela ordem) - Sr. Pres1dem:e, se
nhores Constituintes. Agradeço a con-

. cessão da palavra que me fol atribm
da pelo Relator Ge!'al e. em nome da
maioria da Com1ssãc da Constituição,
a.pelo para êste plcnárlo, no denUdo
de se manter o texto do parágrafo
único, do art. 191:

(.) N§.o :toi rev.Lsto pejo orador.

.. O disposto no artigo não 1m
ped~ que os Es~dos e Municípios
pcssuum símbolos."

Venho manifestar-me como Repre
sentante de Pernambuco. e daquele
norc.es~c: c~lc1nttGo -:1(' sol cujo.. filhos
derramaram o seu :-:angue e oferece
ram sua. vida no altar da Pátria :"os
albores da naciona1idade, em ~cfesa

da inte6r1dade do Brasil, para expul
sar o holandês invasor e manter
coeso o nome da nação brasllt>ira.

A bandeira de Pernambuco, do
Nordest~...

O Sr Ataliba Nogueira - Simbol0
da união da pátria, e não de divisão.

O SR. A..'qRUDA CAMARA
Aquela bandeira, ~omo diz o llmtre
aparteailte, é um símbolo histórico
porque enfaixa nãu s6 a resL<:tência
demonstrada pelo~ pernambucanos
contra (s hollU1deses. mas aquAles ou
tros mcvimentos de liberdade, de 1817
~ 1824, que consubstanciam a so:na de
belos feitos rJistóriC'c.s e que repre
sentam para nós um patrimôr.io que
devemos honrar e venerar.

Destruir as bandpiras dos l!:stados
seria um atentado a história pátria,
porque todo:; êlas relembram os gran
des feitos heróIcos, os varÕp.s nobres.
generosc.s e bravos que soube~arn lu
tar e morrer embalados, pelo sonho da
liberd?de do Brasil.

O Sr. Aureliano Leite - E' destruir
as tradIções brasildras. queimar os
brasões e bandeiras dos Estadc~.

O sR ARRUDA CAMARA -- Esta
Casa de Tiradentes, cuja astátlla pre
side a entrada da r.'asa do Povo e da.
liberdade, está. quasi a clama". cha
mando nossa atenc;ao para que não
destruamos as relí~111as históricas. e
saibamos honrar a memória dos nos
sos maJores, porque o simples tremu
lar dessas bandeiras ao lado da do
Brasil, .:]ue preside os destinos de t,ô
da a nação, o simples tremulal repi
to, ensina as novas gerações C' culto
desses grandes vultos, nossos irmãos
e recorda-lhes, tamcém, o respeito 90
êsscs valorosos gestos patri6ticos, for..
mendo assim a nos~a juventude, nu..
ma escola de civismo e amor à terra.
em que nasceu.

O 8r Aureliano Leite - :rôdas as
corporações humanas, sejam para que
fins forem, esportivas de prazer ou de
objetivo comum, têm sua bande1r&.
Só se quer impedir aos Estados que
tenbam seus pendões e seus brazOes.
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o SR. ARRUDA CAMARA - Quei
mar a.s bandetras dos Estados seria
traçar um eclípse de mais de sete
anos no seu céu de liberdade; seria
providência jb.coblna. que viria lrr1-,
tar as ;1opulações est.aduats!

O Sr. Afonso de Carvalho - Ban
deira una e única.

(Tumulto; trucam-se numero
sos apartes).

O' Sr. Peretra' da Silva - V. Ex,·
permite um aparte?

O SR. ARRUDA CAMARA - Pois
não.

O' Sr, Pereira da Silva - O Brasil
não é l:Ina ConfedE'ração de F..stados
livres que houvessp,m pactuado for
mar uma nação. Se o {ósse. então os
Estado~ poderiam. manter os seus SÚl1
bolos, no mesmo pé de igualdade da
bandeira do Estado, Soberano. O Bra
siL é uma Federaçã" de Estad.Js, que
nasceram brasileiros e brasileiros de
clararam desejar ficar em união per
pétua e indissolúv~l. Logo, a bandei
ra. una e ÚI'lea dos Estados, deve ser
esta (DesfraJ4ar a. bandeira. nacíonal.
Muito bem,' muito bem. Palmas), o
pa.v1lhão auriverde, o sacraUsslmo
pendão, agitado por tôda as brisas do
Brasil! O pavilhão perante o qual
juramos dar nosso sangue e morrer
nos campos de batalha pela nossa pá
tria comum! 1l:ste é o "lindo pen
dão da ~sgerança" - é "SÚIlbolo au
gusto da paz". que Btlac imortalizou!
Mais· d~ quarenta milhões de brasi
leiros ajoelham-se diante dêle. bei
j~-lhe as franjas ~ntre lágrimas de
emoção, ptlDsando na glória e na
imortalidade de nosso Brasil! As ban
deiras estaduais são símbolos de nos
sa, História que nos merecem o maior
J:espe1to e' reverência. DeVêJJ1 ser
guardà.dn.s nos mus~us como sagradas
relíquias do passadú. Mas o simbolo
da Pátl'!a deve ser um e único, por
que o Brasil. é e deverá ser sempre um
e único! Viva,) Brasil! Viva a Ban
deira do Brasil! (Muito bem.. muito
bem. Palmas.)

O SR. PRESIDENTE - Atenção!
Há um n<lbre Representante na tri
buna que deseja concluir suas con
siderações, ele vez Que o tempo de S.
Ex.... já terminou. Peço aos 5r5. Re
presentantes que mantenham calma e
serenidade nos deba tes .

O SR. ARRUDA CAMARA -- So
mos um Estado Pcctf'l'al e qu~ ê F'P
d~r~iCãu :-t'nflo o ('OI~i':Jnt(l nas unid::l-

des federativas?! A glória. do Brasil
é a soma das glórias dos EStados!

(Trocam-se veementes apartes)

O SR. PRESIDENTE - Atenção!
€>s ilUStres Sts. Representante' de
vem deixar o orador concluir .seu dis
curso.

O SR. ARRUDA CAMARA - Em
nome mesmo da grandeza da unida
de e do passado do Brasil, em nome
de seue heróis. é que devemos conser
var as 'bandeiras dos Estados.

O Sr. Lino Machado - São os sau
dosistas de 1987 que estão a apelar
para bandeira única.

(Cruzatm,-se novos e inúmeros
apartes) .

O 8R. ARRUDA CAMARA - Não
será com esta· gritaria e com esta in
tolerância. - que até parece um es
petáculo do naz1S1no - nã() será com
este vozérlo que se hão de abafar nos
sos ideals, que se há de a:bafar o culto
às nossas 'Vitórla1:i e a os heróis do nos
so passado!

Pelo sangt.e, pelo sacrifício de Ti
radentes, de Frei Caneca, de Padre
Roma e de quantos souberam amar a
Pâtr1a até a morte é que venho pedir
o voto da .A.sren1.bléia, no sentido do
restabelecimento dos nosso~ simbolos
bis tórtc<ls .

Finalizando, 5r. Presidente. devo
dizer que seria um crime. na hora em
que renasce a liberdade no BrasU.
mandar queimar as bandeiras dos Es
tados, stmbolos dessa liberdade! (M'ui
to bem; muito bem) .

V~S - Votos! Votos!

O aR. 1...'\M-EIRA. BITTENCOURT
- J?eço a palavra. pela <Irdem

O SR. PRESIDENTE - O nobre
Deputado não pode falar pela ordem,
nesta fase dos nossos tr.aobalhos.

O SR. LAMEffiA BITTENCOURT
- Trata-se, Sr. Presidente, realmente
de uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE - Nêste caso,
tem a ·palavra o nobre Deputado.

O SR. LA"MEIRA BITTENCOURT
( .) - (Pela ordem) - Sr. Pre~iden

te. tenho emenda sObre o mesmo as
sunto, mas com alcance diverso.

A do nobre Deputado Sr. Barreto
Pinto l1mit..'\-se ti eliminar o parágra
fo ú~1ico cio artigo em di~ustiã.o. Co-

«I ~á(l foi revisto pelo orador.
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mo, porém, S. Ex.a deixa a questão
em a..berto, apresentei emenda. Que
ro reivindicar para. mim esta primA_
zia, pois, minha preposiçá<> é de 11
de junho. Posteriormente, mediante
cerca de 60 assinaturas, requeri desta
que para a mesma. A emenda não se
limita a eliminar o parágrafo, mas
vai ao pOnto de considerar como con
dição da unidade nacional a proibi
ção expressa de multiplicidade de
simbolos.

Consulto, pois, Sr. Presidente, a V~

Ex.a se a aprovação da emenda Bar
reto· Pinto prejudica a minha.

O Sr. Flávio Guimarães - Eviden
temente.

O SR. LAMEIRA Brr'rENCOURT
_. Penso de forInA ~ontrá.ria e explico
por que.

A emenda Barreto Pinto elimina
apenas o parágrafo; não proibe e do
sUêncio da Constituição se; concluiria
a volta ao regime antigo em que te
riamos não uma, pOrém, vinte, cen
tenas de bandeiras, pois que t1.té os
municfpios as po55.lirlam.

:M1nba. emenda visa mais: não deixa
a qaestão em aberto, mas a resolve,
proibindo essa plurr..lldade de ban
deiras.

Estou certo de que mesmo aqueles
que discordam do mérito da minha.
emenda. nã.o a julgarão prejudicada
com a aprovação da de autoria do
Sr. Barreto Pinto, tanto mais quanto
muitos podem votar contra. .::sta, con
siãelando-a Insuficiente, e aprovar a
m1nha. Caso V. Ex. a permita., vou
maIs longe: peço preferência. para mi
nha emenda.

O Sr. Ataltba Nogueira - :e:sse re
querimento é extemporâneo.

O SR. LAMEIRA BITTENCOURT
- Não me parece.

Essa é a questão de ordem que sub
meto à apreciação de V. Ex..., Sr. Pre
sidente. (Muito bem. Muito bem.
Palmas.)

O SR. PRESIDENTE - A emenda
de V. Ex.· não colide com a do Se
nhor Barreto Pinto, que, por ser su
presstva., tem preferência na votação.

Como V. Ex.a propõe outro precei
to, submetê..lo-ei depois à considera
ção da Casa.

Os Senhores, que aceitam a emenda
no sentido de ser suprimido o pa.n\
grafo único do artigo 191 das "Dispo
.s1ç6es Qera1s", Isto é -

"O disposto nêste artigo não im
pede que os E<3tados e municípios
possuam símbolos" -,

queiram levantar-se. (Pausa.)
Está rejeitada .
E enviada à Mesa a seguinte:

DECLARAÇÃO ·DE VOTO

Votei pela emenda n.O 50S do Depu
tado Lameira Blttencourt que visava
impedir o uso dos súnbolos estaduais.

Apresentei cem redação diferente, a.
emenda D.O 2.124.

Tendo sino rejeitada a emenda do
Sr. Lame1ra BIttencourt, ficou conse
qüentemente, prejudicada a de minha
autoria, em cuja justificação. expuz
os motivos que JulgueI e continuo a
julgar como militan.do a favor do uso
exclusivo dos símbolos n.s.ciona.1s em
todo o território brasileiro.

Tendo sido prejudicada a minha
emenda, não pude defendê-la, mas
penso que os debates tomaram um
rumo indevido, acirrando os regiona
lismos.

Náo enxergo contradições entre re
gionalismo e ml.c1onallsmo ou, para
evitar as de!ormapões cont1d.a.s nos
ismos dessas expressões entre o es
pírito regional e o espÍrlto nacional,
como não vejo contracUções entre o
nacional e o humano. Possuem êsses
conceitos amplitudes diversas. São es
tados de espfrlto sucessivos. Eu sinto
ó .asp!rl.to regional do meu planalto.
branco de geada. Sinto-me prêso, an
tes do mais, à sua paizagem. Trago
comigo o sentido da terra. Mas tenho
também, como um desdobramento e
como uma ampliação necessária, a vi
são da grande unidade de cultura que
é a Nação brasileira. Sinto a. mo.1s
profl'nda atração por tOdas as pa.1za
gens brasileiras e solidariedade com.
a sua gente. Não posso antepõr dois
sentimentos que s6 a mais fundamen
tal incompreensão pode fazer entrar
em conflito.

E' com e.ssa disposição de ânimo que
no setor da unidade nacional, unidade
verdadeira, mais psicológica do que
propriamente exterior, sem compreen
sões nem os exageros de querer uni
formizar aquilo que tras o sabor re
gional de desigualdades e diferencia
ções, deve caber ao Govêmo Federal
UD'Ja função de primeira grandeza. com
D..':l diretrizes da Educação.

Abre-se aqui um. campo vastfss1mo
à legislaçã.'O ordinária.. A União com
pete moldar o que é nacions.l. formar
o que é brasileiro, respeitando e inte
grando tôdas as legitimas d1!erencta
ções regionais. E' missão que supera. o
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Ambito próprio do têrmo Educação em
pedagogia para abranger a sua con
cepção sociológica. E' mais de uma
mmples competência privativa da le
tra da lei fundamental por ser um dos
deveres mais altos do govêmo da. Na
ção: - garantir com a permanência.
do espírito de bras1lidade, a perma
nência do Brasil, criando uma unidade
espiritual, na qual persistam as nossas
diversidades que todos prezamos e de
seJamos conserva,r.

Foi assim pensando que apresentei
uma emenda vedando o tlSO de símbo
los, de bandeiras estaduais, que coin
cidiu com a outra, a que já me re
len, cujo primeiro signa.tário é o no
bre Representante Sr. Lameira Bit
tencourt.

Na sua Justificação, estabelecí como
argumento central, a necesslda.de da
criação e divulgação daqueles elemen
tos oue visam integrar as fôrças dis
persfvas do pais. E símbolos, b~ndel
ras, são elementos de lntegraçao de
valor indis<:ut1vel.

E' êsse o sentido da minha emenda,
que "'~a criar um clima de uniC!:lde
moral facilitarlo pela existência de
um elemento de integração nacional,
como seja uma s6 bandeira, elemento
de integração êsse a pairar sôbre tO
das as nossas cUversidades e simboli-

. zando-as, somando-as, através das ne
<:essá~ias, justas e def~nltivas auto
nomias da nossa organização federa
tiva.

Sala das sessões, 3 de Setembro de
1946. - Munhoz da Rocha.

O SR. PRESIDENTE - Em Vota
ção o destaque para a emenda n.O 508,
de autoria. do Sr. Lamelra Bittencourt,
assim redigido:

Requeremos, na forma regimental,
destaque para. a emenda n.O 508, ao ar
tigO 189. emenda essa assim redigida:
41Como legitim::. expressão da unidade
e da integridade da Pátria é defeso
às unidades da Federação terem hinos,
bandeiras e armes próprios e distin
tos dos nacionais".

Sala das Sessões, da Assembléia Na
cional Constituinte, 13 de AgOsto de
1946. - Lameira. Bittencourt. - Ma
galhães Barata. - Alvaro Adolpho.
_ João Botelho. - José Rocha Rib~.
_ Duarte d'Oltveira. - Amaral Pe1.
:toto. - Heitor Collet. - Paulo Fer
nandes. - Carlos Pinto. - Alfreda
Neves. - Pereira. da Silva .. -:- Fer
nando Flores. - Gomy Jun1Or. 
Melo Braga. - João Aguiar. -- Cre
POT1/ Fra7l.Co. - Munhoz da Rocha.
_ BTigido Ttnoco. - Vieira de Mello.

- Castelo Bra:rtco. - ClodomirCtJr
doso. - Odilon Soares. - Luiz Car
valho. - Raul Barbosa. - Oswaldo
Studart. - Pinto Aleixo. - E_na-
pio de Queiroz. - Fróes ela. Matta.
- Miguel Couto Filho. - Epjlogo de
Campos. - Vergniaud Wanderle1/. 
Getulio Moura. - Flávio GuimtV.de&.
- Roberto Glasser. - José Varella.
- José Augusto. - José NeifX1,. -
Dioclécio Duarte. - Atilio VitnzqUa.
- Carlos Pinto Filho. - Leite Neto.
- Silvestre Péricles.

A emenda. diz:

N.0508

"Inclua-se onde couber:
11 Como legitima t.~reP.são da

unidade e integridade da. Pátria. é
defeso às unidades da Federação
terem hinos, bandeiras e armas
pr6prlas e cllst1ntas das nsclo
nais·'. - Lameira Bittencoun.

O SR. LAMEIRA B7'ITENCO'OR (.)
(Pela ordem> Sr. Presidente,. como
sempre e ainda ma.ts nêste momento.
para. não d1t!culta.r a serenIdade dos
nossos trabalhos, procurarei ser breve.
simples e conciso e para tal conto me
nos com meu engenho e arte, que não
os possuo que com a boa vontade. a.
cooperação e a tolerância dos d1st1n
tos colegas. Mesmo porque"Srs~ COns
tituintes, oomo tive ocasião de expOr,
na justi!1cativa da emenda., a.presen
tada desde 11 de julho último, a. maior
demonstração, a prova ms.1s eloqüen
te de sua procedência está no próprio
conteúdo e nos elevados sentimentos
cívi'Cos e objetivos pat~os que a
inspiraram .

Sr. Presidente, quando em ·deba.te
() assunto, em palestras cordiais no
plenário, com alguns colegas e em
apa.:r:tes que ouvi ainda há pouco, a.
oradores que se ocuparam do mesmo
CB.SJ), colhi que se atribula à. emenda..
ammada unIcamente de alto sentido
patri6tioo, o intuito apenas de rev1go
rar preceito do aqu1 tão ata:e&do Es
tado Novo, com a repetição de dlspo
sitivo da Carta. Constituciona.l de 3tl.

Quero declarar ao plenário, e o taço
com a máxima sinceridade, veettJ.êncla,
e patriotismo, que, ao formular e a.pre
sen'ta"C' a emenda, me inspirei sómenrte
no sentimento de amor ao Bra.sil.

O Sr. Lino Machado - Ninguém, de
resto, duvida do pwtriotismo de V.
Ex.a.
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o SR. LAMEIRA BITI'ENCOURT
- Muito grato à justiça de V. Ex.a.

Jé. foi contestado - não em relaçãQ
& mim, mas a outros oradQres - êsse
lumtJm.ento. No entanto, desde qUI: co
mece1 a. abrir os olhos para as coisas
púJbl1ca.s do meu pais, chocou minha
&enbill<i'8.de de brasUeil'o o espetáculo,
para mim incompreens1vel, de sennos
um Brasil 56, uma pátria una e inte
rrn, com centenas de &1mbolQS como a
d1aputarem a primazia do que devia.
lIer o únjco e supremo s1mbolo na.
clono.l.

O Sr. Lino Machado - Nêsse ponto
n4.0 apoiado.

O Sr. Rui Santos - i!:s$es s1mlbolos
não sã.o naciona.is, mas estaduais. O
Brasil continua com um só símbolo.

O SR. LAMEIRA BIT'TENCOURT
- O argumento de V. Ex. a não ataca
o cerne da questão. Nisso está. exata
mente. a nossa diferença. o nosso an..
tagonismo: eu quero que, para. repre
sentar a pátria s/) haja um símbolo e
V. Ex.a quer que concorram com o
símbolo da pátria, dezenas, centenas,
m1lhares de simbo:os.

O Sr. Rui Santos - Continua a. ha
ver um .só 8imbolo - a bandeira. bra
sileira. .

O SR. LAMEIRA BITTENCOURT
- Nobres Representantes, não preten
do que, frente a. frente. lado a la<lo.
do ~1mbolo brasUeir{), d{) símbolo na
c1onal, dessa mesma bandeira de Mon
te Castelo, haja outros símbolos. 'E
meus nobres colegas sabem que oca
1114,0 n<luve em que a nossa bandeira.
n. band.eira brasileira, única e inC<ml
pn.rável, como que d:esapa.r~ia, d1mi
nuidn., envergonhada, dialllte de deze
nas e centenas de sim-bolo estaduais.
Esta é a v-erdade.

O Sr. Aureliano Leite - Se há. Es
ta.dOB e MunIcípios - e V. Ex.a. não o
n<'1l:l., - por que não haver também
oBimbolos dos Estados e dos Munl'Ci
pios, debaixo do sim·bolo do Brasil?

O SR. LAMEIRA BITrENCOURT
- Nã..o se trata de negar ao existência
do Estado e do Municipio. Mas se
V. Ex.a quer encarar o assunto sob o
prisma. politico. responderei que, se
tóssemos uma confederação. eu daria
nos Est.ados o dlreito de também te
rem suas bandeiraS. Como parém, não
o somos, porqu'e o Brasil é uma fede
rnçQ..o, e a bandeira é o símbolo da. so
bera.nia, só e sÓ o Brasil pode teT llm3.
bn:lldeira. só e .só o Bl"aSil pode ter um
hino. só e só o Brasil pode ter um
aúnbolo.

Reconheço legitimes e respeItáveis,
os interêsses d08 Esl:.ndos , Que·ro entre
tauto, sObre todos os mel1ndTcs. 8Ôbre
todos os pruridos, I:lÓbre todos 08 orgu
lhos estaduais, colocar o orgulho maior
da Pátria Brasileira..

O Sr. Plinto Barreto - N1nguém
pretende ofender a Pá'trio. BrasUe1ra.
(Muito bem,)

O SR. LA.MEIR.A BITrENCOURT
- Repito: é uma. con'Vicçáo s1r~ra.,

que não se inspira. a.bsolutamente na.
cópia de outros modêlos naciona.1s ou:
estrangeiros. <Trocam-se apartes;
soam os tímpanos.> Acho essa idéia.
incompatível com o sentimento da W1Í
dade nacional.

Senhores. é lamentável que, no mo
~ento em que se trata de assunto tão
respeitável e de tant;a magnitude,
qual seja a. unida.d~ dos símbolos na
cionaúl, ainda haja. membros da
Constituinte que gritem! Voto! Voto!
Voto! E' um desrespeIto, menos 6.
mim do que aos sentimentos que
me trazem ao plenário.

O Sr. Guaracl Silveira - V. Ex.
permlte um ap3.lI"te?

O SR. LAMEIRA BI'ITENlCOURT
- Com todo prazer.

O Sr. Gu.a.ra.ci Silt'eira. - Deseja
ria que se não con!und1sse o nosso
apóio aos símbolos .:lO'm o desrespel
to à Bandeira Brasileira. corno 0.1
guns colegas querem fazer crer, o
que não é realida~e.

O SR. LAMEIRA BITTENOOURT
- Não poderiam ser outros os oen
timentos de V. Ex.~.

O Srr. Rui San.tos - Cada Regi
mento do Exército tem seu slmbolo,
apesar de nacional. <Muito bem. Pal
mas. Há outros apartes. O Sr. Pre
scidente reclama atenção.)

O SR. LAMEIRA EITTENlCOURT
- serão símbolos, mas não bandei
ras com o mesmo sIgnificativo cívico
da Bandeira Nacional; serão galhar
àetes, estandartes, mas não podem ab
solutamente Ler a. mesma ex.pressão,
o meemo cunho político que VV. EEx:·
querem dar a símbolos estaduais e mu
nicip11 i:5 •

O Sir. Aureliano Leite - Nada mais
unido do que a Igr.eja. Católica. fi"
Igreja de Roma, que, além da Ban
deira Una. têm as Bandeiras das
provincias.

O SR. LAMEIRA BI'M'ENiCOURT
- O pior argumento - V. Ex.1I. o
sabe - é o do exemplo, maximé
d'OS maus exemplos, que não têm
aplicação à tese em debate.
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o Sr. Rui Santos - Não me refiro
a V. Ex.-; mas muitos que se ba.tem
pyr uma única bandeira, eertamoente
já tiveram, na. poUtica., dezenas doe
las. (Mtdto bem.)

O SR. LAMEIRA BI'lTENlCOURT
- O notire colega. fêz bem em dizer
que se não referia. a. mim, porque.
se o fizesse - o que não acreditei
- daria a. resposta. imediata e ca
bível. Aquêles que se julguem atin
gidos pela carapuça, que respondam
a V. Ex.a,

O Sr. Rui Santos - Ac.entue1 que
não me dirlgia. a V. Ex."•

O SR. LAM'EIRA BI'IWZ'EN1COURT
- De) a resposta de acôrdo com o
a.parte.

O SR. PRESIDENTE - Lembro
ao nobre orador que o seu tempo es
tá s. findar.

O SR. LAMEIRA. BlTI'ENlCOURT
- CondWre1, Sr. Presidente.

Válrios Sen1uYre8 Representa.ntes 
Voto! Voto! Voto!

O Sr. GetúUo Moura - Os símbo
los l"egionais, até hoje, só serv-'..nun
para emoldurar as ca.r1caturas das
soberanias estaduais. (Trooa:m-se nu
merosos apartes. O Sr. Presidente re
clama aten.çtlo.).

O 8R. LAMEIRA BlTI'ENlCOURT
- E' a verdade histórica. E a me-

. 1har prova disso está no seguj.n.te:
todos os Srs. Representantes que,
em apa.rtes ou orações. co.mba.teram o
princípio que estou expondo, têm-se
limitado a falar em seus Estados, es
quecendo referências ao Bra.s1l. (Pro
testos.>

Vou terminar, 51's. Constítuin'tes.
não em atenção àS advertências des
respeitosas feitl\S, não a mim, JIlas
ao plenário, que me c~eg.am aos ou
vidos, porém, em respeito ao Regi
mento. Penso, porém, que as pre
missas e conclusões contrârias ao
meu ponto de vi'5ta levarão. de ló
gica em lógica, cada V~ a fragmen
tar-se. cada vez ma.is a. diminuir, cada
vez mads diluir-se até o desapareci
mento o sentimento da unida..d~ na
cional. E sem o sentimento de uni
dade nacional, não há pátria forte.
pátria respeitada. pátria integra. e pá
tria un:da. como queremos que seja.

O Sr. Lut:z Viana - Por certo, V.
Ex.a, ao combater os símbolos esta
d.uais, está esquecido d~ que a Bahia.
com os bra2Ões que foram levados por
Tomé de Sousa, jamais deixou de es
tar à frente de tôdas as causas em.
fa.vor do Brasil e da unidade nacio
nal.

o SR. PRESIDENTE - Lembro ao
nobre Olrador estar findo o te~ de
que dispunha.

O SR. LAMEIR.A BITrENCOuwr
- Sr. Pireside,nte, vou terminar. Que
ro, porém. como prova sobeja, como
testem'Unho eloqüente de que o Brasil.
é um só. lntegiI'O e indivisível, que
sM>re a Pá.trla querida trem.ule uma.
única ba.ndeira, das fronteiras gigan
tescas do Amazonas às glcrlosas lmdes
do Arroio Chui, desfraldada às ben
çãos do Or1Jrzeiro do 8uH (Muito bem;
muito bem,)

O SR. PRESIDEN'TE - Em vota
ção a ~men<ig, sob o n.o 508 do Sr. Re
presentante Lameira Bl,tencourt.

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

Está reJeita.da. (Pa.l11U1.8.)

Em conseqüência, está prejudicada
a emenda n.O 2.l.27, cujo destaque
está assUn redigido:

Requeremos destaque da. emenda
D.o 2.124, ao pal'égrafo único do SIl"
ttgo 191, Títu.lo IX. (Disposições Ge
rais) a qua) veda o uso de sf:lI1lbolos
~staduais e municipais.

Sala das sessões, em 23 de agÕ9tO
de 1946. . - Munhoz da Rocha. - IA
meiTa Bittencoun. - MagaUtães Ba
ra.ta. - João Botelho. - Ne18<Yn Pa
rijós. - Gomy Júnior. - Lauro Lopes.
- Plínio Guimarães.

A emen'Cia diz:

":'1'.0 2.124

Redija-se (I art. 189:
A 'brmdeiãa, o lúno. o sélo e as

armas naclonat:; serão \L<;ados em
todo o terrltório do país nos têr
mos que a lei determi.llar, sendo
vedado o ~ de bandeiras, hinos
e armas estaàu.ais e mu'nic1pais.

O SR.. ATALD3A NOGUEIRA 
(Pela ordem) - Sr. Presidente, peço
a V. Ex.a seja consignado, em wta,
que houve, atpen-as, sete votos a favor
da emenda. (Muito bem.)

O SR. PRESIDENTE - Vou sub
meter a' votos o requerimento de des
taque do nobre RepreS'f'l1tal1lte Senhor
CuIos Prestes, para o artigo 182 do
projeto primitivo, que diz:

"O Congresso Nac1(mal, no caso
de aeressão estrangeira ou de
comoção intestina, poderá auto
rizar o Presidente da. República a
declarar em estado de sitio qual
quer parte do território nacional"".
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Tem a. palavra o nobre Represen
tante Sr. Carlos Brestes.

O SR. CARLOS PRESTES C·) 
Sr. Presidente. Srs. Constituintes,
J,Jedlmos destaque para o art.. 182 do
anterior projeto. a fim de substitwr
o art. 201, do atual.

O drt. 182. do projeto p.rimitivo,
estava concebido nos seguintes têr
mos:

"O COl~esso Nacional, no caso
de agressao estrangeira ou como
ção intestina. poderá autorizar o
Presidente da República 3. decla
rar o estado de sítio em qualquer
parte do terrltórl0 nacjonal".

ltste ~rt1go. à. base de emenda,
como foi dito desta tribuna. muito
pior do que seu conteúdo atual, passou
à seguinte reda~ão:

"O Congresso Nacional poderá.
decretar o estado de sItio:

1.° - No caso de comoção 'n
testina grave;
2.o - No caso doe guerra exter

na...
Mas, ao primeil'o item foram agre

gadas as palavras "ou de fatos Que
evidenciem estar a mesma Q. irrom-
per".

Senhores, é desnecessário insistir
sÔbre o assunto. Hoje. já se falou mui
to a respeito da expressão - liou de
fatos que evidenciem estar a mesma
a irromper".

Foi dito Que esta reda.ção é prefe
rível à. anterior das Constlt.uiçôes de
91 e 34. as quais permitiam a. d-ecre
tação do estado de sitio com a sim
ples iminência de comOÇão. intestina.

Elaboramos uma Constituição em
1946 diante de triste e dolorosa eX
periência do presldenc1aCsmo. elevado
à ditadura 1ll1ipessoal dos estados de
sítios sucessivos. na base di! iminên
cia de comoção intes.tina. inventada.
pela ditadura. 'l'1vemos o caso do eS
tado de guerra decretado em 193':, em
virtude de documento falso. com o
qual se- conseguiu assustar e comover
o Parlamento.

Agora. senhores. pretende-se ser
mais objetivo. Em vez de um simples
documento Cohen, exige-se Que fatos
eVidenciem estar a comOÇã.o intestina.
a irromper. Ora. o govêmo ditatoria.l,
govêrno que queira.. realmente, per
seguir. coloca-sf: na atitude arbitrária
de cassar imunidades pa.rlamentaTes.
acalbar com a liberdade de imprensa,

(.) - Não :fol re~.sto pelo orador.

liqu~dar os direitos essenciais do cida
dão, um govêrno nestas condições terá
mil facUidades para criar os fa.tos a
que se refere êsse item do artigo ~Ol.

Acabamos de sair de acontecimen..
tos graves, forjados. fabricados !por
autoridades que continuam no poder.
O Sr. Pierelra Lira. com seus provo..
cadores. conseguiu arrastar crianças e
jovens às ma.iores depredacóes e pre
juízos à propriedade pr:vada na Capi
tal da Repúbl1ca. Os policiais do
senhor Plereira. Lira atacaram resl
dências de Representantes do povo
com assen to nesta Casa e ameaçaram
a integridade fis:ca de multos deles.

A mim, pe5soalmen te. procuraram
em todos 00 locais qu~ supunham 'Pu
desse eu esta.r, com ordem de fazer
matança. Ora. esta matança constl
tulrla, sem dúvida, o fato gra.ve. o
fato capaz de indIcar, de evidenc1.&.r a
<.:omoção intestina a irromper. E'
isso qllJ~, a nós outros, nos parece su
mamente grave. E' inadmissível Que
ao elaborarmos uma Constituição. em
1$146, não faça.mos uso de tôda. a ex
pe-rlência. das cartas republicanas. E
essa experiência é permitir Que, na.
simples iminência de comoção intes
tina, possa o P1'Iêsidente da Repúbl:ca.
como pode. na base ãe artigos outros
do proJeto. no interresnc das sessões
legislativas. decretar v estado de si
tio. Quais as conseqUências? Câ
mara e Senado teunir~se-ão .1á depois
da prisão dos parlamrentares. segtuldo
o art. 209. e, por maioria a,bsoluta. ou
dois terços, como graciosamente nos
ci.iZem agora, poderao cassar~lhes o
mandato.

O mandato do parlam~ntar s6 po··
de ser cassado por seus eleitores, em
outra. eleição livre e por nenhuma.
assembléia pode ser' isso admitido. No
entanto. decretado o e$;tado de sitio
de acôrdo com. os fatos inventa.dos pela
imaginação de uma autorlclade como
o Sr. Pereira Lira.. poder-se-â. a.rran
car imediatamente do Parlamento
aquela. medida de exce.;ál), com a sus
pensão de todos os direitos do cida
dão.

Senhores, não creio possivel nenhu
ma concessão nesse sentido. Foi dito
dai.ribuna. qu~ esta redaçáo era o
resultado de laborioso trabalho para
e''itar mal maior. FoI para evitar mal
maior que Chamberlaln e Dala.dler ce
deram tudo a. Hitler lá, em Munich,
em 1938. Os principios em que nos
baseamos para defender a democra
cia. não adnútem concessões. Ou tu
do, ou nada.
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Há muita.s derrotas que são vitórias,
Senhores, e uma derrota, nessas con
dições, nos dias de hoje, seria uma
grande vitória. da democra<:1a, porque
desmal:cararia os qu.e pretendem a 11
Iqll1dação do Parlamento, para per
mitir a um clltador a extinção da de
mocracia em nossa pátria.

E' com estas palavras que, em no
mE' do meu partido, peço a atenção
d&. Casa para a gravidade deste dis
positivo. (Muito bem; muito bem.
Pc.lmas.>

O SR. PRESIDENTE - Consulto
o Sr. Relator Geral sôbre se quer
usar da. palavra.

O SR. COSTA NETO (Relator Ge
Tal) - Sr. Presidente, o texto já foi
sUficientemente defendido e a Casa
está esclarecida.

A Comissão opina pela sua manu
tenção. (Muito bem; muito bem.)

O SR. PRESIDENTE - Vou sub
meter à votação o destaque citado pa
ra o art. 182.

O SR. CARLOS PRESTES (Pela
Qrdem.) - Sr. Presidente. vou en
"iar à Mesa requerimento de vota
ção nominal para êste destaque, nos
seguintes têrmos:

Requeremos votação nominal para
o destaque apresentado sObre o es
tado de s1Uo.

e. S .• 3-9-46. - Carlos Prestes. 
J')Tge Amado.

O SR. P'RES'IDlENTE - Vou sub
meter a votos o requerimento do no
bre Represenrta.nte Sr. Carlos Prestes
no sentido de que a. vota.ção do des
taque do art. 182 seja feita pela for
ma. nominal.

Os SenbOl1"eS, que arprovam o reque
rimento, quetram l~anta.r-se. (Pau
sa.)

Está rejeitado.
Vou submeter a votos o destaque,

que pretende restabeLecer o a:rt. 182
do. projeto primitivo, assim redigido:

Requer€lIIlos destaque para o artigo
182 do Projeto anterior, 1lSSlm redi
gido:

Ar:t. 182 - "O Congresso Nscional,
no caso de agressão estrangeira, ou
de comoção intestina. poc!.erá autori
zar o PresJ1dente da. RiEIpúbllca. a de
cLarar em Estado de sitio qualquer
parte do território nacional".

(art. 182, do Projeto anterior, que
cOlTespoIlJde ao ar.t. 20'1 - I, Título
IX do Projeto atu-al) .

sa.La das Sessões, 2-9-46. - Carlos
Prestes.

Os Srs. Representantes, que o apro
vam, queiram leva.DItar-se. (Pa.usa.)

Está rejeitado.

São enviados à Mesa as seguintes:

DECLARAÇÃO DE VOTO

De('lara a bancada comunista que
votou contra a redação do art. 201 
Item I do Projeto revisto, que esta
belece o estado de sttio preventivo.

Preferimos o disposto no a.n. 182 do
Pirojetc 8.I1lterlor que estabelece: .• O
Congresso Nackm:al, no caso de agres
são estrangeira, ou de comoÇão motes
tina. poderá antorizar o Presj,dente
da. itelPúbllca. a declarar em estado
de sítio quSl!Jquer parte do terri'tórl0
nacional" .

CO:rn êste dispositivo evituialm.os
que os 1fIúm4,<'YOS da dem.ocracla pu
dessem Lançar mão de uma aTIna pe
rigos!sstma qual seja a estabelecida
no art. 2'01 - Item I, Quan.do se l"e
fere a "fatos que evidenciem estar
a irromper a oomoção intestina".
~es fatos, alega,.d.os para. a decla.

ração do E:Stado de si'tio, poderiam ser
- como aliá.s tem acontecido na re
cente história polltica do País - o
ca:m.1'Ilhopara a. liquitd~ã.o da lega,li
dade demoerát:ioo e a implian/ta.t;ã.o da
dita.eJ..ura •

A !J()líc1a tem fabricado fortemente
em nossa Pátria êsses "!fatos" que
"evtdenclam ests.r a iTr<>l'l'1/per eomo
çôes tntestinas", com o objetivo ,de
t01'lPedear a democracia e a.provar-se
semelhante texto serla maIlChar pB.1r8.
o sw('1dio. Votamos, por iss~, contra o
estado de sftio preventivo.

Sala das sessões, 3-9-46. - Carlos
Prestes. - Jorge Amado. - Mauricio
Grabois. Carlos Marighella. 
João Ama.ZO'nas. - Alcêào Coutinho.
- Gregório Bererra. Agostinho
Oliveira. - Clau.dino Silva. - Ba
tista Neto. - Alcides Sabença. 
Abilio Rernandes. - Caíres de Brito.
-- José Críspim. - Osvaldo Pacheco.

DECL..\MÇÁO DE VOTO

Vot.ei a favor do requerimento no
minal sôbre a emenda mandando su
primir a cllsposição referente ao esta
do de sitio preventivo.

Sala das Sessões, 3 de setembro de
1946. - Barreto Pinto.
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DECLARAÇÃO DE VOTO

Declaramos ter votado pelos funda..
mentos do Deputado Prado Kelly, em
seu discurso de hoje, contra o desta..
que requerido pelo Senador Luiz Car..
los Prestes.

Sala elas Sessões, 3 de setembro
de 19.46. - Aliomar Baleeiro. - Pau..
lo Sarasate. -- Toledo Piza. - Ju..
raci Magalhães. - Alberico Fraga.
- Manoel Novaes. - Clemente Ma··
riani. - Ruy Santos. - João Men..
des. - Dantas Júnior. - Lu.iz Viana.

O SR. PRESIDEN'l'E - Em vota..
ção o destaque requerido pelo Sr.
Gurgel do Amaral e outros, das pala..
vras ."".,,:!l

"Votos de dois terços"
do al't. 209, do projeto em votação,
que deverão substituir

"maiorIa de votos",
nos seguintes têrmos:

Requeremos destaque das palaVTas
"voto de dois terços de Sp.us pares".
CQIU)tante da Emenda n. o 949. de au
torta. do Sr. A110mar Baleeiro e ou
tros, e que trata das imunidades par
lamentares, a fim de substituir a ex
pressão "maioria. a.bsoluta de votos"
que se encontra no art. 209 do substi
tutivo, cUja redação, feita a devida
adaptação, passará. a ser a seguinte:

.'- JoJ; imunidades dos membros
do Congr'esso Nacional subsistirão du
rante o estado de sítio. Mediante
dois terços dos membros da Câmara
ou dos senado, poderão. todavia. ser
suspensas as de senadores ou Depu
tados determinados, etc., etc.

Sala das Sessões, 3 de setembro de
1946. - Gu.rgel do Amaral. - Prado
Kelly. - Aeu.rcio Torres.

O SR. NESTOR DUARTE (Pela
ordem) - Sr. Presidente, há emen
da de minha. autoria. supressiva rio
stlgundo período do art. 209 e que.
penso. tem preferência, cUjo destaque
é o seguinte:

'I1TULO IX

Disposições .gera.is

Requeremos destaque do 2.° perfo
do do art. 209 para suprimi-lo co
têXto. . _dJ.!:l:Ã

Em. Sessão, 2 de setembro de 1946.
- Nestor DUarte.

o SR. PRESIDENTE - V. Exce
lência tem razão, porque é emenda.
supressiva.

O SR. NESTOR DUARTE (.) 
Sr. Presidente, o destaque submeti
do à del1beraç'âo da Assembléia, "1
sa impedir que durante o estado de
sítio e sem crime positivado, se sus
pendam as imunidades parlamenta
res. A imunidade parlamentar não
significa impunldac!.e diante do cri
me praticado; é porém, prerrogati
va do Representante do povo que o
Presidente da República em hipótese
alguma, e a Nação, diante de ne
nhuma conjuntura, tem direito de
suspender. Alicerçado em convicção
de muitos anos, sobretudo ante: a.
observação c.a história política de
meu país, peço que do nobre Assem
bléia Constituinte de 1946 suprima
do têxto da futura Constituição a.
possib1lldade de serem suspensas as
imunidades parlamentares, pois que
no têxto do Capitulo que regula o
Poder Legislativo se encontra a me
dida legal contra a atitude ou pro
cedimento criminoso co Deputado ou
Senador, ou seja, (J processo legal
mente autorizado por uma. das Ca
sa.s do Congresso. (Muito bem;
muito bem. Palmas.)

O :aR. CARLOS PRESTES (Pela.
ardem) - Sr. PresiGente, também
tenho requerimento de destaque do
art. 209 do substitutivo, para que
seja substituído pelo § 6. 0 do arti
go 182 do projeto anterior, nos se
g"..l1ntes têrmos:

Requeremos destaque para o artigo
209 do Projeto revisto a fim de ser
substituído pelo § 6.0 do art. 182 do
Projeto anter1<lr.

(Título IX - Projeto reVisto) .
Sala das Sessões, 2-9-46. Carlos

Prestes.
O SR. PRESIDENTE - O desta

que requerido por V. Ex.a é substi
tutivo. Tem preferência o do nobre
Representante Sr. Nestor Duarte,
porque é supress1vo.

Consulto o ilustre Relator Geral sO
bre se deseja usar da palavra.

O SR. COSTA NETO - Sr. Pre
sidente, desejaria que V. Ex.a me in
formasse sóbre que assunto quer ouvir
a Comissão.

O SR, PRESIDENTE - Sôbre o
pedido de destaque requerido pelo Se
nhor Nestor Duarte, propondo a su
pressão de dispositivo.

(.) Não foi revi'ito pelo orador.
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o SR. COSTA NETO - Sr. Pre
sidente, nesse caso, não preciso dar
esclarecimento sObre o assunto em de
bate. Desejo apenas explicar a V. Ex.'"
que de acórdo com as informações que
dei ao nobre Presidente tôdas as vêz~s

que o Relator llão falar sôbre o assun
rto, é porque a C<lmissão opina peh
manutenção do texto.

Realmente, algumas vêzes tenho dei
xado de ocupar a tribuna e de dar as
expllcações regiment.ais, por julgar que
a Casa está SUficientemente esclare
cIda. Em tais circunstâncias. minha
opinião é no sentido de que seja man
!tido o texto.

O SR. PRESIDENTE - A declara
4;;ão de V. Ex."', nesse sentido, não foi
feita. sob minha presidên(l1a. somente
agora estou. ciente.

O SR. COSTA NETO - Neste casll,
peço desculpas a V. Ex.a.

O SR. aARLOS PRESTES - (Pela
ordem) - Sr. Presidente, desejava
saber de V. Ex.a se a aprovação, ou
negação da supressão pedida pelo no
bre Deputado Sr. Nestor Duarte pre
judica minha emenda. que visa sUbs
tituir todo o artfgl) 209 pelo § 6.° do
artigo 182 do projeto anterior. Para
maior clareza do assunto. qaero dizer
a V. Ex.a que o Sr. Representante
Ne:st.:>r DuA.rte propõe a supressão da.
parte relativa às imtmidades de
deputados e senadores, os quais de
forma alguma poderão perdê-las. A
minha proposição é idêntica porque o
§ 6.0 do miro 182 também não per
mite que as imunidades de senadores
e deputados sejam cassadas.

O SR. PRESIDENTE _. Pelo exa
me que acabo de fazer das emendas,
parece-me Que a do Sr. Nestor Duar
te tem preferência por ser supressiva.
Sua aprovação prejudicará. a emenda
de V. Ex....

O SR. O.ARLOS PRESTES - Neste
caso, Senhor Presidente, eu ped1rla
preferência para minha emenda. por
que, se fôr derrotada. voltaremos ao
artigo 209, cuja. segunda parte pOderá
ser suprimi'tia posteriormente. Se mi
nha em·enda cair, nearâ o artigo 200
com o destaque da parte requerida
pelo Sr. Nestor Duarte.

O aR. COSTA NETO (Pela ordem)
-sr. Presidente, V. Ex.- dev.e ter em
Dláoo, para serem submetidos a. votos,
três destaques. Um dêles se refere
ao quorum de dois 'terços. Peço prefe
rência. ,para. êsse destaque.

o SR. PR.ESIDENTE - Atenderei
a V. Ex.a depois de satisfazer ao se
nhor Senador carlos Prestes, que tam':'
bém pediu preferência.

Os Senhores, que aproV'am a prefe
rência para o destaque requerido pelo
Sr. Representante Carlo.s Prestea.
queiram l~antar-se. (Pausa.)

Está reJeitada.
Tenho outro pedido de preferência,

do nObre Sr. Relator Geral, Represen
tante Costa Neto, pa:a a emenda que
tive oportunidade de ler, mandando
que se altere o texto, apenas pe.ra
dizer, em vez de "ma1orta", "dois

terços da Casa".

O SR. GURGEL DO AMARAL 
(Pela ordem) - Sr. Presidente, a
emenda. é a.5sinada pOr mim e pelos
deputados Prado Kelly e Acúrc!o *l·ór·.
res. Acontece, porém, que o Partido
Tr8lbalhista. Brasileiro prefere votar.
em primeiro lugar, a emenda supres
sJva., como, aliás, é do Regimento.

O SR. PRESIDENTE - V. Ex.
manifestará essa. preferência na oca
sião de votar. Estou submetendo à vo
tação os pedidos de pre!erênc1&.

O SR. DOMINGOS VELASCO
(Pela ordem) - Sr. Présidente. per
gunto a. V. Ex.8 se, .sendo a emenda
dos nobres deputados apenas ~ocU1'l

cativa, e a do Sr. Nestor Dt:&a.rte SU
pressiva, esta não tem prefernc1a. re
gim€ntal para ser votada em primeiro
lugar.

O SR. PRESIDENTE - '.cem pre
ferência. regimental. Estou, porém
submetendo à oonsideraçã,o da Casa
requerimento de preferência j>8.r& a
emenda, que é de corrigenda, sObre a
emenda supressiva. A Casa é quem
deve deliberar.

O Sr. Aureliano Leite - A emenda
se refere a dois terços dos presentes
ou da CAmara?

O SR. PRESIDENTE - Dois ter
ços dos membras da Câmara.

O Sr. Aureliano Leite Multo
obrigado, Sr. Presidente. Estou escla
recido.

O Sr. PRESIDENTE - Os senhores
Que ooncordam em que o destaque do
sr. Costa Neto seja. submetido a vo
tação, antes da emenda. supresstva do
Sr. Nestor Duarte, queiram levantar
se (Pausa>.

Está concedida a pre!erêncla.
O SR. DOMINGOS VELASCO

- Sr. PresIdente, peço ver111caçAo de
votação..
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o SR. PRESIDENTE - Vai se pro
ceder à verificação de votação.

O SR. DOMINGOS VELASCO
(Pela ordem) - Sr. PresIdente, dese
jaria. que V. Ex.1I. me inf'Ormasse se,
concedJda a preferência, está preju
dicada a emenda Nestor Duarte.

O SR. PRESIDENTE - Não está.
prejudicada.

O SR. DOMINGOS VELASCO
- Neste caso, desisto da verificação
requerida..

O SR. NEREU RAMOS - Quer
me parecer que a preferência não pre
judica, mas a votação do mérito da
emenda evidentem~nte prejudica.

O SR. DOMINGOS VELASCO (Pe
la ordem.) - 5r. Presidente, peço
desculpas por estar InsIstindo na ma
téria.

O SR. PRESIDENTE - E' direito
de V. Ex.-.

O SR. DOMINGOS VELASCO 
Se fOr rej~ltada a emendA supressiva
pela. Qual me bato. em defesa da dig
nidade do Poder Legida.tlvo, aceita
rei o quorum de dois têrços, como mal
menor. Mas é preciso Que a Câ.mara
~'ote declara:iamente a fa·ior ou con
tra a suspensão das imunidades par
lamentares. Neste assunto, a Assem
bléia Constituinte não pode deixar de
manifestar-se. (Muito bem.)

O SR. CA~ FILHO (Pela ordem. )
- Sr. Presidente, o texto Que corres
ponde ao destaque requerido pelo
Deputado Nestor Duarte é o seguin
te:

"Mediante maioria absoluta de
votos da. Câmara ou do Senado,
poderão, todavia, ser suspensas as
de deputados e senadores dtterr=-J
nados, cuja liberdade se torne ma
nifestamente incompatível com a
defesa da Nação e com a see,;uran
~ das instituições politicas e so
ciais."

O Deputado Amaral Gurgel e ou
tros requereram que, neste texto, que
corresponde à emencia supressiva do
Sr. Nestor Duarte, se substitua 44mafo_
ria absoluta" por 41dois têrços".

Assim. Sr. Presidente, deputados há
que votarão para ser mantido o texto
com a alteração de 44 maiorta absolu
taH para '4 dois têrc;os" e outros que
votarão no sentido de que, em hipóte
se alguma, sejam suspensas as imuni
dades parlamentares. ~te o meu caso.

Mas vê V. Ex.a, Sr. Presidente, que,
aprovada a emenda que se refere aos
dOIS têrcoo, n80 está prejudicada a. do
Sr. Nestor Duarte, porque, de outro
modo, ficaríamos privados de mani
festar nosso pen.sam~nto. (Muito
bem.>

O SR. PRESIDENTE - Vou sub
metE'r a emenda que f01 preferida e,
em seguida. outra, que não considero
prejudicada.

O SR. HERMES LIMA (Pela. or
dem.) - Sr. Presidente. V. Ex.· vai
submeter em prime'ro lugar a emen
àa referente aos dois têrços?

O 'SR. 'PRESIDENTE - Exata
nlente. A Casa deu-lhe preferêncla.

Em votação o destaque, de palavras
constantes da emenda 949, que altera
a redação do art. 209, na parte que
diz "por maioria de votos", para que
se diga <4por dois têrços dos membros
da Casa".

Os senhores, Que o aprovam, quei
ram levantar-se. (Pausa.)

Está aprovado. (Palmas. )
Em votação o destaque do Sr. Nes

tor Duarte Que pretende a supressão
do segundo' período do art. 209, a fim
de ficar proibida a suspensão dat imu
nidades parlaments.res.

Os senhores, que o aprovam, quei
ram levantar-se. (Pausa.)

Está rejeitada.
O SR. HERMES LIMA. - (Pela. or

dem) - Requeiro ver11icação de vo
tação.

O SR. PRESIDENTE - Vou pro
ceder à vert1'1cação da votação.

(Prxede-se à verificação da vo
tação) .

O SR. PRESIDENTE - Votaram a
favor da emenda 78 81'S. Represen
tante~ e contra 168.

Está rejeitado o destaque requerido.

O SR. LINO MACHADO - (Pela
ordem) - Sr. Presidente, em face da.
resülução da Assembléia de três dias
passa.dos. no sentklo de transformar a.
assembléIa em sessáo permanente, fi
cou dellbera.do pelo Sr. Presidente da
casa que terfamos trabalhos peln. ma
nhá, à tarde e à noite. Em face dessa.
resolução, que está de pé, por isso que
foram canceladas B4penas dU86 sessões
por solicitação do 8r. Nereu Ramos,
na sessão de ontem, pergunto a VOSIa.
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Excelência, - e pergunto em face da
a.ns1edade em que estamos tO'dos pela
promulgação da. Carta Magna - se
l10je será mantida a sessã.o já convo
cada pelo Sr. PresLdente Melo Viana.
(Muito bem.)

O SR. NEREU RAMOS - (Pela
ordem) - Sr. Presidente, como sabe
V. Ex,o. e sabe tôda a Assembléia, a
C o m i 50 50 á o Constitucional reuniu-se
boje peta manhã, para estudo das
Disposições Transitórias. e mamou ou
tra sessáo para as 20 horas e 30, no
intuit.o de prosseguir em seus tra
balhos. Nessas ccmdições, requeiro a
V. Ex.a se digne subm.eter à consi
deração da Casa o pedid(), qUe taço, .
de não ser marcada para hoje à noite
sessão extraordinária, a f1m de qlle a
Comissão Con.stitucionsl po.ssa con
tinuar na sua tarefa. <Muito bem.)

O SR. LINO MACHADO (.) (Pela
ordem> - Sr. Presidente, quer{) ape
nas escw.recer que a Conússáo dos 37
nã.Q const! tm a Assembléia. em s1 e es
ta ót>libcrou transformar-se em ses
são permanente, até a terminação de
seus trabalhos constitucionais. Assim.
apenas. fique consignado nos "Anais"
o meu protesto contra a solicltaçáo do
llder da mai.:>ria, que um dla protela
os tra.balhos da Casa, como aconteceu
ontem e, no dia seguinte. dirige apêlo
ao plenário a fim de Hão mais so
Jjcitar destaques, de vez que precisa
m(,s trfrbalhar urgentemente - Quer
dizer, o l1der da maioria, a meu ver,
pretende que a Casa trabalhe, muda,
sUenclosamente, sem pernútlr que os
repre-sentantes do povo defenda:n seus
pontos de vista. {Apoiados e 'PTotes
to~) .

O SR. NEREU RAM:OS (.) (Pela
ordem) - Sr. Presidente, assumo ln
teg~almente a responsab1lidade qu~

me acaba de atribuir o Sr. Deputado
Lino Machado.

Se meu ato importa em protelação
dos i::OSSOS trabalhos. assumo a respon
s1Õb1lJdade; mas também quero ter res
ponsabilidade em sentido contrário:
se minha atitude importa aceleramen
to àos mesmos trabalhos, não quero di
vldlr as honras disso com o Sr. Depu
tado Lino Machado.

Sr" Presidente, quero pronunciar
uma última. palavra: a sugestão do
Sr. Lino Machado para se realiza.r
sel'sâo noturna do plenário concomi
tantemente com a reunião da Coznfs-

(.) Não foi reVisto pelo orooor.

são Constituc1onBiI privaria. oS mem
bros, desta, do direito, que lhes é as
seguzado, de votarem os capítulos d&.
CorJ.ottJtuição.

Em tais condições, nôs, os membros
da Comissão Constitucional, não abrt
mos mão do cUreito de votar os àes
taques qUe tenham de ser cons1o.era
dos nêsses capitulos.
~ direito que a Nação nos deu e do

qual não abriremos mão. Não é possi
vel nesta fase dos nossos trabalhos.
efetu~r sessões concomitantes. De-'
vem elas ser separadas, a flln de que
p<;btamOs votar os destaques requeri
dos.

2sse, o requerimento que submetio à.
consSderação de V. Ex." (Muito bem)

O SR. ACURCIO TORRES (Pela.
ordém) - Sr. Presidente, penso que a
Cmmssão tem o devE::r de expl1cStr em.
plenário a mat6ria submetida à vo
r-nçáo. Nessas condições, seus mem·
brcs devem estar presentes às ses
sões. (Muito bem).

O SR. UNO MACHADO (Pela. or
dem) - Sr. Presidente, quero apenas
acentuar o que a Assembléia del1b<al"ou
onte!l1 e a.nte ontem bem como e aqui
lo sôbre o que varl deliberar nêste inS
tante.

A(.atarei com respeito toda. 6 qual
quer dellberação tom.a.da. pela As-.
Rf:nlbléia, com a cons:.deraçáo q~ de
vo a todos 05 membros da Casa.. res
peito que, exijo, também m.e seja
dado em tôdas as oportWl1dades~

1..'I!UitO bem) -

O SR. PRESIDENTE - Vou sub
meter o reQuerimento de autoria do
Sr. Nereu Ramos à. consrd.-eração da.
Casa.

05 Senhores, que a?1"ovam o reque
rimento. queiram levantar-se. <Pau
sa.) Está aprovado.

O SR. SEGADAS VIANA (Pela or
àem.) - Sr. Presidente, tendo a casa
,aprovado o requerlmrento do SI. Ne
reu Ramos, consulto a V. Ex.~ se P{l"
deremos realizar sessão amanhã. Dela
manhã. nos têrmos de deliberação an
ter1or.

a SR. PRESIDENTE - Essa ma
téria não· consto. do requerimento ora
aprovado.

Penso. portanto. ser mais prudente
convocar sessão para às 14 horas de
amanhã.

Assim" convaca sessão ordinária.
DaIa amanhã. às 14 noras.

o SR. PRESIDENTE - EstA finda.
a hora da. sessão. Vou levantâ·la. de...
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slgnando para a de amanhã. dia 4, a
seguinte

ORDEM DO DIA

Continuação da votação do projeto
da Constituição.

Deixaram de comDarecer 18 Senhores
RJepresentantes:

Partiào Social De17UJcrátfco

Pernambuco:

P'essoa Guerra.
Ba.hia:

Eunápio de Queiroz.
Minas Gerais:

Cristiano Machado.
São Paulo:

Gofredo Teles.
Antônio Feliclano.
Martins Filho.
Alves Palma.

Rio Grande do Sul:
Getú1!o Vargas.

União Democrática Nacional

Piauí:
Antônio Correia.
Coelho Rodrigues.

Paralba:
Adalberto Ribeiro.
João úrsulo.

Minas Gerais:
Lopes Cançado.

Mato Grosso:
João Vilasboas.

Paraná:
Erasto Gaertner.

Partido Trabalhista. Brasileiro

São Paulo:
Marcondes Filho.

Partido Republicano

~as Gerais:
Felipe Balbi.
Artur Bernardes.

Levanta-se a ses~o às 18 horas.
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Presidência ào Senhor Berta Contlê, 2.0 Vice~PTesiãente

As 14 horas comparecem os E;enho
res:

Partido Social Democrático
Acre:

castelo Branco.
Hugo Carneiro.

Amazonas:
Pereira da 511va.

Pará:
Magalhães Barata.
NéL')on Parijós.
João Botelb,o.

Mar&.nhão:
Vitorlno Freire.
José Neiva.

Piauí:
Areia Leão.
Sigefredo Pacheco.

ceará:
Moreira da Rocha..
Frota Gentil.
AI.."neida Monte.
Oswaldo Studart.
Raul Barbosa.

Rio Grande do Nor1:t::
José Varela.
Valfredo Gurgel.
Mota Neto.

Paraíba:
Jandui Ca'rnelro.

Pernambuco:
Agamemnon Magalhães.
Gercino Pontes.
Fel'1'elra Lima. .

Alagoas:
SUvestre Pérlcles.
Medeiros Neto.
Lauro Montenegro.

Sergipe:
Gr.aco Cardoso.

Bahia:
Aloisio de Castro.
V1eira de Melo.
Eunápio de Queiroz.
Fróes da Meta.
Aristides Milton.

Espírito Santo:
Atfllo Vivâqua.
Ar1 Viana.

Rio de Janeiro:
Alfredo Neves.
Eduardo Duvivier.
Carlos Pinto.
Heitor Collet.
Bastos Tavares.

Minas Gerais:
Levindo Coelho"
Benedito Valadares.
Duque de Mesquita.
Israel Pinheiro.
Well1ngton Brandão.
José Alkmim.
Rodrigues Pereira,
Míl~on Prates.

São Paulo:
Antônio Felic1ano.
César Costa.
Costa Neto.
Ataliba Nogueira.
João Abdala.
Sampaio Vida!.
Honório Monteiro.

Goiás:
Pedro Ludovico.
João d'Abreu.

paraná:
Flávio Guimarães.
Roberto Glasser.
Fernando Flôres.
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Aramis Ata.íde.
Gomi Júnior.

Santa Catarina:
Nereu Ramos.
Ivo d'Aquino.
otacillo Costa.

Rio Grande do Sul:

Adroaldo Costa.
Manuel Duarte.
Nicolau Vergueiro.

União Democrática Nacional

Pará:
Epílogo Campos.

Maranhão:
Alarico Pacheco.

Piauí:
Matias Olímpio.
José Cândido.
Adelmar Rocha.

Ceará:
Pllnio Pompeu.
Fernandes Távora.
Paulo Sarasa.te.
Egberto Rodrigues.
José de Borba.
Alencar Ararlpe.
Edgar de Axruda.

Rio Grande do Norte:
Ferreira de Sousa..

Paraíba:
Vergniaud Vanderlet.
Plin10 Lemos.
Fernando Nóbrega.

Sergipe:
Leandro Maciel.
Heribaldo Vieira.

Bahia:
Aloisio de Carvalho.
Juraoi Magalhães.
Manuel Novaes.
Nestor Duarte.
Allomar Baleeiro.
Rui Santos.

Espírito Santo:
Luis Cláudio.

Rio de Janeiro:

Prado Kelly.
Soares Filho.
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Minas Gerais:
Monteiro de Castro.
José Bonifácio.
Gabriel Passos.
Licurgo Leite.

São Paulo:
Mário Masagão.
Plinlo Barreto.
Toledo PiZa.
Aureliano Leite.

Goiás:
Jales Machado.

Mato Grosso:
Vespa.slano Martins.

Santa Catarina:
Tavares d'Amaral. .

Rio Grande do Sul:

Flôres da Cunha.

Partido Trabalhista. Brasileire

Distrito Federal:
Ba.eta Neves.
Antônio Silva.

Minas Gerais:
Ezeq'.áel Mendes.

Sáll Paulo:
Guaraci Silveira.
Pedroso Júnior.
BE::rto Gondê.

Pa1tiito Comunista do Brasil

Penambuco:
Gregório Bezerra.

Distrito 1"00era!:
Carlos Prestes.
João Amazona.s.
Mauricio Grabois.
Batista Neto.

Rio de Janeiro:
Alcides Sabença.

São Paulo:
Jorge Amado.
Caires de Brito.
José Crispim.

Rio Grande do Sul:
Abllio Fernandes.
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Partido Republicano
Maranhão':. ,

• I

Lmo Macha~o•.
Minas Gerais:

•Artur Bernardes.
I

São Paulo:
I

Altino Arantes.,
paraná: i·

I

Munhoz da !Rocha.
i

Partido Social Progressista
I

Pará: ;
Deodoro de! Mendonça.

Ceará:
I

Olavo Oliveira.
Stênio Gomes.
João Ad~odato.

I

Rio Grande do Norte:
Café Filho.:

I
'São Paul~:

Campos Vergal.
I

Partido Democrata Cristão

Pernambuco:
I

ArrUda Câniara.

ESq~da Democrática
Distrito Federal:

• i
He:-mes Lima.

Goiás: :.
Domingos V~lasco.

Partida Libertador
I

Rio Grande do Sul:

Raul Pila.. I

O SR. PRESIDENTE - Achando
se presentes 135 Senhores Represen
tantes, declaro aberta a sessão.

Passa-se à lleitura. da ata da sessão
anterior. I

O Sa.. HUGO CARNEIRO (1. o Su.
plente, servindo como 2. o secretário)
procede à leitura da ata.

I

O SR. PRESIDENTE - Em dis
cussão a ata. i

O SR. AURELIANO LEITE - Se
nhor Presidente, peço a palavra, sObre
o. ata. '

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

O SR. AURELIANO LEITE (Sôln"e
a ata) - Sr. Presidente. ontem, quan
do falava o nobre Deputado Sr. Flo
res da Cunha, defendendo, com aquê
'te ardor que todos lhe conhecemos, o
restabelecimento dos símbolos dos Es
tados e dos municfpios, tive oportuni
dade de aparteá-Io. como consta dos
Anais. Entretanto. o aparte publicado
não é absolutamente aquêle Que eu
dei. Referia-se o Sr. General' Flores
da Cunha à injustiça que se fêz ao
seu grande Estado - o Rio Grande
do Sul - quando se considera. aquela.
unidade da Federação, não só regiona
lista, mas tam.bém separatista. No
momento em que S. Exa . pronunciava
a palavra "regionalista", entrei com
o meu aparte, aplaudindo S. o ExQ • e
.dIzendo que ser regionalista não era
um defeito, antes me parecia uma vIr
tude. Separatismo. s1m, era grave
êrro. Entretanto, como registrado o
meu ap~e. parece defendi o separa
tismo.

Sr. Presidente. nunca fui separatis
ta e não o serei jamais em minha vida.
Sempre fui partidário do mais ardoro
so nacionc.l.llsmo. Entendo, entretanto,
que o simples regionalismo náo inves
te contra o mais puro nacionalismo,
U A regiã.o, como disse alguém, é eter-

.x::a; a nação é acidental, é efêmera."
Portanto. São Paulo, Rio Grallde do
Sul, Pará, Mato Grosso, etc., são re
giões que não morrerão jamais, e o
Brasil, se por acaso tivéssemos nova
mente wn regime igual ao negregado
Estado Novo, que nos quis aniqullar,
não estaria longe de desgraçadam:mte
chegar até a wna separação, a uma
desagregação, ao desaparecimento.

O Sr. Plínio Barreto - Muito bem.
a SR. AURELIANO LEITE - São

Paulo, Estado que represento nesta
Câmara, sendo dos mais regionalistas
do Brasil. como o Rio Grande do Sul.
Minas Gerais, Bahía.. Piauí, Mato
Grosso. Goiás, todos os Estados, en
fim, é entretanto dos mais nacionalis
tas. E jã Que falo do nacionalísmo de
São Paulo. já que falo do valor de
seus filhos e da grand~~a daquela ter
ra, seja-me permitido inserir. nesta
minha ligeira ~ocução, um tópico que
o prestigio:;o e gentilissimo "Jornal
do Brasil" publicou ante~ontem. con
gratulando-se com o povo de São
Paulo e sua eminência o Cardeal Dom

.Motta, pela. criação, em nossa capital,
da Universidade Católica. Descubrf,
como autor dêsse tópico, embora não
assinado, o brilhante jornalista Joa.~

quim Tomás de Palva.
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Passarei a ler a referIda publicação,
para que fique cOIlStando da. nossa.
ata de hoje: (Lê)

lIA tradição cultural de S. Paulo
- Estado cuja expoéncia econô
mica cada dia mais se amplia nos
quadros da vida brasileira - desde
muito vin..ha ex1gin'Clo dos poderes
competentes a fundação de um
instituto católico que em si con
densasse todos os graus cientificos
projetando-se dentro do formi
dáivel cenário humano onde tan
tas reallzações altruísticas se er
guem muna prova ostensiva e
concreta do generoso espírito de
inicia tiva do povo bandeirante.

Não fôsse São Paulo a terra
que desde " seu alvorecer se viu
fecundada pelas sementes dos en
sinamentos evangélicos, bem se
compreenderia que a sua gente
permanecesse Indiferente a quais
quer empreendimentos qUE' resul
tassem numa melhor educação
rellgiosa dos Que tivessem a ven
tura de nascer nas lides paulis
tanas.

Felizmente, porém, tal coisa não
acontece.

Quando os 1- :imeiros albores
da nacionalidade encandeciam os
pín~aros Ja Pátria e que os pri
meiros d~s.bravadores entravam
no interior de Piratininga, o Co
légio dos PaGl"es da Companhia
se erguia entre taipas e sP.pê, sob
o reflexo auguraI da cruz de CrIs
to, e fIcava como um marco de
fé no meio inospito da paisagem
a dizer que breve, multo breve,
ali se agremiariam as gentes que
deveriam fecundar no suor do tra
balho e na aura da Esperança
uma das mais formosas uTbs do
mundo.

São Paul:> se estendeu, pouco a
pouco, na C<llônia, tra.balhou e
prosperou no Império e na Re
pública ganhou foros de grande
za.

E ai está a cida<le ciclópica,
com seus punhos de aço, com suas
entranhas propícias, feita sonho
ontem, e hoje reallda{ie palpá
vel, tocante, sensível, numa explo
são de progresso e magnificên
cia.

A sua velha Faeulda{ie de Di
rei to é um padrão de orgulho das
gerações que vieram de alguns
{ias mais legítimos movimentos de
opinião que tem tido o Brasil.

Por lá passaram alguns luzei
ros que engrandeceram a nossa

história incipIente, tomando nas
suas bancas venerandas a chama
do ideal por que se bateram e
nela bebendo o sabel nas pala.
vras dos grandes mestres da nossa
cultura jurídica.

Tem São Paulo, hoje, a sua
UniversIdade oficial.

Estava lhe faltando a sua Uni
versida.de Católica, flarão do sen
timento da gente bandeirante, re
soluta e brava, criadora de mun
dez, pois que o seu ânimo, a. sua
valentia, o seu destemor e o sea
anseio de perfeição, não se dei
Xam estancar .-as gerações que
se sucedem no sangue avassalador
que lhes velo das Bandeiras é
que tem feito de São Paulo um
orgulho do Bra.sil.

O dIa de hoje é, por isto me,s·
mo, de intenso jubilo para a al
ma coletiva de São Paulo com 3
solene ln..<;talação que ali se faz
da Un1versldade Católica, que e.
tenacidade do grande apóstolo,
que é em verdade o Cardeal Dom
Carl<ls Cannelo de Vasconcelcs
Mota, levou a ef€ito com a ajuda.
auspiciosa do povo bandeirante e
o auxilio :ndispensável das auto
ri<iades federais.

E' para assinalar êste!:>elo
evento, que completa de modo tão
feliz os quadros da cultura de
SM Paulo, que aqui estamos para
nos congratular, não sàmente
com o Eminentissimo Cardeal Ar
ccl>ispo da grande cidade brasi
leira, senão também com a labo
riosa população paulistana por
êste empreendimento - que tem
a honrá-lo na sua mstalação a
presen~a do cardeal Patriarca de
Lisboa, D. Manuel Gonçalves Ce
rejeira - que tão bem demons
tra o seu fervor religioso e o seu
alto grau de adiantamento, nos
rejllJbilando com o sucedido à es
pera de que muitos outros esta
belecimentos daquele gênero ve
nham a. ser edificados em outras
regiões dêste País, num:. demons
tração eloqüente da nossa fé e
do nosso progr~sso, progresso e
fé que não havemos de deixar pe
recer, pois que êles se entranham
nas nossas almas e nas nossas
vidas com o objetivo supremo e
único que é o de camInhar pa.ra
Deus 1"

Era o que tinha a dizer. (Muito
bem,)
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o SR. GURGEL DO AMARAL 
Sr. Presidente, peço a palavra. sObre
a ata.

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

O SR. GURGEL DO AMARAL (.)
S6bre a ata) - Sr, Presidente. o Par
tido Trabalhista Brasíleiro poderia ter
usado da palavra ao ensejo da vota
ção do Título que se refere às "Dis
posições Gerais". Todavia.. não o fêz.
no intuito de apressar os trabalhos
de elaboraçã.o da Constituição da Re
pública.. Sem embargo. aproveitando
o discurso pronunciado pelo eminente
wbl14er da União Demoorát1ca. Nacio
nal. Sr. Prado Kelly. tive ocasião, na
quaUdade sUlbUder do Part1<io Traba
lhista.. no exercício da liderança. de
da:' dois apartes aS. Ex.a nos quais
procurei fixar o pensamento do meu
Par+..1do a respeito de dois assuntos da.
maJor importância: o estado de sítio
)l1'eventivo e a suspensão das garan
tias parlamentares durante êsse mes
mo estado de sitio.

Um dos apartes foi consignado; o
outro. porém. não o toi, e é Isso que
me traz, neste momento, à trlbuna. a
:fim de solicitar a necessária ret!!j~a
ção à. ata.

O rápido e Incisivo aparte registra
do alude à prefp-rência do PartIdo
Trabalhista Brasileiro pela emenda
do ar. Deputaão Nestor Duarte, que
mandava. suprimir o preceito, con~

tante do substitutivo, que permitia a
suspensão das imunidades paTlamen
tares durante o estado de s1tio. Tive
oportunidade de esclarecer. neste
aparte. que o Partido Trabalhista
Brasileiro era pela supressão total do
disposftfvo. mas na hipótese da
maioria da. Casa manter o preceIto.
'Votaria por um destaque de nossa ini
ciativa, que manda.va substituir as
pa.lavras umaJorta a.bsoluta" por 11 dois
têrços dos membros da Câmara e do
Senado". Esse destaque referia-se ao
art. 209 do substitutivo.

O aparte não consignado. Sr. Pre
sidente, .refere-se à posição do meu
Partido com relação ao estado de sí
tio preventivo.

O Part1do Trabalhista Brnsllelru
deeld1u que seus Representantes nesta
Assembléia não pOderiam votar a fa
vor do estado de sitio preventivo, por
que ~te lhe parecia contrário ao ple
no exercfclo do regime democrático.
Por êsse motivo é que. durante a. vo
ução tôda n ba.ncada. com raríssimas
exceções. votou a favor do destaque

(., Não foi revisto pelo orador.

solicitado pelo ilustre Senador Oarlos
Prestes, no sentido de que o disposi
tivo atinente à matéria e constante
do projeto revisto tOsse subsUtu1do
pela dispoisção que figura. no projeto
votado em pruneiro turno.

1tstes esclarecimentos se faziam. ne
cessários para flxc'l' a. linha democrá
tica. do Pa.rtIdo Trabalhista Bra.s1le1
xo nesta Casa, linha democrátlca. da
qua.l não nos afastaremos, porque .0
Partido Trabalhista Brasileiro se
apresentou ao eleitorado com progra
ma democrá.tIco e lutará intransigen
temente pelas franquia.s e liberdades
públicas. (Muito bem; Muito bem..
Palmas) .

O SR. PRBST'".>ENTE - Não ha
vendo maIs quem peça, a pa.!a.v:ra s0
bre a ata, encerro a. sua discussão e
vou submetê-Ia a votos.

<Pausa.>
'Está aprovada.
Passa-se à leItura do exped:1ente.

O SR. LAURO MONTENEGRO
(4.0 Secretá.rio, servindo como 2.°)
procede à leitura do seguinte

EXPEDIENTE
TeJ.egra1Tl48 :

Do Arcebispo de Florian6p<>Us, con
gratulando-.se pelos benem~rlt'Os tra
balhos dessa. ConstitUinte. - Intel
'f"(Ul.a.

De professôres i>úbl1cos prlmárlos.
so11ci tando direitos para :receber em
vida quando os mesxnoo não tiverem.
fa.millas o "montepio" . /ntei
raila.

Dos extranumerirlos da Fábrica
do Realengo, solicItando a.poio para
a. emenda n.o 3.453 de autoria do
sena.dor Hamilton Nogueira. - In
tefrada..

De jornallstas, convidando o se
nhor Presidente e demEW3 membros
desta Assembléia. para a.ss1st1rem às
homensg.ens que serão prestadas ao
Sr. Ministro Gestão. Vld1ga.l. - 1".
tef.rfLli4.

Do MovimentO Pró-Efetivação dos
exbra.n:ume.-ãrlos de P6rto Alegre.
parlicipan<:Lo reme.s..<:,a. de valioso me
mona!. - lntetradc..

Dos membros do Trlbuna.l de Ape
laçáo d-e Mato Grosso. solicitando
apoio para ao cau&a. d-os magistrados
bra.s11ciros. - Inteirada.

De funcIonários das auta.rquias
estSIduais da Bahia.. ree1s.mando ga
rantias pam o futuro como sejam
aposenta.dorla. montepio. ln:t.d
rada. '
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Dos rê'presentantes sindkais de
Aracajú, solicitando o apoio da Casa.
.no sentido de não ser permitida a ex
tinção do Instituto do Açúcar e Jo
Alcco!, pois muitos distúrbios traria
para a indústria :Nacional. - Intei
rada.

Dos Espíritas de Nova. Iguaçu,
dando integral apOio ao manifesto
·pró-estado leigo. - Inteirada.

Do Deputado Moura CBJr'Valho, so
licita.ndo prorrogaçã<> de sessent&.
dias de licença. - A Comissão de
Polfcla.

De funcionários das autarquias es
taduais da Bahia, redarnando não
estarem protegidos pelas leis traba
lhistas, constituindo a única classe
-de trabalhadores brasileiros sem Ga
rantias para c futuro. - Intei
rada.

AVÍ80s:

Do Sr. Minlstro da Justiça, pres
tando informações solicitadas pelo
r.equerlmento n. O 55-46, de autoria do
Sr. Deputado Oafé Filho. Ao
requerente.

Do Sr. Ministro da Agricultura..
in1'ormando que o assunto da In
dicação n.O 183, de 1946, de autoria
do DeputadQ LeIte Neto. já. foi to
ma.do em consideração. Ao re
.querente.

Requerimento:
Sõbre o movirr.ento comercial de

a.çúcar no Estado doQ Esp1rito Santo.
de autQI1.a do Deputado Carlos Lin
d.emberg. - Atenda-se.

Carla:

Do Sr. Ministro Plenipotenciário
-do Libano, agradecendo em nome do
&eU Govern<l as homenagens que lhe
foram presta.das POlI" esta Assem
bléia a 20 de agôsto próximo passado.
- Inteirada.

Memorial:
. Dos Extranumerários Federais, Es

taduais, Municipais e autarquias, pró
efetivação. Aguardam a concretiza
ção de suas aspirações. Intei
rada..

INDICAÇÃO N.o 265, DE 1946
Sugere ao Poder Executtvo a

criação de Escola de AgTonomia.
com cursos anexos de veterinária
e de industrialização agro~pecuá

ria. no Estado do Pará.

. Considerando que não se compre
ende que o Estado do Pará não pos~

sua Escola de Agronomia, sabido ser
a base econômica da riqueza daquela
unidade de nossa Federação a indús
tria extrativa de produtos naturais e
a sua ainda incipiente agricultura;

Considerando que o referido Estado
já. possuiu Escolas de Agronomia e de
Veterinária, formando equipes de
agrônomos e veterinários que honram
a nossa tenR, e que ocupam, pelos
seus méritos profissionais. lugar de
destacatia atuação no Ministério da
Agricultura. como Otávio Domingues.
José Nogueira de Carvalho e muitos
outros, que nos dispensamos de enu
merar;

Considerando que até o ano de 1934
tais Escolas funcionavam normal
mente, vindo a desaparecer, em data
posterior. com grave prejuizo àquela.
região;

Sugerimos ao Poder Executivo. por
intermédio da Mesa da Assembléia.
Nacional Constituinte. que seja crla
da no Estado do Pará. com a maior
urgência, Escola de Agronomia, com
cursos anexos de veterinária e de in
dustrialização agro~pecuária.

Sala das Sessões da Assembléia
Nacional Constituinte, 30 de agôsto
de 1946. - ..Toão Botelho. - Nelson
Pai"'ijós. - Magalhães Barata. - Al
varo Ado!fo. - Lameira Bittencourt.
- Deodoro de M endon.;a. - Epilogo
de Campos. - Duarte d'Almeida. 
Oscar Carneiro. - João Aguiar. 
Rocha Ribas.

- Atenda-se.

INDICAÇÃO N.D 264, DE 1946

Sugere ao Poder Executivo que
quaisquer bens que integram o
patrim6nio da antiga concessão
FORD, localizada na. zona da Ta~

pa16nia, Estado do Pará, só se
iam alienados depois de previa
G.udiéncia do Govêrno daqueZe
Estado.

Considerando que, anos atrás. o
Govêrno do Estado do Pará, na ges
tão da ilustre conterrâneo Dr. Dioní
sio Ausler Bentes. alienou largo trato
de terras. na região da Tapajôn1a.
para o grande industrlal norteaIJ'le
ricano Henry Ford, terras essas gran
demente bene!1ciadall- pelo mesmo.
que nas latitudes em que se situam
estabeleceu frutuosa civilização;

Considerando que a.pós o decurso
de decênio, a antiga concessão FORO
foi comprada pelo Govêrno da. Repú
blica. pela quantia de cinco milhões
de cruzeiros <Cr$ 5.000.000,00>, pas
sando à órbIta do Instituto Agronô-
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mico do Norte, por intermédio do Ml~

nistério da Agricultura:
Considerando, em todo o caso, que

soubemos ter sido alienadas a caldei~
ra e a distribuição elétrica de mo~

deruR serraria pertencente à citada
eoncessão, ainda antes de cha.ma.~

dos à esfera do patrlmÔ11io da União
todos os bens que integram dita con~

cessão;
Considerando que a incorporação de

taIs bens e da concessão ao 'PatrimO~
mo da União se reallzou ;em prévia
c, ac. nosso vêr, indispensável audi
ência do Estado concessor, tão inte
ressado quanto a União no desenvol
vimento da mesma:

Requeremos que a Mesa da Assem
bléia Nacional Ccnstltuinte sugirs. ao
Poder Executiva seja vedada. qualquer
allenação de bens da mencionada
concessão, sem prévia audiência do
Govêrno Jo Estado do Parâ, ao qual,
em i~l,nldade de ~undições, caberá.
preferência na aquisição.

Sala das Sessões da Assembléia
Nacional Constituinte, em 30 de
agôsto de 1946. - Joáo Botelho'. 
Nelson Parijôs. - Magalhães Barata.
- Alvaro Adolfo. - Lametra Bit~
tencourt. - Epilogo de Campos. 
Duarte de Oliveira. - Deodoro Men
donça. - Oscar Ca-rneíro. - João
;Aguiar. - Rocha Ri"has.

.4.tenda-se.

REQUERIMENTO

Requeiro que a Mesa da Assembléia,
por intermédio do Ministério da Jus
tiça, solicite do Govêrno do Estado
do 'Espirtto Santo as seguintes infor
mações:

a) Quais as firmas comerciais de
VItória que importaram açúcar na pe
ríodo de 15 de junho a 15 de agõsto do
corrente ano?

b) Quantas sacas de açúcar impor
tou cada uma das firmas acima alu
didas e no período referido?

c) Quais os nomes das firmas que
venderam açúcar âs firmas de Vitó
ria no aludido período e onde sua
sede?

'0 Qual o preço paI' que fol fatu
rado o mesmo açúcar pelas flnnas
vendedoras ás firmas importadot"as de
Vitória. e si o preço foi lob ou cil?

e) A que f1nnas de Vitória foi dis
tribuído o açúcar importado nesse 'pe
nado e que quantidade, em sacas. to
cou a cada uma delas?

'f) Qual o preço por Que toi tabe
lado êsse açúcar para o a taca.d1ata,

para o varejista e para o consumi
dor?

g) Se na data de hoje ainda vigora.
a. mesma tabela.?

-h) Qual a. despesa Que faz UUl saco
de açúcar dos armazens do Pôrto á
casa do comerciante, no perimetro
urbano da cidade de Vitória?

i) Se além do custo, seguro, frete e
carreto, o aÇÚcar faz alguma outra
despesa, e, em caso afirmativo, de
cl2J'ar a seu valor e o seu fundamento.

Rio de Janeiro, 3 de setemlJro de
1946. - Carlos Lindenberg.

REQUERIMENTO

Requeiro a V. Ex.o. se digne oficiar
ao Sr. Presidente do Conselho Ad
ministrativo de São Paulo, a fim de
que o referido Conselho adie pelo es
paço de ur.n ano a. ord~Dl de exeCução
de desapropriação do grande prédio
Sérgio Carmine. atualmente ocupado
por muitas dezenas de famiUas. O
processo se encontra em mãos do D.
D. Conselheiro Dr. Cristiano Alten
felder e Silva; em caso de parecer fa
vc.rável o preju!zo é enorme: para o
Estado que terá que despender mais
de 25 milhões de cruzeiros, e para
inúmeras famfl1as que não têm para
onde ir.

Sala das Sessões, 4-9~946. - Cam
pos Vergal.

REQUERIMENTO

Requeiro o adiamento co pedido de
informação constante do rf'q,uerlmen
to n.o 380, de 1946, até que os enten
dimentos t:al curso, ent.e a classe in
teressada e o Ministério da FAzenda.
cheguem a seu têrmo, pelos moth'os
da tribuna expostas nesta data .

Sala das Sessões, 4 de setembro
de 1946. - Brochado da Rocha.

REQUERIMENTO

Requeiro a transcrição no Diário da
Assembléia do1ncluso telegrama, pro
cedente de Santa Maria, Rio Orande
do Sul, que me to! dlr:lgido por cUver
sos trabalh1sta~;t daquele Estado.

Sala das Sessões. 4 de setembro de
1946. - ArthuT Fi3cher.

'INDICAÇÃO

Sugere ao Poder Executivo a
construQã.o do prolongamento fer
,roviário Cortez..Bonito, em Per
:na.nibuco•
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Requeiro, por intermédio da Mesa,
seja encaminhada, ao govêrno fede
ral, a sugestão de levar-3e a ereito o
prolongamento do ramal de Cortez
para atingir a cidade de B<lntto, no
Estado de 'Pernambuco.

Justificação

O Mwlic1pI0 do Bonito, em Per
nambuco, é um dos mais antigos do
Estado, remotando sua criação aos
tempos do Império. A amenidlide do
clima, as possib1lidades da região. cor
tada de rios e regatos, com várias
quedas dáguas ainda sem aproveit&.~

mente, a fertilidade do seu solo, que
se presta às ma·js variadas culturas,
credenciam-no a um futuro dos mais
promis.,ores. Agora mesmo cogitam
diversos industriais de explorar o pon
tenciaI hidro-elétrico da .. Cachoeira.
da On.;:a", para a instala-;ão de uma
fá.brica de tecidos, podendo, dE' acrés
cimo, as sobras de energia beneficiar
os municípic's visinhos de Bezerros,
Camaratuba e Caruarú. Colocando
se equidistante da Mata c da região
aprestada do Estado. o mt.m1cípio do
Bonito, que é um dos grandes cen
tros produrores de café, oferece con
dições Olagniflcas de tomar-se um
d-os celeiros da produção do F.lStado.

Pesa. entretanto, sObre a região o
anátema de um segregamentà secular
contra ° qual reagem e lutaro inu
tilmente, os seus habitantes, pois· o
meio de comunicação de que dispõe o
Munic1pio é a rodovia estadual Que
o liga a trinco central em Bezerros.

Desde muito, lutam os bonl.tenses
para conseguir o prolongamento do
ramal de Cortez que facU1tasse as ('o~

mun1cações ferroviárias com a Capi
tal.

O problema tem sido várias vezes
examinado, os estudos foram feitos,
mas jazem empoeirados, sem nenhu
ma solução.

E o MWlicfplo se vê condenado ao
marasmo e á estagnação, porque In
felizmente, o govêmo Federal não se
decidiu a levar o amparo á pOpU1a~fio

bonitense, a troco de pequena des
pêsa, porque o trecho a ser construi
do .é de pouco mais de 20 quilôme
toos.
,o .meu requerimento traduz o an

seio do povo de Bonito que, em longo
memorial, com centenares de .lSSina-

turas, me fês o porta-voz das .suas le
gítimas aspIrações.

Sala das Sessões, 4 de setembro de
1946 . - Costa Porto.

INDICAÇÃO N. o ao-A, DE 1946

Sugere ao Poder Execu,tivo a
indicação de uma C0mí8sáo para
rever todos os processos de trans
ferência para (l. reserva, de aliciAl
do Exército e da Marinha, clurante
o período discriminado, até (t apli
cação da Constituição de, '1934;
com parecer da Comissáo de Es
tudo das Indicações e voto em se
parado do Sr. Jorge Amado.

PARECER

Concordamos com a indicação, dan
do·lhe o sentido de Que a comissão
que venha. a ser const1t1Úda, na. for
ma da. incllcação, deverá nortear-se
pelos principios de justiça e não pelo
de simp1es reparação, ;iem deslem
brar·se do interesse do país, no que
conceme às conveniências supe;;iores
da con.>t~tuição dos quadros de suas
classes armadas.

Em conseqüência, no reparar inju'3
tiças não deverá. propõr soluções que
perturbem ou afetem a compooição
conveniente do pessoal das Fôrça.e.
Armadas.

E' o que nos parece.
Palácio Tiradentes, 9 de agôsto de

1946. -- Alfredo Sá, Pre~idente. 
Gabriel Passos, Relator. - SUjadas
Viana.

VOTO

Indicação n.o ao, de 1946

A nomeação de uma Comissão para
rever os processos de transferência
para a Reserva, durante o período que
vai de 1930 a julho de 1934, parece
nos ace1tável em principio, embora
consideremos não ser justo limitar a
ação da comissão ao estudo da 5itua
Cão daqueles oficiais. Ela deve fazer
ar revisão de todos os processos de
Empulsão, transferência ou reformas
de oficiais do Exército, devidas aos
movimentos mlUtares de caráter poU... ·
tlco posteriores a 1930.

Além d.1ss0. como o autor da indl·
cação se retere às transferências a
pedido, para a Reserva., por motivos
de ordem poUtlca, achamos que, .nesse',
caso, deverá. Ber feita. a rev1sáo 8.. re
querimento do interessado.
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Por isso, votamos que ~eja aprova-da
a. Indicação com a seguinte redação:

Indico que a Mesa da Assembléia
8ujira ao Poder Executivo a. nomea
iÇão de uma. Comissão para rever to~

,dos os processos de Transferência.
para a Reserva, reforwa, expulsão de

-oficiais das Fôrcas Armadas, ao partir
..de 1930 até esta data.

A referida Conussão, com represen
'tantes do EXército, da Marinha. e da.
Aeronáutica, dentro do prazo de seis
meses, tarã l'everter ao fierviço atlvo,
1t requerimento do:; interec!sados, como
se não tivessem interrompido flS suas
carreiras mll1tares, aquêles onciais
cUjos processos tenham sido h't'agula
res ou cUjas transferências tenham
decorrido de razões de ordem poUtica,
oriundas dos diversos movimentos mi
litares posteríorE",s a 1930, casos em
que a reversão ao serviço ativo de
verá. ser imediata e independente de
sindicânciaS ou inquéritos que venham
protelar essa medida.

Sala das Sessões, em 91 de agôsto
de 1946. - Jorge Amado.

[NDICAÇAO N.o SO, Di=: 194ô, Ao Que SE
, REFERE o PARECER

Sugere ao Poder Executivo a no
-meação de uma Comissão pa.ra re
.1Jer todos os processos de transfe
'Tência para a Reserva de oficiai3
.ao Exército e :la Armada, ãUrtl:nte
C perlodo discrtcionárto, até a apli
cação da Constituição de 1934. ,

.4) Considerando a necessidade de
corrigir qualquer injustiça ou abuso
de autoridade em transferência de
oficiais para. a. Reserva sem a.
anuência dos mesmos ou sem. razões
justas;

b) Considerando que os oficiais
transferidos para. a. Reserva, mesmo
a pedido, em conseqüência de razões
de ordem política, e decorrentes de
manifestações favoráveis à constitucio
nalizaçâo do Pais, em 1932, precisam
ser ressarcidos dos prejulzos sofridos
com. a intert11pção de suas carreiras
nillitares;

c) Considerando que prlcisam ser
beneficiados com a reversão ao serviço
ativo todos os oficiais que ter.J1am.

.sido prejudIcados pela atuação do 00
'vêmo discrIcionário, seja pela trans
'ferêncla para a Reserva sem ra2Ões
justas, seja. a. ped1do por motivos de
ordeJJl politica, mas que a isso tenham.
sido forçados por e1rcunsta.nclas es-
,pec1oJs: .

cl) Considerando que aos oficiais
que foram prejudicados em conseqüêll
ela da revolução constitucional de
1932, deve ser assegul'ado o direito de
reversão imediata, sem protelações de
qUalquer natureza.;

e) Considerando que dcv~m()s dar
maior amplitUde às providências já
tomadas pelo Govêrno legal do País,
relativamente à correção (4e erros co
metidos pelo Govêrn~ discricionário,
no que se refere à transfp.rêncla de
of1c1a1s do ~ército e da Armada. para.
a Reserva, sem razõeH justas ou por
motivos de ordem poUtica..

Indico que a Mesa da Assembléia
sugira ao Poder Executivo a nomea
ção de wna Comissão para rever to
dos os processos de transferência, para
a Reserva, de oficlais do Exérclto e
da Armada, dW'ante o período discri
cionárto, até a aplicação da. Consti
tuição de 1934.

A supracitada Comissão. com lepre
sentantes do Exército e Marinha, den
tro do prazo de seis (6) meses, fará
reverter ao serviço ativo, como se náo
tivessem interrompido as :suas carrei
ras militares, aqueles oficiais cujos
processos tenham sido irregulares ou
cujas transferpnc1as tanham decorri
do de :-8ZÓes de ordem pol1tica, oriun
das da revolução constitucional de
1932, caso em que a reversáo será
1med1ata e independent,~ de sindicân
cias ou inquéritos que venham prote
lar essa medida.

Sala. das Sessõ~5, em 21 de maio de
1946. - Epilogo de Campos .

- A imprimir.

mDICAÇÃO N.O I50-A. DE 1946

Sugere ao Poder Executivo o
reexame jurídiCO da Resolução nú
mero 3, da Comsisão de Repara
ç6es de Guerra, na parte rejp.ren
te aos Títulos declaratÓrio.'i, '" fim
de reformá-la, com parecer da
Comissão de Estudos das Indtca
ç6es e voto em separado do Senhor
Jorge Amado.

PARECER

Embora nos pareça QUP- a. resolução
da. Comissft.o de Reparações de Guer
ra, si contrária à Constituição é ino
perante, podendo qualquer Jnteressa
do opôr-se aos seus efeitos pelas me
didas jucticiais adequaaas, não há ne
nhum inconveniente em que se re
comende melhor exame da. matéria.
para evíta.r-se a prática. contrária à
norma. Vigente.
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'2 com êsse sentido que damos pa.
recer favorável à. indicação.

Palácio TIradentes, C) de Il.gôsto de
1946. - AIfredo Sá, Pl'esidente. 
Gabriel Passos, Relator. - Scgadas
Viana.

VOTO

Indicac;áo n. o 150, de 1946

A "Comissão de Reparações de
Guerra" citada na Indicação, tem po
deres legais para suspender ft conces
são de Títulos Declaratórios, justa-
mente para poder exercer as suas fi
nalidades. A inconstitucIonalidade
dessa Resolução só poderá. ser pro
vada, como muito bem diz o Sr. Ge.
briel Passos, pelas medidas judiciais
adequadas, e não por intermédIo da
presente Indicação, contra a qual voto.

O Título Declaratório só é concedi
do depois de satisfeitos determinados
reqUisitos legajs. Satisfeitos todos êles,
haverá mais êsse para oS naturais dos
países que estiverem em guerra com
o Brasil.

Aliás o Títu!,J Decla..e. tório não dá
senão especiais direitos; não restrin
ge, a quem não possui, o normal nos
atos connID..<; a todos os cidadãos. Para
o ceso presente. não f:. recomendável
que se sugira a llberação dos bens dos
súditos do Eixo antes que se complete
a liquidação da Conta de Reparações;
d€ Guerra. ou, que se sugira ~ permis
são para a concessão de Títulos D~cln
ratórios, o que equivaleria a excluir
êsses elementos naturais dos pafses
que estiveram em guerra com o Brasil
das responsab:Udades advindas, para.
êles, do Decreto-lei citado.

A relevação. quanto a alguns ou a
todos os cidadáos dos países atingido~

pela medida, so pode ser ar.Gnselhadl.'.
~ela. Comissáo de Reparações de
Guerra.

Considero ainda que o pedido de
TitUle Declaratório pode ser, em cer
tos casos, motivo para fugir ao ônus
já impôsto, nos tênnos do :oecrero-Iei
referido, em lugar de um sincero de
sejo de renunciar à pátrio. de origem,
para adquirir a cidadania brasileira.

Em vista do exposto, voto contra
a Indicação.

Sala da Comissão, em 19 de agósto
de 1946. - Jorge Amado.

INDICAÇÃO N,o 150, DE 1946, A QUE SE
REFERE o PARECER

Su.gere ao Poder Executivo o
reexame 1u.ridfCo da Resolução

n.o 3, da Comissã.o de Reparações
de Guerra, na parte referente aos
titulas declaratórios, a lim de re
formá-la.

A COmissão de Reparações de Guer~

ra, pela Resolução D.O 3, eLe 17 de
maio do corrente ano, publIcada no
Diário Oficial de ~4 de maio, declarou
qUE" lhe cabe determinar quanto à
nacionalização de alemães, japoneses
e de pessoas ainda sujeitas às leis de
guerra, Mediante Titulo Declaratório
ou decreto de nacionalizacão impor
tará ou não responsab111dade 'por atos
de agressão. .,

Assim resolveu aguardDr a conta
de reparações de guerra para o?inar
sõbre a Expedição de Titulos Decla
ratórios ou decretos de naturaliza
ção.

Estão. pois, praticamente trancados
todos os processos em curso de pfldl
dos de titulo declaratór10 de nacio
nalidade.

Ora, o título declaratório é direito
assegurado pelas diversas ConStitui
ções.

Trata-se de reconhecimento e não
de atribuição de direito. ror.lo é o ca
so do decreto de naturalização.

A resolução n.o 3, da Comi",gão de
Reparações de Guerra. fere, poLs, a
própria Constitui-;ií.o e. assim, na par
te referente aos titulos declaratórios
deve de ser reformada.

SugIro, pois, ao Poder Executivo, o
reexame jurídico d~.sse aspeto da ques
tão. que vem causar sério5 prejuízos
a elementos radicados no TIrnsil e per
feitamente integrados na comunida
de nacional, com dtreitos expressos
em diversos textos constitucionais.

Sala das Sessões, 24 de junho de
1946. - Adroaldo Costa. - A im
primir.

INDICAÇÃO N.O 1SQ-A, DE 1946

Sugere ao Poder EXe.C1lti?~o a
expulsão de jornalista estrangeiro
e sua postetior proibição de en
trada no território do país; com
parecer contrário da Comissão de
Estudo das Indicaç6es.

PARECER

Pela indicação se pretende a. expul.
são de determinado jornalista. est.ran
geiro lJor haver feito publicação con
siderada ofens!va ao pais .

Não nos parece que a livre crítJca
deva. ser reprimida. com o. exp1lli:âo.
desde que ai estão os TribUnais para
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punir as que transgridem a nossa lei.
Se não há transgressão da lei, não te
mos critério para considerar a critica
como reprimível. Somos contra a in
dicação.

sala das Sessões, em 9 de agól'to de
1946. - Alfredo Sá, Presidente. 
Gabriel Passos, Relator. - Daniel
Caroalho. - Segadas Viana. -- Jor
ge Amado.

I:N»ICAÇÁO N.o 180, DE 1948, A QUE SE
REFERE o PARECER

Exm. Sr. Presidente: - Solicito
a atenção de V. Ex.a. e da Colenda
Assembléia'Para os tópIcos desta lon
ga. carta dum jornalista a:nericano,
publicada no .. O Estado de São Pau
lo", em 6-7-46. Há na missiva ex
pressões, C]ue consIdero ofensivas à
<Ugn1dade de inúmeros brasileiros,
sendo a mesma. uma intromissão in
clébit&, iDj \lSta e audaciosa de um
estrangeiro, que usou da hospitallda
de brasileira, pagando-a, depois, com
êsse gesto grosseiro e inadnúsBível
Ass1m. sendo:

Requeiro a V. Ex.-•. consultada a
colbnda Assembléia, se solicitem do
Exmo. ar. M:ln1stro da Justiça ener
gicas medidas repressoras, que bem
podem enquadrar-se nas seguintes:

1.&) Sua expulsão imediata do
Brasil, se caso, é claro, se encontre em
território braslleiro; ou

2}') Pel'manente proibição a ~ue

tenha ingresso em nossa Pátria, caso
já se encontre fora do Braôi1.

Sala das Sessóer-, 15 de julho de
1946. - Campos Vergal.

INDICAÇÃO 'H.O 184-A, DE 1946

SUgere ao Poder Executivo a
adoçáo de várias medidas relatti,;a.s
à liberaçáo de fundos finallcei"(js
pertencentes a súditos dos países
do Eixo; restrições cUts importân
cias recolhidas ao fundo de inde
nizações.. com parecer contrário

, da Comi3sá() de Estuclo da.~ /ndi
caç6es.

Pela Indicação n.o 184, de 1946, pre
tendem vários Srs. Representantes que
:se sugira aO Senhor Ministro da Fii,
'zenda:

1.-0 LIberação dos fundos bancários
pertencenteci a súdItos doe:; p::Lises do
Eixo, desde que os mesmos possam
exibir certidões que os isentem óe cul
pa, fornecidas pela polfcla ou pelo
Arquivo do TribW1fU de Segurança,
ou· pela Just!ça MiUt&r;

2.0 Devolução imediata de tôdas
as propriedades comerciais, industrt
rais e agrícolas, pertencente::; aos en
volvIdos em processos decorrentes do
Decreto 4.166, desde que cumpram as
exigências acIma;

3.° Restitu1ção integr"l.l C' imedia
ta aos interessados estrangeiros e bra
sileiros das importânch,s !'ecolhidas
ao fundo de indenizaçóes, provenien
tes das vendas das proprip,dades que
lhes J>:frtenciam,. desde que snt~façam
as eXIgências CItadas nos itens an
teriores, isto é, mediante ~xibição de
certidões negativas de culpa fOlne
clda.s pela Policia, ou pelo ·Arquivo
dO' extinto Tribunal de Segu:-ança,
ou pela Justiça Militar.

A indicação aponta solução para
matéria de maior :-p-!evllncja, presa.
à apreciação de nosso procedimento
com, súditos estrangeiro') e seus bens
durllDte o estado de guerra com o
eixo nipo-nazi-fascista, ligando-se
dess'arte à questão internacional das
reparações de guerra. Não se trata
de vingança ou reprwália a súditos
do Eixo, que agora tenhamos a repa
rar, e basta essa clrcUJ lStância para
que não se deva. dar primária aq\Ú
ciência a essa ind.tr.ação '1t!e, em trh
itens, pretende resolver o assunto, se
examinar.nos bem, os três itens se
resumem num: r~titua-:;~ tUdo aoo
seus primitivos donos, rn~diante ates
ta.cio de irresponsabilldade em crime
contra a segurança nacional. O que
singelamente. porém, se pretende é qua
o senhor Ministro da Fazenda pro
ceda. contra lei expressa:

Efetivamente, o D~reto-Ie1 núme
ro 4.166, de 11-3-42, que "d'spõe só
bre as indenizações dividas r.Ol' atos de
agressão cOntra bens cio Estado bra
sileiro e contra a v1ds. e bens de bra
sileiros ou de estrangeiros reslden
te3 no Brasil", após "'ários comit1e
renda, estt~ula no seu artigo 1.°:

"Os bens e direItos dos síldi
tos alemães, japonêses e lta.llanos.
~aas t1s!cas ou Jurídicas, res
pondem pelo ~cju1za que, para
os bens e direitOo) do Estado Bra
sileiro e para a vIda, os bens e os
direitos das pessoas ftsicas ou ju
rídicas brasile1ras, dom1cWado.s
ou residentes no Brasil, resulta
ram. ou resultarem, de atos de
agressáo pra.t1cados pela. Alema
nha, pelo Japão OJ. pela ltálla....

O art. a.!! do mesmo decrpto-lel re
gula. as lndeni2aç6es, l"e3:ialvando a· sua
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sattsfação por parte dos governos res
ponsáveis:

"O produto dos bens em depó
sito servirá dê garantia aC' paga
mento de indenizaçóP,s devi.das pe
los atos de agressú.:> a que se rc
rere o art , 1.:l, Caso o g:JvP,'rn ()
responsável não as satisJaça ca
balmente" .

O dispositivo defere assim, implici
tamente à Conlerênci3. da paz a sor
te das indenizações, adrnithldo que
os países vencidos sejam compelidos
a reparar os danos causados ao Bra
~i1 e aos brasileiros. tudo, como é
óbvio, segundo as eon venções e os cos
tumes 1nt~maclonais.

Só no caso em que náo logremos
tal separação é que o produto dos
bens ou depósitos servirá com..) paga
mento às indenizações que nos sáo
devidas.

Isso é o que determina a leI vi~en

te, e que a indicação pretende con
trariar por simples recomendação ao
Sr. Ministro da Fazenda.

Sem dÍLrtda, -no nosso pArecer, a
Admirústraçáo Pública do Brasil,
en:ou. Primeiro, quando confiscou
bens de particulares, d~stinando-os a
cobrir indenizações de guerra, e!nbc
ra essa prática encontl'a apolo em
numerosos pr6ceden~., int~n\acionais.

Somos um país lmigrllntl3ta, novo,
carecedO! do concurso de povos es
trangeiros, cabendo-nos. pois. respei
tar c-s bens de estrangeIros que aqui.
prosperam ou aqui vieL'am desenvolver
sua atividade, não só para captar essa
,confiança, mas para a....similá-Ios e
lnteCTá-Ios na rêde de inter&ses ne.
ciOlllÚS.

Erramos ainda, quando, ao 1nvés de
simplesmente custocU&.J." êsses bens,
fiscalizando a atiVidade de firmas es
trangeiras ou, mesmo, ocupando-os,
tratando-as de llqUidá-Ias, de destnrl
las, arrazando organlsm% poderoso!;
83tre1tamente ligados il. nos:>a eeono
mia, Durante a guerra de 1914, fomos
solicitados a pôr por terra. finnas es
trangeiras, pertencentes a súdtLa~ ale
mães, mB8 o Govêrno de então resistiu
às Insinuações e aos convites nêsse sen
tido, certamente por~ue lhe pareceu
incorreto e inconveniente dest!"Ulr cria
ções comel'c1a1s e industriais que difi
cultavam concorrente' doe outros pro
cedênciAS, mas que eram úte1s à nossa.
economia.

Preservamos, em 19t1-1918, o má
,amo do que de orgalÚ7adO ha.via. no

país, e agimos bem, p')rqu~ não fomo.-.
nocivos ao esfôrço de guerra. próprio
ou ao de nossos aUad.:-s e não afe
tamos profundamente a. n06Sa. CCOll()oo·
mia. A resistência às diversas tenta
tivas de levar-nos então ao procedI
mento que esta glletJ'tl. tivemos fofo
em grande parte, devida ao chanceler
Nilo Peçanha, como ;) observa. agu
damente José Tolentino. em seu livro
SÔbre o saudoso e:>tadista,

"Deve fIcar registrad,) na nossa.
história. diplomática. a documen
tação preciosa dess9. luta entre a.
obstinação dos aliado'! c a energia.
serena mas inquebrantável com
que o nosso ministro resguardou o
prestígio moral e os int.erêsses
superiores do pais, não de modo
egotsta ou estreito. mas a.ssocJa..
dos aos mais genero.3OS princípios
de solidariedade humllIla.

Bem a sun extraord1n~r!a flrrna
ZB. teriam sido violadas as leis
de hospitalidade com que deiXa
ram sua pátria pela nossa, incor
porando-se à sua economia c ao
seu destino. E mais de um mJ
!háo de alemães, que formaram
no SUl as suas colmeias de traba
lho seriam despejados dús seus
haveres e redw:tdos à penúria.
Mas, opondo-se ao· esbulho da co
lônia alemã no momento em que.
faltando-lhe o apoio de sua. pá
tria de origem, ficavam em prova
as seguranças da legislação que
os atralra., NUa Peçanba tranfcrw
mau em titulo de crédito o que
6'..:rta uma. 1ngnomÚl1a, dando à
hospitum publfeum do direito r0
mano uma extensão e um. vigor a..
que ela nunca atingira, mas que
precisa. sem um dogma. nos pa1se&
que solicitam a imigração de ca
pitais e braços".

cettamente, as condições do mundo
e· a própria concepção da vida se mo
dificaram enormemente de 1918' para
cá, justamente por causa da Grande
Guerra, que trouxe no seu bojo, em.
proporções avantajadas. a. concepção
materialista da. vida, dtJ modo que o
resguardo do patrtmt'm1o espiritual da
humanidade sofreu e sofre cada vez
mais sérios colapsos. Mas, ainda. no.
;plano puramente utilitário, não se
oompmende a ~.§.o por que foJDOS.
tio fáceis em. d1struir org8Zllamoa
econ6m!CC8 túeiB à. nOlSQ, ind11&tr1.&- e.
ao~ nosso oomércio, procedimento 00D1l
que· nsd& luaramOll e que, t'Je. t:.roIIza
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vantagens, fot só aos concorrentes es
trangeiros de outra procedência que,
na. realidade, s6 se preocupam com
mercados consumidores.

Podiamos perfeitamente evitar, Ct·m
a máxima energia, a espionagem. o
auxilio aos países do Eixo, por parte
de firmas e emprêsas suspeit.as; sem
desmantelar as respectivas realizações,
tão úteis a nós próprios, quando nada
para que não fiquemos à disposição
dos monopólios e dos "trusts". com as
sento em outros pafses.

Mas, o que foi feito de maleficio
nesse capitulo é In~el1zmente, irrepa
rável. O que nos cumpre agora é não
agravá-los sob protexto de falsos san
tímentos. Abstenhamú~nos de mar
char para o extremo oposto; não per
camos o equilibrio. Façamos Justiça ou
sejamos equânimes com os súditos do
EiXo, mas já agora sem :naiores danos
ou prejUízos à Nação, pois que esta,
encarnando o bem comum, deve ser
a nossa xnaiot preocupação.

O tempo ditará a opl)rtunidade de
oo1Ullderar-se a. matéria mais a fundo
- o que de modo nenhum poderá dar
se antes de sa.berm,)s quais os resul
tados positivos da Conferência da Paz.

. ora reunida. em Paris. e na qual re
.clamamos. - ou pelo menos devemos
reclamar. - indenização suficiente a.
reparar os danos Que a guerra trouxe
ao Brasil e, individualmente, aos que
per ela foram entre nós sacrificados.
Só depoi., é que poderemos con.,iderar
a situação dos súditos do Eixo des
pojados de seus ben'l. por fôrça da
guerra. E. mesmo então. a matéria de
verá ser regulada em lei e com pro
vidências mais complexas e profun
das do que as propostas na indicação.

Por essas rB.ZÕes, a. saber por ser
Inoportuna. e inadequada, não obstan
te a elevada intenção que a. ditou. so
mos contra a indicação.

Palãcio Tiradentes, em 9 dp. agOsto
de 1946. - Gabriel Passos, Relator.
- Jorge Amado, pela conclusão. 
Alfredo Sá, Presidente. - Sampaio
Vidal.

DmICAÇÁO N.O 184, DE 1946, A QUE SE
REFERE o PARECER

EXPOSIÇÃO

Os jornaJs bandeirantes, encabeça
dos pela. autoridade moral do "Estado
ele S. Paulo", e a. boa imprensa desta
Capital. 1IúciarlUn enérgico movimen
to no sentido de um estudo mais apU
rado das leis e decretos sancionados
peJo Govêrno passado. referentes ao
CObfinco dos bens de estrangeiros resi
dentes no Brasil.

Ninguém, de boa. fé, poderá negar
que alglms elementos alemães, ltalia..
nos e japoneses. aqui domiciliados, se
dedicavam. antes e durante o período
da guerra, a nocivas atividades políti
cas, no 1nterêssf' de sew pa.fsE'C: de
origem.

Tanto isso é verdade que muitos des
ses indcsejaveis, pilhados n~ prática.
de atos morais e materoaos de sabo·
tagem, foram detidos, processados e
condenados.

Tais fatos 1:301e.dos náo poderiam.
justiticar generalizações.

A Ditadura, assim, não o entendeu
e sancionou decretos, responstlbilisan
do, indistintamente, todos os súditos
do eix.o, pelos atos que os govêrnoo
dos seus pafses de origem vinham cri
m1nosamente praticando cO:ltra a nos
sa Soberania e contra a CiviliZação.

Sem exame mais detido, determinou
a confisco das seus bens.

Firmas, aqui estabelecidas desde ()
século passado, com tradições de hono
rabllldade, fundos grandes e pequenos.
depositados em bancos, e pertencentes
a alemães, japoneses e 1tallanoo, ricos.
médicos, operários e trabalhadores do
campo, foram confiscados sem que,
antes. se apurassem responsab!lidades
pessoais.

A generalização Uroa o caráter de
justiça ao decreto de guerra da Dita
dura e colocou o Pais - cujo progresso
está. em grande parte. condicionado
ao grau de conl1ança que às correntes
imigratórias possam inspirar nossas
leis báSicas numa situação interna
cional de descrédito.

Nem mesmo a Inglaterra. e l)S Esta
dos Unjdos. que. hoje, não dependem
como nós, do braço estran.;eiro, se
apossaram de bens de súditos do Eixo
residentes em seus territórios, pa.ra
pagamento de prejuizos de guerr!\, a
não ser, é claro, dos daqueles que aten
taram contra a sua segurança exter
na ou interna.

Essa situação que, no dizer do atual
mi.r.listro da Fazenda - conforme·
transcrição feita pelo brilha.nte jor
nalista Rafael Correia de Oliveira, no
'<Estado de São Paulo", do dia 2 do
corrente, - "constitui prejuízo para a
economia nacional, pois a continuação
dessas liquidações forçadas só serve·
para desorganizar o o'aba1ho e preju
dicar a produt.áo agrlcola e industrial
do Brasil", deve ser solucionada de
modo honesto, com a. absolvição dos
inocentes e com a aplicação de ri
gorosos e implacáveis castigos aos.
culpados.
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cumpre notar ainda que a maioria
das vitimas da execução do decreto
de confisco é constituída de velhos
1migrantes, amigos leais de nossa. pá
tria, e que v~ram, orgulhosos, seus fi
lhos - brasileiros natos - segUirem
para OS campos de batalha da Europa,
í;.úilio soldados do FAB ou da FEB.

Por que náo se estabelecer, pois, um
critério de responsabilidade. punindo
os criminosos e devolvendo os ben.c;
ou o produto dos que já foram nlle
nados pela AGED - produto que se
acha recolhido ao fundo de indeniza
ções - àqueles que, munidos de cer
tidões da. Delegacia de Ordem Social,
ou do Arquivo do Tribunal de SegU
rança, ou da Justiça Militar. provarem
a sua nenhuma participação em qual
quer crime ou atentado contra a co
Domia e a soberania nacional?

Doutro modo, como se evitar que
os prejudicados, mais tarde, possam
recorrer à justiça regu1ar, sendo. en
tão o País obrigado, não s6 a resti
tuição, mas, também, ao pagamento de
vultosas indenizações, como já acotn
teceu na Argentina, no ChUe e no
México?

INDICAÇÃO

Para a solução Justa e final de to
dos os processos contra súditos do
Eixo, e brasileiros nêles lInplicados,
Indicamo::. ao Exmo Sr. Ministro da
Fazenda o seguinte:

1.° - Liberação dos ftmdos bancá
rios, pertencentes a súditos dos países
do Eixo. desde que os mesmos possam
exibir certidões que os isentem de
culpa. fornecidas pela Policia ou pelo
Arquivo do Tribunal de Segurança ou
pela Justiça Militar;

:2.0 - Devolução imediata de tõdM
as propriedades com~rciais, industriais
e agrícolas, pertencentes aos envolv:t
dos em. processos decorrentes do de
creto 4.166, desde que cumpram. 3.S
exigências acima;

3.° - Restituição integral e imecUa
ta, aos interessados. estrangeiros ou
brasileiros, das importâncias recolhi
das ao fundo de indenizações, prove
nIentes das vendas das propriedades
que lhes pertenciam, desde que satls
faça.m as eXigências citadas nos itens
anteriores, isto é, mediante exibição
de certidões negativas de culpa, :for
necidas pela policia, ou pelo arquivo
do extinto Tribunal de Segurança ou
pela Justiça. Milltar.

saJa das Sessões, 16 de julho de
1946. - Manoel Victor. - PUnia

Lemos. - Osmar de .4.quino. - Tei
xeira Vasconcelos. - Jose Maria.
Go/redo Telles.

INDICAÇÃO N.o 203-A, DE 1946

Sugere ao Poder Executivo a
cons trução e ligação dos trechos
restantes da rodovia Sanios-J'u
quiá ,. com parecer favorável da
Comissão de Estudo das Indica
ções.

A Indicação n.o 203, s~ger~ ao Poder
ExecuUvo a construção e ligação dos
trechos restantes da. rodovia Santos
JUQuiâ.

Trata-se, realmente, de uma obra
pública para atender rica zona, de
terras de alta qualidade. incorporan
do-a ao patrimÔnio ati'v'o nacional, a
serviço do grande pôrto.

A rodovia em aprêço faz pa...te do
plano lodoviârio nacional, merecendo
atenção aos Poderes Públicos, c ur
gênCia, por constituir um verdadeiro
celeiro de gêneros de primeira neces
sidade BaqueIe litoral.

Opinamos favoJ'à,velmente p?ra que
seja encaminhada a indicação.

S. S., 12 de agõsto de 1946. 
Alfredo Sa.. Presidente. - Sampaio
Vidal. Relator. -- Daniel CanJalho.
- Jorge Amado.

INDICAÇÁO N.O 203, DE 1946, A QUE SE
REFERE o PARECER

Sugere ao Poder Executivo a
construção e liqação dos trechos
restantes da TodoVia Santos
Juquiá.

Considerando qU~ Santos é uma das
ciaddes atingidas pela escassês de gê
neros de primeira. necessidade:

Considerando qUê essa escassês tem
como principal fator a deficiência. ed
transporte;

Conisderando que a zona. de Juquiá
é uma das principais fontes produto
ras de gêneros de primeira necessidade
que abastecem a. população santista;

Consldt!rando aue a estrada de ferro
que serve àquelâ, região não permite
aoS lavradores conduzirem mais de
çinco volumes de mercadorias aquêle
centro urbano;

Considerando que existe uma estrada
. de rodagem em l:onstrução ligando

Santos a Juqulá, dependendo apenas
da determinação de pequenos trechos
para ser entregue ao trá!ego público:

Considerando que sua construção
têm.-se realizado morosa. e irregular-
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mente, em trechos salteados, desliga
dos entre sido, to~ando assim inapro
veltávels os que jâ se ~ha.m concluI
dos;

Considerando que af> obras para o
prosseguimento da construção dêsses
pequenos trechos, desttnados à. ligaçã.o
das extensõts já conclUídas, estão
paralizadas há mais de dois anos, com
graves prejuÍzos para a população
consumidora de Santos e os lavradores
que a abastecem;

Indicamos que a Assembléia slJgira
ao Poder Executivo, por intermédio do
Ministério da Viação, que sejam cons
truídos e ligados os trechos restantes
da Rodovia. Santos-Juquiá, a !1m de
facilitar o abastecimento da cide.de
com os gênerofi de primeira necessi
dade procedente daquela ZODa.

Sala das sessóes, 24 de julho de
1946. - Carlos Prestes. - Osvaldo
Pacheco. - M aurfcto Grabois.
Jorge Amado. - Agostinho OUveira.
- Gregório Bezet"7YL. - Abílio Fer
nances. - Batista Neto. - José Cris
pim. - Caires de Brito. - Claudtno
8ilf'a. - Alcides Sabença. - Carlos
Marighella - João Amazonas.
Alcêdo Couttnho.

INDrCAçAo N.o 211-.1., DE 1946

Sugere ao Poder E:r.ectltivo a
revogação do Decreto~lei número
9-:462, de 15 de jul1u:J de 1946; com
parecer cont,.ârio da Comissão de
Eçtudos das IndIcações. '

Trata-se de julgar a conveniência
ou Inconveniência de uma lei e nos
faltam elementos para apreciar uma
e outra. Não nos Julga.mos, pois,
aptos a reCCiment!ar a revogação de.
let. tanto mais quanto t.emos sem~

pre pr.otestado contra. a delegação
ao Executivo da faculdade de fazer
le1s e. pois. não nos cabe a I1-con
selhar o Executivo a fazer a lei re·
v,oga.tórla.

Somos po1.s, contra a indlcação.
Sala das 8esBões. 9 de alitÓsto de

1946~ - Gabriel Passos,· Relator. 
.4l1redo, Sá, pela conclusão. - Jorge
Amado, voto vencido, pois sou pela
aprovação d& indicação. - Dan.iel
Caroalho, pela. conclusão. - Segaclas
Viana.
mDICAÇio R.o 211, DE 1946, A Q1TE SE

REi'tRE o PAR!X:EIl

Qonsiderando que o Decreto-lei
n.0 • 9~462, de 15 de julho dn cor-o
rente- ano" cria. uma· situa.oão de de
s!CJIaJdude p8.fAo 08 trabaUw:lorea es-

transeiros doqueiros ou estivadores.
em face dos que exercem outras pro
fissões;

Considerando que os motivos deter
minantes do referido decreto-lei se
fundamenta na atitude assumlda pe
los trabalhadores do POrto de San...
tos, negando-se a tra.balhar enl na
vios a serviço do govêmo espanhol
de Franco;

Considerando que a Assembléia
Constituinte já manlfestou seu for
mal repúdio ao referido govêrno. quo
é essencialmente antidemocrát1co e
fascista;

Considerando que a deliberação dos
trabaJ.hadores do POrto ':le Santos f01
tomada em quatro (4) assembléias do
Sindicato dos Estivadores, que é o ór
gáo de classe legal daquela catego
ria profissional;

Considerando que está exUber.a.ote
mente provado ser a garnde maiorIa.
dos filiados ao Sindicato composta de
cidadãos brasUeiros;

Considexando que a. Consolidação
(Iss Leis do Trr.balho determma seja
a têrça. parte a quautidr.d.e mAstm",
permissível de trabalhadores estran
gefros em cada emprêsa;

Considerando assim Que são fal
SQ6 as premissas em que repousa o
referido decreto-lei;

Indicamos seja sugerldo ao Poder:
Executi.vo por intermédio do M1n1s
tério do Trabaho, revogar o Decreto
ei n.o 9.462. de 15 de julho de 1946.

Sela das Sessões, 30 de julho de
1946. - Luis Carlos Prestes. - Jorge
Amado. - Carlos Mariohefia_
Alcides Sabença. - Caíres de Brito.
- Gregório Bezerra. - ClaudJno
Silva. - ·Batfsta N~to. - Abato
Fernandes. - Atct'!do Coutinho. 
Agostinho Ollveíra. - João Amazonas.
- Maurício Grabots.

O SR. PRESIDENTE - Vou subme
ter a votos vá.r1os requerimentos que
se encontraxn sóbre a mesa.

O prime1ro é relativo ê. pa,ssagem do
5.° aniversArio do falecimento de João
Carlos Teixeira Brandã.o, ontem pu
bllcado..

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

Está a.provado.
Outro requerimento é no sentido

de se consignar em a ta voto de sau
dade pelo faleclmenoo do Sr. Jb§.o
Teixeira Brandão. publicado na ses~

são de ontem.
Os Senhores, que o aprovam, quei

ram levantar-se. (Pausa.)
Está aprovado.
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Outro requerimento refere-se à. no
meação do Sr. Felinto Epitá.cio 1I.'laia
para Dlretor da Casa da Moeda. tam
bém publicado ontem.

Os Senhores, que o aprovam, quei
ram levantar-se. {Pausa.}

Está aprovado.
Tenho, ainda, outro requerimento

pedindo um voto de pezar pelo fale
cilnento de Dfogo Pether de Queirós,
igualmente pubUcado no "Diário da
Assembléia, ontem.

Os Senhores, que ° aprovam, quel
ram levantar-se. (Pausa. )

Está aprovado.
Ainda tenho outro requerimento,

pedindo voto de regozijo pela pas
sagem do aniversário, em 31 de agôs
to último, do Ministro Hermeneg11do
de Barros, e que taml:>ém foi publi
cado ontem. Os Senhores que o apro
vam, queiram levantar-se. (Pausa.)

Está aprovado.
Tenho, finalmente, outro requeri

mento de congratulaÇÕes com o 5r.
Presidente da República e.cerca da
Comissão Farlamentar, nestes têrmos:

REQt1ERDI.rEN'EO

considerando que os desagradáveIs
acontecimentos que abalaram a Ca
pital da República, por mais de qua
renta e olto horas, c iniciados a 29 do
mês de agõsto recém findo, tiveram
éco no selo desta Augusta AssembléIa
Nacional ConstituL'1te, Que os apre
ciou devida e patrioticamente, através
a nomeação de uma Comissão Parla
mentar, integrada por elementos das
váriae oorrentes polJticas com repre~

sentação e assento nesta Casa, que
levou até o Exmo. Sr. General Pre
sidente da Repúbl1ea - Eurico Gaspar
Dutra, a :reaf1rm.açãú da sua soUdarie
dade e a certeza da sua conflanC;!l nas
medidas democráticas que o Govêmo
da. Repúbl1ca a.dotou;

Considerando que a mendonada Co
missão recebeu' do Chefe do Govêrno
da República a segurança de que se
ria.m mantidas, como efetivamente o
foram, as garantias individuaLs e po~

líticas, além daquelas que implicam no
respeito ao direito de propriedade,
quer com a soltura dos elementos prE.
50S que não fOssem encontraaos em
culpa, quer com a retirada dos poli
ciais que controlavam casas particula
res, inclusive de parlb.mentares. ou
aquelas que serv1tun ao Partido dê
mUIústa do BrasU ~

Considerando que a atribui.çã.o co
metida. ao llustre Gener8.1 Zenóbl0 da
COBta. face aos acontecimentos em.

aprêço, serviu de pronto para o resta
belecimento do clima de confiança nas
autoridades, pelo procedimento de
mocrá.tico dêsse digno militar;

Requeiro a Mesa· da Assemblé13
Nacional que se consigne na Ata dos
seus trabalhos um voto de sinceras e
efusivas cl>ngratulaçóes ao Ex.m.1l Sr.
General Presidente da República 
Eurico Gaspar Dutra, pela alta e ex
pressiva maneira democrática com
que atendeu aos apelas, em nome
do povo brasileiro, da citado. Comis
são Parlamentar, à qual expressou.
como de seu feitio e do seu passado,
os reais anseios de defender OS ideais
democráticos da nacionalidade, den
tro na mais rigorosa observância de
respeito aos direitos individuais e so
ciais, sob o império da mais absoluta.
justiça, extensivas tais congratula
ções àquela Comissão.

Sala das Sessões da Assembléia Na
cional Constituinte, 2 de setembro de
1946. - João Botelho. - Magalhães
Barata. - Nelson Parijós. -- Roch.a
Ribas. - Alvaro Adolpho. - Lamei
Ta Btttencourt. - Duarte d'Oliveiru.
-- Agostinho de Oliveira.

O SR. PRESoIDENTE -- Os Senho
Tes Que aprovam êsse requerimento
queiram leVantar-se, (Pausa.)

Zstá aprovado.
O SR. JOAO A'l.MAZONAS - Sr.

presIdente, peço a palavra, pela. ordem.

O SR. PRESIDENTE - Tem ti. pa.
la~a o nobre Representante.

O SR. JOAO AMAZONAS (lê o se
guinte dtscurso) - Sr. Presidente,
51'S. Representantes, passou a Demo
cracia por uma pri)va extremamente
dura, n~stes últImos dias, e o nosso
ParUdo não poderia deixar de mani
f(:star-se, atingido que foi, e com êle
a própria Assembléia Constituinte na
violaçâo das imunidades parlamenta
re.." para condenar mais essa provo
cação elo grupelho fascista enquistado
no govêrno e para alertar o povo bra
sUeiro.

Desejamos trazer à Casa mais um
depoimento sóbre a gravidade dos fa
tos ocorridos, sobretudo com o nosso
Partido e os seus mais destacados mi..
l1ta.ntes.

Tinha, Sr. PresJ.dente, a reação f)

objetivo prlne1pal de responsa.b1llzar
o P. C. pelos atentados criminosos
provocados pela própria polícia e. na.
contusão premeditada. reallzar a san·
gueira tantas Vl?zes prometida. B.lÜ-·
qU1lan<:lo tlsicamente dirigentes e m1~
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lltantes da nossa organização. Todos
os indicios demonstram que a pessoa
do nosso companheiro, Senador Luís
Carlos Prestes, era o alvo principal
e que se visava o seu assassinato !Juro
c ::iimples.

Os comunistas, arrancados dos seus
lares altas horrrs da ma.drugada, fo ..
ram introduzidos nos "tintureiros" da
polícia e levados para pontos desertos
da cidade, durante vártas horas,
aguardando, segundo diZiam os pró..
prios pollciais, as ordens para o mas..
sacre. Outros foram barbaramente es
pancados, como o Sr. Vttor1no Antu
nes e o membro do Oomité Nacional
do P. C. B. , jornalista Amarilio
Vasconcelos, Que da forma como foi
arrancado do leito, era conduzido pela
rua com as mãos amarradas para
trá.s e sob o espancamento brutal dos
poUdals.

A nosso conviu. inúmeros parla
mentares puderam verificar o vanda
lismo praticado em tódas as sedes ::lo
nosso Partido, principalmente no:: co
nutés distritais, que sofreram esttll
gos dE: tôda a ordem. tendo-se verifi
cado até arrombamento de cofres de
:mde foram retirada.s importànC'hs
consideráveis. derrube.menta de por
tas, muros e paredes numa reedição
das bestialidades nazistas. Não hou
ve, Sr. Presidente. gaveta l1ém estsJ1
te que não tivesse sido vasculhada e
seus papéis atirlJ,dos em completa de
sordem pelo chão. Roubaram carim
bos, papel timbrado. cal'teiras de mi·
litan te, retratos e fichas de inscrição,
rüupas, pastas. distintivos, tinteiros e
material de secretana .

O Sr. Batista Neto - Informo ao
nobre oradcr que, no Comité Distri
tal da Pavuna, até galinhas rouba
ram CRiso.)

O SR. JOAO AMAZONAS-Agra
decido pla contrib1.l~ção de V. Ex.CI

•

(Continuarnü> a leitura) As cartei
ras e os distintivos, muitos de ouro,
eram dlstribuídos fartamente por
êsse ridículo Ceio Imbassaí entre os
policiais e os seus sequazes.

A sede do Comité Nacional toi
ooupada por UIlla policia menos van
dálica. porém especializada na pro
vocação e que se ocupou, durante to..
da a noIte, com hab111ssimo5 dacti
lógrafos na. forgicação de "documen
tos comprometedores", empregando
máquinas, pa.pel timbrado, carimbos
e etc. do nosso Partido, a Um de po
der. como já ontem pela imprensa
1ns1núa o Sr. Pereira Lira, apr~5en-

tá-los aos desavisados como sendo da
autoria tio P. C. B. ~Jm garoto de 12
lanos, filho de um funclonár!.:> que
trabalha na sede, foi intimado 8. de
clarar q lle havia nc prédio d.l'mas e
munições. O Sr. Io',bassai, por sua
vez, dec:arou aos estudal.tes, na Po
licia Central, que no dia 7 de setem
bro próximo ainda haveria em esca
la mau' violenta e mais nrofunda.
uma reprist:: do~ acontecimentos das
últimos dias.

Quenmos, com isto, Sr. Presiden
te, alertar a Nação r-ara Que se pre
C8venha. contra os novos ?la.nos apoia
dos E'Dl falsos documentos, que ~e

precavf;nha contra as novas pertur
bações da ordem pública, depreda
ções e motins que visam impedir s.
promulgação da Carta Constitucio
nal de 1946.

O Sr. Presidente dn República, que
demonstra não concordar com êsses

-atentados, conta com o apolo desta
As::;emblê1a e de tód~ a Nação para
tomar as medidas pr&.ticas lnGispen~

sâveis à segurança e à t.ranqutlidade
pú}:l!tCft.. punir os responsáveis c aff1s
tar, sem maiores delongas, dJS nosto~

que a~nda ocupam, êsses elementoo
provocadores de desordem QU~ ten
tam incompatibiltzllr o gové:no com
a Nação. E' o apêlo que, em nome
do Ir.eu Partido, dirigimos ao Senhor
General Dutra, certos, que estamos.
de traduzir os santimentos de todo o
povo brasUdro". (Muito bem; mut
to bem. Palmas.) ,

O SR. ABILIO FERNANDES 
Sr. Presidente. peço L. pa.lavra, J)t'!la.
ardem.

O SR. PRESIDENTE - Tem a..
palavra o nobl'e Representante,

O SR. ABILIO FERNANDES 
Sr. Presidente, Sr.s. Constituintes.

Venho a esta tribuna para dar co..
nhecimento à. Casa dos aios discrecio
né.l1os do Interventor 0110n Rosa. do
Rio Grande do Sul, Que prossegue,
nas persegUições aos ferroviários gau
chos.

TOda a Assembléia sabe que, mo
vidos peja miséria e pela sftua.ção afU
Uva, que se agravava dia ao dia. os
ferrovié.rios riograndenses se viram na
necessidade de pleiteiar maiores orde
nados do Govêrno do Estad(l. Fra
cassados os entendimentos, recorreram
à greve pa.cífica. que. aUàs. no Rio
Grande do Sul, teve o apoio de tOda
a população.

Naquele momento, cu e o Sr. Depu
tado Agostinho Dias de Oliveira, ti-
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vemos oportunidade de ir à presença
do Sr. Cilon Rosa. para fazer-lhe sen
tir a necessidade de atender fi. justa
pretenção dos ferroviá.rios. Assim pro
cedemos, porque S. Ex.a. havia fechado
as portas do seu palácio a qualquer
entendimento com aqueles trabalha
dores.

Quero dlz~r, de passagem, que os
trabalhadores da ferrovia riogranden
se, durante tôda a vida da estrada,
vêm desempenhando suas tarefas com
verdadeiro patriotismo, tanto assim
que, apesar do material da pior espé
cie, os desastres são desconhecidos na
linha férrea. Todos reconhecem a de
dicação com que os ferroviários gau
chos cuidam da,!; vidas preciosas con
fiadas à sua guarda e velam por tudo
quanto transportam naquela estrada.

No entanto, de nada valeu sua dedi
cação. Como dizia., o Sr. Interventor
Cllon Rosa declarou que não entraria
em entendimentos, de nla~eira algu
ma, com os ferroviários, enquanto se
mantIVessem em greve. Dado o apoio
do povo gaucho aos ferroviários, fo~

ram realizadas demarches, em virtu~

de das Quais se conseguiu r.. prome15sa
do aumento de ordenados, que de
/9,tO foi concedido.

Contudo, o que aconteceu até en~

tão foi ~ue grande numero daqueles
ferroviários sofreram as mais cruéis
perseguições, como estão sofrendo até
hoje. Ghetes de [aroma, homens sim~

pIes, porque não se :;ujeltavam aos des~

mandos do Interventor e a seus atos
politico~admini.trativos, eram demiti
dos, presos e .té espancados.

A Assemblda, como o povo do Rio
Grande do Sul e do Brasil inteiro, tem
conhecimento dêsses fatos, porque a.
imprensa os noticiou largamente. Não
desconhece, portanto, o que foram to·
dos os atos discricionários rlo govêrno
do Rio Grande do Sul.

Não Quero mais fala.r, porém, do que
têm s!do os atos do Sr. C110n Rosas,
-qua tanto têm prejudicado a tranqut
!idade e, até, a economia do :lOSSO Es
tado. Já as vozes de ilustres Depu
tados, como os Sn;. OsórIo Tuiuti,
Flores da Cunha e outros, se levanta~

ram, nesta tribuna, contra semelhantes
processos.

Meu objetivo é trazer ao conheci
mento da Casa o que ainda hoje
se passa com os f erroviârios . Parecia
·que o govêrno do Sr. Cilon Rosas,
no Rio Grande do Sul, atenderia. ao
justo clamor público, em defesa dos
ferrovlál1os. Todo o povo do Estado
sabe, assim como a nossa indústria e
·0 nosso comércio, quanto de pl'ejucU-

cials lhes têm sido as medidas tomadas
pelo Diretor da Viação Férrea contra
os ferroviários. Os empregados es
pecializados, por simples perseguição
poHt1ca do Interventor foram transfe~
ridos para estações de 4.1\ e s.a cate
gorias. Que aconteceu? - O que es
tamos vendo: enquanto apodrecem mI
lhares de toneladas de mercadorias
nos pontos do interior, na Capital, em
tóda parte, faltam essas mercadorias.
O nosw camponês, o nosso produtor
está. sofrer~do devido a êsses desman
dos; e, como se isso náo bastasse,
os passageiros que se transportam por
aquela ferrovia vivem em constante
perigo. Todos sabemos que um gua1'da
freios especializado de determinada
zona, como por exemplo o Alto da.
Serra, transfertdo para estação de
4.11 OU s.a cat.egoria, constitui um pe~

rigo imenso de desastres, com gran
des perdas de vidas ou grandes pre
juÍZos materiais, entretanto, apesar
Ge tôdas essas pers~guIções e atos ar~

bítrárlos, os ferroviários têm respon
dido com ordem e disciplina, porque
sabem, perfeitamente, que o que se
queria fazer, 110 Ria Grande do Sul,
e!:!l- perturbar-lhes a tranquillaaóe. e
JSSo o Sr. Cílon Rosas não conseguiu
uma vez que vigilantes estava.m. os fer
roviários assim como os mineiros e
tuncionários públicos do Rio Grande
do Sul traba.lhi:;ta.

Diante da crescente onda de protes
to, ?arecla que o Sr. CUon Rosas
havia recuado com essas suas medidas.
Nesta Assembléia, foi pedIda a in
serção nos Anais... em. requerimento
assing.do pelos 81'S. Souza Costa, Da
maso Racha e outros, de um telegra
ma do Diretor do Departamento de
Transporte e Telégrafo da Viação Fer
rea do Rio Grande do Sul. Em data
de ontem, o Engenheiro Aimoré Dru
mondo Diretor daquela Viação Férrea,
em telegrama circular, dizia: <Lê)

"Reassurnlndo nesta data as mi
nhas funções e em face do nm
biente de ordem, de consciente
disciplina .....

Veja-se b~m: - consciente disci
plina.

" ... de entendimento e de con
fIança. reinantes no meio ferro
viário, conforme o testemunho
geral, mesmo de pessoas estranhas
aos nossos serviços, reafirmo o
propósito de que sempre estive
animado de promover a recUpera
ção integral, para o seio da fa
milla ferroviária., dos companhei
ros que, em dado momento. dela.
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se divorciaram e, em conseqUên
cia. tiveram de ser atingidos pur
medidas disciplinares de várias
naturezas. Nestas condições, em
harmonia com a orientação do
Exmo. Sr. Interventor Federal,
sempre atento ao bem estar da
classe. e em complemento às me
dida.s já ordenadas e em execução
ressalvados os casos de incompati
b1I1dade e irreconciliáveis com o
boa ordem adm\n1st:rativa, ainda
neste caso com direito de recurr.o.
ao Interventor Federal, determino
aos chefes de serviço que read
mitam. ou reconduzam a suas
sedes anteriores que, atingidos
pelas medidas acima assim o d~
sejarem. (ass.) Aimoré Dru~

mondo Diretor".
Eis aí os motivos que me fizeram

pennanecer até hoje em quarentena.
Até hoje, a aniStia náo existiu na
prát1ca no Rio Grande do Sul. O
que o Sr. Cílotl Ro::.as têz e alnda.
procura fazer é encobrir todos os seus
atos discricionários com uma cortina
de fumaça, para que não viessem a
figurar ~os Anais dC3ta Casa. porque
hoje, no Rio Grande do Sul, o go
vêrno de S. Ex.n , além de condicionllr
a. concessão da an~st\a aos feI'f()v1ãrloo,
êle ti. subordina a um dGCumento em
virtude do qual S. Ex.a mesmo re
solve. Isso é verdadeiramente um
absurdo.

Em segundo lugar, é exigido dos
ferroviários, para. regressarem aos seus
primitivos postos. que o façam por
ca.'1:a., em que se penitenrieI1l, junto
ao ar. Rosa. de erros que não come
teram. Tenho eD1 mãos uma. circular,
em que está acentuado êsse tatO. a qual
me 'foi dada. a ler por ilustre colega
e se encl)nt'r~ à d1spoo1çã.o de quem
qu1~er con1lecê~la.

Como se Vê. Sr. Presidente, isso nã.o
é aniStia, mas, sim, um ato humi
lhante. que só serve para incompati
bilizar o govêrno com o nosso povo;
e contra semelhante absurdo é ne
cessário que protestemos, desta tri
buna, como ora faço.

Tenho. aqui, telegrama procedente
de Santa :Maria, no Rio Grande do
Sul, dando a noticio. de que os fer
roviários estão sendo vitinlas de
grave 1n!llstiça por pa.rte do govêmo.
e no qual se pede que nos Il1an1Íes
temos em favor de seus direitos. gsse
telegratna diz: (L~)

"Direção Viação Férrea não cumpre
"cleereto 'anistia an'lpla. ferrov1ár1os vi
tbnas .última "greve baixou cIrcular

obrigando-os pedirem retorno medI
an te c..arta".

Era o que queria dizer, Sr. PresI
dente, para que todos fiquemos cien
~es do que ocorre n fl.quele Estado.
(Multo bem; muito bem. Palmas.)

O SR. GREGÓRIO BEZERRA
Si. Presidente, peço a palavra, pela.
ordem.

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

Q SR. GREGÓRIO BEZERãtA (-)
- Sr. Presidente, Srs. Representan
tes, desejo lêr documento enviado. há
cêrea de U!Ill mês, ao Sr. Interventor
em PenuunbUco, quando, JUS'tamente,
tratei, nesta tribuna, d&. situaçãó na
quele Estado, sobretudo na cidade de
RecUe.

O documento é o seguinte: (L~):

"Exmo. Sr. Senador Luis Oarlos
Prestes - Passo às mãos de V.
Ex. a O conteúdo do ofk.1o que
enviamos ao Intenentor Pederal
de PCrn.aJnbuco esclarecendo a si
tuaçã.o àa classe operária dêste
Estado. para V. Ex. fi fazer apre
ciações; e pedimos ta.D1Jbém fazer a.
leitura do referido documento na
Mscmbléia.. a fim de que os seus
com'PerentieS merrllbros conheçam.
igualmente a nos~a sItuação de
chefes de fam111~ numCTosas, mal
alimentadas e Rem vencimentos
adequados".

~ o seguinte o conteúdo do offcio:
Lé

..Ex!II10. Sr. Dr. Intexventar Pede~

ral no Ests.do - Reunidw!. as donas.
de casa. do Conúté Popular de
CaiXa Dágua, Beberibe, serle pro
visória localizada. na Vila da COIUi
trução Civil, Rua lO de Novem
bro n. o 18, vem JIluI respe1toss.~

men~ ch~r a '~~ção de V.
Ex. a pM8.a carestia da vida que
nos assoberba, torn.a.ndo nossoo la.
res em ~adelros centros de de
sespero, visto não pOdermos nos
alimentar com os nossos filhos.
Por êste motivo fazemos apêlo a
V. Ex. a. e esperamos ser atenciosa
mente atendidas. Nossos esposoo
ganham menos e gasta.m o duplo.
Levemos ao conhecimento de V.
'Ex. ~. para que medite sObre fi, nos
BaS!tuação de mães de !.am1l1a,
<i:1a.Dte dos preços 1nCr1ve1s dos gê
neros de prlme1ra necessidade. Os

(.) Não foi revisto pelo orador.
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n06SOS espOSOS ga.nha.rn o saltu10
mbl1mo de Cr$ 15,00 por <lia.. Com.
OS descontos sociais calcule-se
quanto nos rp.sta dessa pequena.
importância.

Damos abaixo, discriminada
'mente, as despesas mínimas de
uma família operária de cinco
pessoas, com exceçl:Í.O de roU'pa, cal
çOOo, higiene, etc.:

Pão, Cr$ 4,00 (não é o quilo);
feijão, Cr$ 1,20; carne, crS 8.00
(também ntio é () quilo); ca!é, Cr$
G,80; açúcar, Cr$ l,50; sa.báo, Cr$
1,00; farinha de mand.ioca, 1 qui
lo, Cr$ 2,80; verduras, Cl"$ 1,00;
passagens de bonde e almoÇO no
trwbalho do espOso, Cr$ 5,00".

Vejam bem, Srs. Constituintes,
quanto é mo<iesto êslie cálculo de ali
mentação, porque em canto algum do
Brasil um ddadão pode almoçar por
Cr$ 5,00. Cinco cruzetros custam, ho
je. uma média e um pedacinho d~
queijo.

Os iluM.r'?s pa.rlamentares sahem
muito bem quanto se gasta a.penas com
o ca.1'é que um homem toma pela ma
nhã para poder tra.balhar doze ho
ra_ por dia.

Proasegue o memoliaJ; (Lê):

..Adubos, Cr$ 1,00; querooene;
Cr$ 0,60; carvão, Cr$ 2,00; leite,
mei.o litro, Cr$ 1,50: arroz, 250
gramas, CT$ 0.80; farinha para.
alimentação de criança, Cr$ 0,50;
fósforos. Cr$ 0,30; alul;'Uel de casa.
Cr$ 2,00; consumo de água., Cr$
2,00".

Na realidade, o operário que mora
nos casebres, nos barracões, nas chou
panas ou nos mucambos paga a água,
em Recife, ma.1s caro do que t1S casas
ma:1s ricas que ex1stem na Capital per
nambucana. porque compra &.b'1la por
lata, tendo. por mês, despesa de se
tenta, oitenta, noventa e 81te cem cru
2elros. Só de água! Quer dtzeor: o po
bre tra.balhador paga mais caro pela
Agua do que o mais .1co hotel de Re
CUe.

Ohegamos, porta.nto. ao total de C1"$
34.00, num modesto cálculo das despe
sa:; de um operário para se manter de
pê: nâo para viver, mas pMa vegetar.
8e porétn, ganha a~n-as Cr$ 15,00,
suje1to a descontos dos s1n<llca.tos, das
associações benef1éentes, não. lhe ·&0
bram sequer Cr$ 10,00 para as despe
aas diãr1as. ESta a s1t.uaçAo.

Continuam as donas de casa: (Li!):

"Conseqüentemente, Exmo. Sr.
Interventor, é doloroso o quadro de
vida de um operá.rto pernambu
cano" .

o SR. PRESIDENTE - Atenção!
Está fíooo o tempo de que dispunha
o nobre Repre3enta:lte.

O SR. GREGORlO BEZERRA 
Vou terminar, Sr. Presidente.

Não prosseguirei, por falta ée tempo,
na. leitura do docwnenw. mas Quero
pedir permissão a V. Ex.C. 51'. Pre
sidente, para acrescentar ligeiras con
siderações .

Neste relatório, Srs. ConstitUintes,
não entl"am a banha, a manteiga, as
frutn.s, o macarrão, os alimentos in
d1spensáveis ao crescimento das crian
ças, que são sobretuc.o as frutas. as
batatas, o· macarrão, os legum~s e a
mante1ga. Hoje, êsses produtos são
artigos de luxo, só fIguram na mesa
dos ricos, porque nem mesmo n:l dos
pequenos funcionários públicos eX1S
tem essas coIsas indispensáveis À. ali
melltaçâo do povo. (Muito bem; muito
bem. Palmas.)

O SR BROCHADO DA aOCH.o\. 
Sr. Presidente, peço a palavra, pe1.'3.
ordem.

O SR. PRESIDENTE - Tem a
.palavra o nobr~ Representante.

O SR. BROCHADO DA ROC.i:L\
51". Presidente, na sessão ordinária, da.
última sexta-feira. o nobre Rep:-esen
tante da U. D. N., pelo Estado do
Paraná, 81'. Erasto Gaertner, aprc:'
sentou requerimento de 1nfortJU'l.ção
s6bre o recente decreto governam~ntal
Que proibiu a exportação de mnrteira~.

Naque1.::t orJO~un1<la.de, limitei-me a
manifestar minha desa.provação 50 al
guns de sr::us conceitos, atra.vés de dI
versos "não apoiado". E assim procedi,
Sr. Presidente, compreendendo qUe o
ilustre Representante do Paraná, no
exIguo pra20 regimental de qUe di.s
punha, não pOdia expor seu pensa
mento e a sua dl.flculdade seria a~ra··

va.da se o 1nterrompe&sC com meus
a.pa.rtes. Valho-me, agora, da pamvrn.
Que V. Ex.~ me concedeu para, tam
bém dentro da exigüidade do prazo
regimental, manifestar minha estra
nheza aos têrmos em. que está conce
bido aquêle requerimento.

Sr. Pre-aidentc Quero decJ.a.rur liesde
logo, que pre1erir1a também solução.
menos ra.dl.cal que a da proibição ele
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exportação de mad eiras; mas devo
sinceramente declarar que recorlheço
nas pro lidêndas govemamenta.1-. aitos
e notJ.e5 objetivos. quais sejRnl os de
minorar as asfixiantes condIções de
vida em que se encontra o povo bra
sileIro.

Decreta-d.1 ri medi·da, as classes in
teressa4as, por seus mais autorizados
e legitimos representantes, acorreram
à capital da República, reunlr~m-se no
Instituto Nacional do Pinho e obtivd
ram, com tôda presteza, do Minl~tro

da Fazenda, audiência em que pu.<lcs
'Sem discutir o assunto. Participei·.
especialmente designado pelo ilustre
líder de minha ba~lcada, Sr. Deputado
Sousa Costa, de ambas as reuniões, 
ao do Instituto Nacional do Pinho e a
do Ministério da Fazenda - e tielas
trou."e a melhor impressão

Na reunião daquele Instituto, pude
verificar a bõa vontade e solicitude
dos madeireiros em cooperar para que
se encontra.sse uma !6rmul~ capaz
de harmonizar os interêsses em Utí
gio.

Da audiência com o Sr. Gastão Vi
digal, trouxemos impressáo favorável
dada a clareza e sinceridade com que
S. Ex.a. explicou as poderosas e não
ridtcuIas razões determinantes da me

.dlda. governamental. E' verdade que,
nessa entrevista, S. Ex.a nonfessou
lealmente não ser especIalista t:m as
suntos de madeir~; mas não podemos
.exigir dos homens públicos que co
nheçam. em suas minúcias, todos os
setores da economia nacional.

Na mesma ocasião em QUE: confes
sava sua ignorância do assW1to, afir
mava que, antes do decreto governa
mental. !ôram feitl)S estudos pelos
técnicos e pedia aos mesmos. conhece
-dores du assunto, que continuassem
a assistí-Io com suas luzes, para que
pudesse chegar a uma solução, que

'modificasse o decreto, desde que es-
sas sugestões não lhe invalidassem o
alto propósito que o a.nimara, qual
o da defesa, repito, dos interêsses do
'povo brasUeiro, a que o Govêrllo ser
.ve nesta hora, particularmente eUflcU
da vida mundial. com todo devota
mento, com exemplar bravura cívica
e com sinceridade.

Assentou-se naquela reunião fôsse
,constituída uma Comissão de Repre
sentantes de todos os Estados tnteres
sados, sob a presidêncIa do Uustre
Presidente do Instituto Nacional do

:Pblho - SL Joa.quim Fiuza. Ramos,

para, na expressão textual do Sr. f\.fi
nistro da Fazenda, "continuarmos es
ta reuruão". A Comissão est,~ cons
titu1da, trabalhando, e já [o:mulol!
proposta concreta de modificação do
decreto, proposta esta que foi entregue
ao Sr. Ministro da Fazenda.. que a
e:stá estudando, sob o aspecto que U~e

cumpre velar - o da defesa do inte
rêsse público.

Parece-me, que nesta altura. dos
acontecimentos, a Assemhléia há de
convir ser intempestivo e perturbador
o requerimento apresentado. nos têr
mos em que foi formulado. Além d!s~
50, trará, a meu vêr. inconveniente
mais grave: o de alarmar o mercado
madeireiro e trazer mais graves pre
juizos à economia. elos industriais que
nêle laboram.

E' por isso que ELpelo para os sig
natá.rios do requerimento aludido. no
sentido de que o retirem. Reconheço
que os animou o propósito de bem
cumprir seu mandato, defendentio
aqui os interêsses do Estado que os
elegeu; mas reconheco também que
a intervenção de S. Ex." não facilita.
antes agrava as conseqüências do de
creto.

Depois de resolvido o assunto pela
Comissão e pelo Sr. Ministro da Fa
zendi:l., se a solução encontrada não
tôr satisfatória, aí então poderão os
nobres Representantes do Paraná rei
terar seu requerimento. e nessa opc.r
tunldade, Sr. Presiàente, voltarei a
esta tribuna para discut.ir-lhe o mé
rito.

E' êste, Sr. Presidente, o requeri
mento que faço: se não qulzerem oe
demais signa.tários do requerimento
retirá-lo em face da ausência do pri
meiro dêles. solicitaria a V. Ex.li f)

adiamento do peclido de informação.
até que cheguem a conclusáa defini
tiva. os e :ltend1mentos que nêste ins
tante se processam. E assim 'Procedo
porque desejo criar clima convenien
te a êsses entendimentos. de forma a.
que nêles se chegue a uma solução
capaz de atender às aspirações dos
madeireiros. mas, sobretudo, dr= satis
fazer aos lmpostergá,veis interêsses do
povo brasileiro. (Mutto bem.)

O SR. OAMPOS~ - Se
nhor Presidente. peço a palavra, pela
ordem.

O SR. PRESIDENTE - Tem a pa
lavra o nobre RepreReDtllnte.
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o SR. OAMPOS VERGAL (") 
.Br. Presidente, o ~ssunto que me traz
à tribuna prende-s.e ainda à tmpor
tantíssima questão da desapropriaçáo
de um grande pr&Uo de apar~amentos
ew São Paulo, pendente de delibera
ção do C<>nselho Administrativo da
quela Capital. Se este Conselho opinar
1avoràvelmente à. desapropriação, não
apenas uma, porem centenas de fa
mílias serão ..lbrigadas a abandonar
o grande prédio .sem ter onde ir. O
G<>vêrno do Estado, por sua vez, terá
de dispend.er para mais de Cr$ •...
25.000.000,00, numa época em que
afirma não possuir recursos suficien
tes para acudir às necessidades mais
lU'g€ntes da populaçãc.

O Sr. Café Filho - Aca 00 de ser
procurado, nesta Assembléia, por uma
comissão de senhoras que vieram pe
dir o apoio desta C:lsa em favor de
uma creehe em Copacabana, amea
çaáa de despejo, que aobriga mais de
60 crianças. O proprietário do prédio
pretende demoli-lo para cons~:'uir um
arranha-céu.

O SR. CAMPOS VERGAL - Agra
deço imensamente a grande contribui
ção de V. Ex.U ao meu discurso.

Correlacionado com o a.parte do no
bl'e coleg&., quero trazer ao oonhec1
mento da C~sa o tópico do celebérri
mo Decreta n.o 8.588, de 12 de agôsto
do corrente ano, do Sr. Prefeito do
Distrito Federal, baixado para o fim
de desapropriar imóveis necessários
à execução de um trecho da Avenida
Trapicheiros .

Eis o decrete :
1/ Art. 1.0 Ficam desa.propriados

os prédios e terrenos necessários
à execução do trecho do projeto
aprovado n.o 3.965, compreencUdo
entre a rua Conde de Bonfim, de
fronte à rua Pareto, até a Avenida.
Maracanã.

Art. 2. o Picam preVistas as fa.i
xas marginais de cada lado da
avenida, de trinta metros de lar
gura, para a recomp<lsição dos
lotes.

Art. 3.° As desaproprtações sã-o
declaradas de urgência".

Sr. Presidente, pergunto desta tri
buna ao -excelentissimo Sr. Prefeito
do Distrito Fe-dernl, que deseja. desa
-propriar e demolir para mais de qui
nhentos prédios; onde irão parar
Cêrcs. de seis mil pessoas, que não en-

(.) Não foI revisto pelo orador.

contram, siquer, uma sala para onde
se transferir?

O Sr. Lino Mac1uuLo - V. Ex.ll. me
'Permite um aparte?

O SR. OAMPOS VERGAL - Pois
não!

O Sr. Lino Machado - Tenho rece
bido, também, reclamações nesse sen
tido. Não é possivel, a esta altura,
.que se estejam fazendo desapropria
ções desnecesssárlas, como essas, ci
tadas por V. Ex ,o. •

O SR. CA1V!POS VERGAL - Muito
obrigado pela colaJboração de V. Ex.a.

Sr. Presidente, eis o apêlo fervoroso
e veemente que faço desta tribillla.
aos Srs. Prefeitos de São Paulo e do
Distrito Federal, não só para que sus
pendam as desapropriações, como.
também, os despejos coletivos, evitan
do, outrossim demolições para se rea
llzarem obras urbanisticas, numa épo
ca tremenda e perigosa como a que
estamos atravessando.

O Sr. Eusébio Rocha - Recebi lon
go memorial, as~inado por pessoas de
div.::!rsos bairros de Sao Paulo, cla
mando contra as desapropriações com
,,) fim de se fazerem novas constm
ções. E ainda outro dos moradores do
edificio Campinas, na praça da Repú
blica, no qual explicam que centE'nas
de familias estão sem saber para onde
ir em virtude de medidas violentas.
de despejo sob pretexto de edificação
de grande hotel. V. Ex.a sa.be que o
fato está criando situação dolorosa.
que se vaJ tornando cada vez mais an
gustiosa para eclodir em crise tre
menda, como, há pouco, assltimos
nesta ca;lital.

O SR. CAMPOS VERGAL - Man
do a V. Ex,o. Sr. Presidente, o reque
rimento. Ai está o apêlo verdadeira
mente angustioso que fazemos em be
neficio de grande porção das massas
populares da capital bandeirante e do
DistrJto Federal. (Muito bem; muito
bem. Palmw;.)

O SR. RUI ALMEIRA - Sr. Pre
sidente, ~ço a palavra. pela ordem.

O SR. PRESIDENTE - Tem a. pa
lavra o nobl'e Representante.

O SR. RUI ALMEIDA C·) (Pela
arde'm) - SI. Presidente, convencido
pela leitura dos jornais de hoje de que
nas Disposições Transitórias foram jn
clUídos assuntos novos que merecem
ser apreciados pelo plenárlo, Pergun
taria a. V. Ex.a - essa a rntnha ques-

(.) Não fol revisto pelo orador.



-158 -

tio de ordem - se, uma vez incltúda.
em ordem do dia a Lei Constitucio
nal, V. Ex .... mareará prazo para que
() plenário apresente emendas, e esgo
tado o mesmo e estudadas as emen<ias
pela Comissão, a Assembléia passará.
à votação.

Claro está, Sx. PresIdente, que s6 mê
arrisco a iDsistir na questão de ordem
sc à. mesma não se opuserem a. for
maçã.o jurídica do ilustre lider dâ
maioria, sr. Nereu RamOel, e as opí.
móes de Barbalho e o RUi Barbosa
sempre c1tado pelo meu ilUstre colega
Sr. Paulo Sarasate.

O SR. PRESIDENTE - A questão
de ordem que V. Ex. o. levanta será.
resolvida oportunamente.

E' envia.da à Mesa a seguinte
n~cLARAçÃO DE voro

Ileclaratnos que votamos a favor do
destaque ao art. 789. de au~oria do
Sr. Deputado Prado Kelly, que suprime
da Constituição a aposentadoria ex
o!/ido do funcionário público que tiver
mais de 35 anos de serviço.

Sala dr.s Sessões, em 1 de setembro
de 1946. - Alo~io de Carvalho. 
.Epilogo de Campos. - José Augusto.
- Ruy Santos. - Alarico Poch.eco. 
Peàroso Junior. - Gurgel do Ama
Tcl. - Luiz Lago. - Romeu Fiori.
- Melo Braga. - Manoel Benicio
Fontenelle. - A.ry Vianna. - Arthur
Ft8cher. - A.~lardo Mata. - Paulo
:Jogv.ei.ra. - Dolor de Andrade. 
José Leomil. - Carlos Preste$ . 
Agostinho de Oliveira. - João Ama
ZC1Z48. - Jor;ge Ama.do. - Mauricio
Grabois. - Gregorio Bezerra. - Ba
ttsta Neto. - Abilio Fern4Mes.
Alcides Sabença. - Carlos Marighela..
- Freitas Cavalcanti. - Mario Go
mes. - B~i Palmeira. - Olinta Al
ves. - Gilberto Freyre. - EuclUles
Figueiredo. - ArgemiTo de Figuei
redo. - João Agripino. - Vergntauã
Wanderle1/. - Nestor Duarte. - João
Ursulo Filho. - Manoel N()1)aes. 
Alberico Fraga. - Altornar Baleeiro.
- Deodoro Mendonça. - Alde Sam
paio. - Jacy de Figueiredo. - Ju
r.acy Magalhâes. - Fernandes TavoTa.
- Leão Sampaio. - Mc.rio Brant. 
4.rthur Bernaràes. - Altino Arantes.
- Anteno," Bogéa. -- Leandro Ma
c#.e1;. - Dantas Junior. - Café Filho.
- Cair.eB Brito. -- 03wo.ldo Pacheco.
- José ertsptm. - P!tnio Lemos. -
Mla1úas CDl1f7Tl1'io. - Domi7lgos V:e~

lasco·. - Luiz Vianna. - kaé de
.BoroeJ. - lfet'itKüdo v.wtra. - 1bI
7141'..' Sátiro. - Munho~ da. .liOOIt4. 
J044..... Jfenda. - AlDit3iD de Ctl3tro.

- Regis Paeheco. - AãeZmar RoeU4.
- Agostinho Monteiro. - S01t21&
Leão.

O SR. PRESIDENTE - Está f1D.
da a hora do Expediente.

Passa-se à

ORDEM DO DIA

Compareceram mais 172 S~
ores Representantes;

Parl.idú Social Democrático

Amazonas:
Alvaro Maia.
Valdemar Pedrosa.
Leopoldo Peres.

Pará:
Alvaro Adolfo.
Duarte de Ol1veira.
Lameira Bltt:ncourt.
Carlos Nogueira.
Rocha Ribas.

Maranhão:
Clodomir Cardoso.
Crepori Franco .
Odilon Soares.
Luis Carvalho.
Afonso :Matos.

Piauí:
Ren~ult Leite.

Rio Grande do Norte:
Georgino Avel1no.
D1oclécio DUarte.

Paraíba:
Samuel Duarte.
José JofiU.

Pernambuco:
Novais FUho.
Etelv1no Lins.
Jarbas Maranhão.
Oscar Carneiro.
Osvaldo Lima.
Costa Pôrto.
Ulisses Lins.
Barbosa Lima.

Alagoas:
Te1x.eira de Vasconcelos.
Góes Monteiro.
José Maria.
Antônio Mafra.
Afonso de carvalho.

Sergipe:

Leite Neto.



Bahia:

Pinto Aleíxo.
Lauro de Freitas.
Regis Pacheco.
Negreiros Falcão.
Altamirando Requião.

Espírito Santo:
Henrique de Novais.
Carlos Lindemberg.
Eurico Sales.
Vieira de Rezende.
Alvaro Castelo.
Asdrubal Soares.

Dlstrito Federal:
Jonas Correia.
José Romero.

Rio de Janeiro:
Pereira Pinto.
Amaral Peixoto.
Paulo Fernandes.
Getúlio Moura.
Acúrcio Tôrres.
:Brigido Tinoco.
MiguE:I Couto.

Minas Gerais:

Melo Viana.
Juscelino Kubitschek.
Rodrigues Seabra.
Pedro Dutra.
Bias Fortes.
João Henrique.
Joaquim Libânío.
Augusto Vlegas.
Gustavo Capanema.
Celso Macha.do.
Olinto Fonseca.
Lair Tostes.
Alfredo sã.

São Paulo:
Noveli Júnior.
Sllvío de Campos.
José Armando.
BorácloLafer.
Machado Coelho.

Goiás:
Dario Cardoso.
Dlogenes Mag~lhã.es.

Ca.1ado 00061.
Galena Paranhos.
Gullber.me xavier.

Mato Grosso:
Ponce de Arruda.
Argemiro F1alho.
Mart1n1ano Araújo.

-159-

Paraná.:
Munhoz de Melo.
Lauro Lopes.
João Aguiar.

Santa Catarina:
Aderbal Silva.
Orlando Brasll.
Roberto Grossembacber.
Rogério Vieira.
Hans Jordan.

Rio Grande do Sul:
Ernesto Dorneles.
Gastún Englert.
Brochado da Rocha.
E1ói Rocha.
Teodomíro Fonseca.
Damaso Rocha.
Daniel Faraco.
Antero Lelvas.
Sousa Costa.
Bitencourt Azambuja.
Gllcério Alves.
Mércio Teixeira..
Pedro Vergara.
Her6filo AzambUja.
:9aiard Lima.

União Democráttca Nacional

Amazonas:
Severlano Nunes.

Pará.:
Agostinho Monteiro.

Ma.ranhão:
Antenor Bogéia.

Ceará:
Gentil Barreira.
Fernandes Teles.
Leão Sampaio.

Rio Grande do Norte:
Jasé Augusto.
Aluisio Alves.

Para1ba:
Argemiro Figueiredo.
João Agripino.
João Úrsula.
Ernani Sátiro.
Osmar Aqulno.

PemamIJueo:
Lima Cavalcanti.
Alde sampaio.
Joiio Cleofas.
GUberto FreIre.



Alagoas:
Freitas Cavalcanti.
Mário Gomes.
.Rui Palmeira.

Sergipe:
.Válter Franco.

Bahia:
'Útáv~o Mangabeira..
Luís Viana.
Clemente Marian!.
Dantas Júnior.
Rafael Clncurá.
João Mendes.
Alberico Fraga.

Distrito Federal:
Hamilton Nogueira.
Euclides Figueiredo.
Jurandir Pires.

Rio de Janeiro:

Romão Júnior.
José LeomU.

Minas Gerais.
~agaUbães Pinto.
Milton Campos.

São Paulo:

'Romeu Lourenção.
Mato Grosso:

,João "C/ilasboas.
Dolor de Andrade.
Agrícola de Barros.

Paraná:
Ere.sto Gaertner.

Santa Catarina:
Tomás Fontes.

Rio Grande do Sul:
O:::6rio TuiutL

Partido Trabalhista Brasileiro

Bahia:
Luis Lago.

Distrito Federal:
R ui almeIda.
Benjamin Farah.
'Vargas Neto.
Gurgel do Amaral.
:Segadas Viana.
Beníc!o Fontenele.
Barreto Pinto.

Rio de Janeiro:
..Abelardo Mata.
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Minas Gerais:
Ler! Santos.

São Paulo:

Marcondes Filho.
Romeu Flori.
Eusébl0 Rocha .

Paraná:
Melo Braga.

Rl0 Grande do Sul:
Artur F~cher.

Partido Comunista. do Bra.:nl
Pernambuco:

Agostinho Oliveira.
Alcêdo Coutinho.

Bahia:
Carlos Marighéla.

Rio de JaneIro:
Claudino Silva.

São Paulo:
Osvaldo Pacheco.

Partido Republicano

Pernambuco:
Sousa Leão.

Sergipe:
Durval Cruz.
Amando Fontes.

Minas Ger&.1s:
Jacl F1g-olcircdo.
Daniel Carvalho.
Bernardes Filho.
MárIo Brant.

Partido Soc.:ial Progresmta.

Bahia:
TeóduIo Albuquerque.

Partido Democrata Cfist40

São Paulo:

Manuel Vitor.

o SR. PAULO &AP..ASATE - se...
nhor Presidente, iPeço a palaJVra., rpela.
amem.

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

O SR. PAULO SARASATE (.) 
(Pela ordem) - Sr. PresIdente. não

C·) Não tal ;revisto pelo orador.



- 161-

se trata. prOpriamente de qUi!stão de
ordem, mas de caso urgente que pre
cisa ser examinado imediatamente.

Devia ter feito esta reti.flcação por
ocasião da leitura da ata, mas .,ó
agora me chegou às mãos o "Diário da
Assembléia" de hoje, no qual à pá
gina n.o 4.629 leio:

O Sr. Presidente - Vou sub
meter à votação a emenda n.o 308,
ao art. 179, ,parágralo único. Pr~

tendem seus llustres autores qU€l
o ,parágrafo passe:. a. ter a seguin
te redação:

"Parágrafo ú!l1co - Extinguin
do-Sf> o cal'1go, o funcionário está
vel ficará em disponibilidade, com
provento integral até o seu obri
gatório aprovei.tamento e moutro
cargo, de natUJ'eZa e vencimentos
compatíveis COCl o anteriormente
ocupado".

EvidentEmente, houove um equívoco.
Opedi1ir> de destaque não era para a.
emenda, na integra., e, sim, com a
modid'i~ação constante do mesmo re
querim~nto de destaque pOr mJm
formulado.

Nestas coIlJd1çóes, 3. emenda alPro
vada é aquela constante da mesma.
página. do .• DiárúJ da AssembZéia" de
hoje, segunda cohma, con-eebida nos
seguintes têrm.os:

"Extinguindo-se o cargo, o !fun
cionario está-vel ficará em dispo
nibilidade remunerada atá o seu
obrigatório aproveitamento em
outro cargo, de IlB.tUa'eza e venci
mentos compativeis com o antc
riormentJe ocupado".

Dou esta eJlll)l1cação à Casa, Senhor
Presidente, fllpenas para que não fí
gure no "Diário da Assembléia", com
êsse (ngano, aquilo que o plenário
Biprovou, cX'pUcW;ão, aliás, d1s,pensã.ve!,
em face da argumentação constante
do meu dJscurs<> e através da qual fi
cou claramente explanado o assunto.
(Muito bem; muito bem.)

O SR. PRESIDENTE Vamos
pa.ssa.r à matéria constante da oroem
do Dia, em que fLgUl'a. o Titulo IX 
'4D1sposiçóes Gerais".

Cogitaremos, em primeiro lugar, do
pedido de destaque para a l'lIlcnda
n.o 3.490, de autoria do Sr. Senador
Carlos Prestes, cujo destaque está as
sim redigido:

Requeremos des"l.oS.Qu-e .para 3. emen
da n.o 3.490:

Redigir assim: "Decretado o F,stado.
de sítio, o Presidente da Repübl1ca.
com prévia aquiescência da Câmara._
designa.rá as autoridades que tenham
de executar as medidas, etc."

(art. 202, Pará.grafo Uníco. - Ti
tulo IX - do Projeto atual que cor
TeSlPonrde ao art. 182, § 4.° - 00 Pro
jeto anterior).

1.0 signatá.rio: Deputado Caires de
Brito.

A .emenda <liz:
N.o 3.490

Art. 182 - Ó 4.° - Redigir as
sim:

'IDecretado o estado de ~it1o, o
Presidente da Re9úbUca. com
préVia aquie5(:ência da Câmara,
designará as autoridades, etc."

sala das Sessões, 2-9-46. - Car'í!JS
Prestes.

- Rejeitada.

O SR. CARLOS MARIGHELA (e)
(Pela ordem) - Sr. Presidente. o
ilustre Deputat:lo Sr. Cairee de Brito,
primeiro signatário da emenda núme
ro 3.490, encontra-se na Grande Co
mLisão. dE' sorte que. em substituição
a S. Ex.lI.. fui designad~ pelo meu
Partido para proferir algumas pala
vras sôbre a matéria.

O SR. PRESIDENTE - Tem a pa
lavra o nobre Representa!Jte. Senhor
Carlos Marighela.

O SR. CARLOS MARIGHELA .
Senhor Presidente. Srs. Constituintes:
a emenda cujo destaque nossa banca
da solicitou tem o número 3.490 e se
refere ao artigo 182. § 4.°. do projeto
anterior. qJ.e corresponde, no pro
jeto revisto. ao art. 202. parágrafo
único.

A emenda está assIm redigida:
"DecretRdo o estado de sítio, o

PresidenLe da República. com
prévia aquiescência da Câmara.
designará as autoridades. etc."

Que visamos. Srs. Constituintes,
com a emenda? Impedir Que o Exe
cutivo, senhor de tantos poderes e
tendo jã lançado mão do estado de si
tio. possa ainda, por sua livre e es
pontânea vontade, sem contrOle de
Qualquer outro órgão soberano do pais.
designar as autoridades Que hajam
de executar as medidas previstas no
esta.do de sitio.

(.) - Não fol revisto pelo orador.
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A emenda. portanto, visa efeito sa
lutar para a preservação da própria
democracia.

Trata-se. realmente, de medida de
exceção, ca,bível apenas nos casos
-graves de com~ão intestina ou agres
são externa. Não deveremos cheglU'
ao ponto de permitir Que o Executivo
possa, sózinho, lançar mAo dess~ me-
didas. designando autoridades e agin
do por sua própria cabeça. O corre
tivo de um poder. como a Cámara dos
Deputados, 56 poderá vir em benefí
cio da própria democracia t da sere
nidade dessas medidas. Fartidários da
soberania do Parlamento. preferimos,
mesmo com a aquiescência prévia da
Câmara. que as autoridades desig-na
das para executar o estado de sitio só
o sejam por Intermédio da própria
Câmara. Nossa experiência no passa
do demonstra que o arbítrio dos ho
mellS design,'ldos pessoalmente pelo
Presidente da República só têm ser
vIdo para prejudicar a democracia e a
iov!olabllidadp. dos dii'eitos dos cida
dãos. Sustenta,mos Que. mesmo nos
casos de exceção. um órgão. como a
Câmara dos Deputados, deve ser de
signado para apontar essas autorida
des. e não o Executivo. evidentemen
te 'muito mais sujeito a errar Que um
o:-ganismo como a Câmara c.os Depu
tados, representativo da fOrça de todo
o povo, de todos os Partidos.

Com ésses fundamentos. contamos
com a benev()lênclr. d0s Srs. Repre
sentantes para a emenda em Questão.
(Muito bem; muito bem.)

O SR. PRESIDENTE - Vou sub
meter a votos a emenda n.o 3.490.

Os Senhores. Que a aprovam, quei
ram levantar-se. <Pausa).

Está rejeitada.
Em votação a emenda n," 3.257, ao

art. 90, de autoria do Sr. Elói Ro
cha, cujo destaque é nos seguintes
têrmos;

Art. 196:

Requeiro destaque para os efeitos
de ser aprovada a emenda n.O 3.527
(pãg. 129 do avulso - Disposições
Gerais) para os efeitos de se substi
tuir "da maioria" por .. dois têrços".
- Barreto Pinto.

A emenda diz:

N.O 3.527
Ao art. 190.

Substttua-se a primeira parte
do artigo 190, que deve ser situa-

do no capítulo do Poder Judiciá
rio pelo seguinte:

., S6 pelo voto de dois têrços de
seus membros, podem os trlbu
nais declarar a inconstitucionali
dade de lei ou de ato do podel
públlco". - Elói Rocha ..

O SR. ELóI ROCHA (Pela ordem)
- Sr. Presidente, deve haver engano.
porque não requeri destaque para
essa emenda.

O SR. PRESIDEN TE - O desta
que foi requerido pelo Sr. Represen
tante Barreto Pinto.

O SR. ELO! ROCHA (*) - (Para
encaminhar a votação> - Sr. Pre
sidente, apenas duas palavras para
ctizer das razóes que me levaram a
oferecer essa emenda.

O artigo 196 do Projeto re\1sto exige
o quorum da maioria absoluta, para
que os tribunais declarem inconstitu
cional a lei ou ato do poder público.

Na minha emenda sugiro que se
eleve êsse quorum para dois têrços,
dada a relevância do objeto da decl
sdo do tribunal.

Se o dispositivo cogitasse, exclusiva
mente de inconstitucionalidade da lei.
talvez eu aceitasse a maioria absolu
ta, mas cuida, também, de ato do po
der público.

Há legislações, em outros palses,
em que só se deereta a inconstitucio
nal1dad~ de lei ou at() do poder públi
co, quando o tribunal todo, tolerado
apenas um voto discordante, declara
essa inconstitucionalidade.

Daí, porque proponho a exigência.
de dois têrços de votos do tribunal.

Com o propósito de não concorrer
para demorar os trabalhos de elabo
:-ação constitucional, não pI"di o des
taque. Já agora. porém, diantE' do re
querimentc apresentado pelo nobre
colega, quis informar a Casa sôbre .)
conteúdo da emenda. (Muito bem).

O SR. MARIO MASAGAO ('li)
(Para encaminhar a votação) - Se
nhor Presidente. a Comissão da Cons
titulção não pode, infelizmente. dar
sua. adesão à emenda que acaba de ser
defendida pelo nobre Representante.

Pretende essa emenda que os Trí
btu'lais somente possam declarar a
inconstitucionalidade da lei mediante
o voto de dois têrços de seus membros.
Esta exigência impossibilitará a de
cisão. porque os Tribunais tqnc10narn
habitualmente com metade, mais um.
dos seus juizes.

(.) Não foi revisto pelo orndor.
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Não é possível obter sempre dois
'têrços mesmo para as simples vota.
ções, Quanto mais para a maioria
l"equcrida. A aceitação da. emenda. im
pUcaria na impossibilidade prática de
se declarar a 1nconstituclona.lldadp. da
lei, bastando êste argumento para.
mostrar que ela. não pode ser apro
vada. (Muito bem.)

O SR. PRESIDENTE - Os Senho
res que a aprovam a emenda n.o 3.527,
,queiram levantar-se. (Pausa.)

Está regeitada.
O SR. PRESIDENTE - O Se

nhor Deputado Clemente Mar1ani d
outros requerem destaque para a
emenda. que manda suprimIr o artl
:&0 195 do atual Projeto, cujo desta
que está assim redig1do:

Requeremos o destaque do art. 195.
do Projeto revist<l o qual constitui dis
positivo novo e contra o Tit. IX -
Disposições Gerais.

S.S., 3D de agósto de 1946. - ele..
'mente Marianí. - João Mendes. 
,Ra..pahael Ci.ncurá. - Míltcm Campos.
-..:. Dc.ntas .tuníoT. - ~4laric(, l-'ra.ga..
- Luis Viana. - Nestor Duarte. -
Aloysio de Carvalho. - Aprovcda.

O arttgo reza:
"Qualquer Tribunal poderá, :lOS

efeitos de seu julgamento. subme
ter ao Supremo Tribunal Federal,
na forma estabelecida por lei, as
questões de dIreito constitucional
cuja solução fõr necessária à de·
cisão definitiva da causa."

O SR. NESTOR DUART~ (Pela
ordem) - Sr. Presidente, sou signa
tá.rio do requerimento de destaque
juntamente conl o meu colega Depu
tado Clemente Mariani, que não está
'Presente. ,

Nestas condições, Dediria a V. Exli •

.me concedesse a palavra para, ao me
nos, explicar o sentido qa. emenda.

O SR. PRESIDENTE - T-em a pa.
la.vra o nobre Representante.

O SR. NESTOR DUARTE ("') 
Sr. Pres1dente, o reqUerimento de des
taque do nobre Deputado sr. Cle
mente Ma.r1·ant, ao qual emprestei mi
nha. sol1da.r1edaae. Visa supr1mir, no
projeto, o dispositivo que permite aos
Tribunais do país consultarem o Su
premo Tribunal em matérla. de cons
titucionalidade ou não da lei, como
preJimJnar das d1scU3Sóea e dos jUlga,
mentos judie1árlos. Entende S. Ex.," e
eu também, sign.atário que sou da
.emenda. - que essa disPosição aberra.

ào sentido das atIvidades judiciárias,
pois que 05 Tribunaís cão são órgáos
consultivos. Alé!l1 disso, impede a.
marcha dos pl'ocessos na. alçada ju
dicante, uma vez que podem ser sus
pensos os Julgamentos até que wn Tri
bunal, na mais longínqua regiáo do
pais, tenha tempo de ir l:tté o Supremo
Tribunal, fazê-lo reunir-se e obter seu
pronunciamento, sôbre prelinúnar, por
vêzes descabida, quanto à constituc!o
nal1da.de ou não da lei. para, afina.l,
entrar no julgamento no mérito :la
causa.

O Sr. Milton Cam:pos - Além do
mais, êsse dispositivo prejudicaria a.
autonomia intelectual tios jUÍZe5 infe
rl<>res, que é !undaJIlental.

O SR. NESTOR DUARTE - Outro
argumento, que estava em nosso es:of
rito - e para o qual temos a seu fa
vor a autoridade e cultura jurídica do
Sr. Oeputado Milton ~ampos, ma.nl
!e~tada em a.parte que acaba de m~
dar, .- é que, se o cllS!Jl'sitivo fôr onan
tidD no texto. estará. i ~pcci1da a a u
tonomia dos Tribunais no pronunc1a
menta de questões de prol, com::> sáo
as de coru:t1tueionalidade e, o que é
mais, paralizará o movimento espon
tâneo na va...-ieda-de da jtui.spmdêncja
nacional.

Sr. Pre.údente, esta. a razã.o DO!' que
pedimos a supressão do dispos1tJ.vo vra.
em votação. (M'âto bem,' rnutto
bem.)

O SR. PRESIDENTE - Os Se
nhores, que aprovam o requerimento
d~ destaque do Sr. Reprc'5entante Cle
mente Marla.n.t e outros, que manda.
suprimir do atua.l projeto o art. 195.
queiram levantar-se. (Pausa.)

Está. rejeitada.
O SR. NESTOR DUARTE (*) (Pela.

ordem) - Sr. Presidtmte, acredito
que o plenário não ouviu o enu.nciado
da emenda e a própria Comissãc Cons
titucional que se ia pronunciar a res
peito, não pôde fazê-lo porque V. E.(.&.
submeteu logo a votos a emenda..

seria possível V Ex. ~ ter a bon
dade de reler o texto da emenda e
ouvir a CooLissão da ConstitUição a
respeito?

O SR. J3ARRE'!"O PINTO ( ... ) _
(Pela ordem) - Sr. Presidente, la
mento profundamente discordar do
nobre Deputado pela Ba.hia. Desde
que a Mesa submeteu à conslCieração
da Casa o destaque e ta! proclama
Q.a a reje1çá() do m.esmo, nã,c pode
ser de!in1da a. revisão pretendida.

(*) Não foi revisto pelo orador•
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E" possível. todavia. lançar mão do
recurso regimenta' da verificação da
votação. (Muito bem.)

O SR. PRESIDENTE - Ao anun
ctar o destaque requerido, tive oca
sião de ler o dispositivo submetido à
votação.

Rejeitado o pedido de destaque.
não me é possível reconsidel'ar a
proclamação do resultado da votação.

O SR. FERNANDO NÓBREGA
(Pela ordem) - Sr. Presidente, re
queiro verificação da. votação.

O SR. RUI SANTOS (Pela ordem)
- Sr. Presidente, a exemplo do que
costuma fazer o Sr. Melo Viana, po
deria V. Ex.a proceder à verificação
simbólica da votação.

O SR. PRESIDENTE - Vou pro
ceder à verificação por essa forma

Os Senhores que votaram l\ favor
do destaque requerido pelo Sr. Re
presentante Nestor Duarte e outros,
queiram levantar-se. <Pausa.>

Estã aprOY3.do. (Palmas.)
Vamos passar à votação do desta

que requerido para. a emenda número
2.871, de autoria do Sr. Gurgel do
Amaral, assjm concebido:

Requeiro destaque para a Emenda
n. o 2.871, sObre o art. 199 do Pro
jeto revistCl, de autoria do Sr. Gur
gel do Amaral e outros.

Sala das Sessões, 31 de agõsto de
1946. - Pedroso Júnior.

A emenda diz:
N.o 2.871

Ao Têxto do Projeto da Cons
tituição dos Estados Unidos do
Brasil.

Título IV - Capítulo 1 - Se
ção I:

Art. ,127 . . ....•......... , ...
O n .o XII terá. a redaç.ão se

guinte:
XII. Nenhum funcionário par

ticipará. de multas resultantes de
simples infrações regulamenta
res, sàmente lhes cOOlpet-indo a
metade das multas aplicad:l.s em
proce~sos de descaminho ou so
negação de quaisquer impostos
ou taxas, que forem oriundos dos
seus esforços na. respectiva. apu
ração. - Gurgel Amaral.

O SR. GURGEL DO AMARAL 
Sr. Presidente, o assunto é sobeja
mente conhecido de todos os Senho
res Representantes, de maneira que

não se faz necesárla a defesa da'
emenda, (Muito bem.)

O SR. PRESIDENTE - Em vota·
ção a emenda 0.° 2.871.

O SR. COSTA NETO (Pela or
dem) - Sr. Presidente, pediria a
V. Ex,ll. o obséquio de ler. mais uma
vez, a emenda 2.871, porqut.. não ou
vimos bem.

O SR. PRESIDENTE - A emenda
apresentada' ao art. 127 do projeto
prim1t1vo é esta:

"O n, o XII terá. a redação se
guinte:

XII. Nenhum funcionário par
ticipará de muItas resultantes de'
~imples infrações regulamentares,
sàmente lhes competindo &. meta
de das multas aplicadas em pro
cessos de descaminho ou sonega
ção de quaisquer impostos ou ta
xas. que forem úriundos dos seus
esforços na respectiva apuração".

O SR. ANTENOR BOGÉA (Pela
ordem) - Sr. Presidente, tenho
emenda que, segundo me parece, deve
ser votada em primeiro lugar, visto
como exclui da participação da multa
também funcionários autuantes. Nes
taS condições, parece-me que deve ter
preferência na votação. E' a emen
da de n. o 856, à página 3 do avulso,
cujo destaque é o seguinte:

Re~uerimento:

Requeiro ao Excelentíssimo Se
nhor Presidente da Assembléia
destaque da emenda sob 11.° 856,
de minha autoria, ao art. 127,
n. D XII do Projeto primitivo. as
sim redigida :

"O produto das multas nã.o po
derá ser a tribuído, no todo ou
em parte, aos funcionários au
tuantes, nem aos que as impuse
rem ou confirmarem."

Sala das Sessões, em 31 de agõs
to de 1946. - A,ntenor Bogéa. 
Rejeitada.

O SR. MARIO MASAGÃO (Pela
ordem) - Sr. Presidente, existe na
Mesa, também com despacho tavorá
vel do Sr. Presidente da AssembléIa.,.
para destaque, outra emenda relativa
ao mesmo assunto e subscrita pelo
no.bre Representante Sr. AUredo Sá,
sob n. o 1. 059 . Como se trata de
emenda supresslva de parte do artigo.
tem preferência regimental. Assim.
peço a V. Ex. a se digne subme.tê-Ia.
à votação, mesmo porque. se fôr re-
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não ficará prejudicada a
do ilustre Sr. Gurgel do

que V. Ex. o. acaba de anun-

jeltada,
emenda
Amaral,
claro

O SR. PRESIDENTE - A pedido
do Relator da Comissão, submeterei
à votação a emenda de autoria do
Sr. Representante Allredo Sá, assIm
c:oncebida:

Emenda n. o 1.059

Requeiro que seja destacada, para.
ser discutida e votada E:m separado,
nos têrmos do artigo 30 e § 2. o do
Regimento, a emenda que tomou o
n.o 1. 059, apresentada ao artigo 127
n.o 127 n. o XII do Projeto de Cor.s
tituição, Título 4. o, Capítulo 1.°, Se
ção I, artigo êsse que tomou o nú
mero 19lJ no Projeto Substitutivo exi
gido, de acõrdo com o parecer geral
e publicado na 120. ll. Sessáo, em 8 de
agOsto de 1946 .

Essa emenda é concebida nos se
guintes têrmos: "O produto das mul
tas não poderá ser atribuido, no todo
ou em parte, aos funcionários."

Sala das Sessões da Assembléia Na
danaI Constituinte, em 12 de agõsto
de 1946. - Alfredo Sá. - Prejudica
da.

A emenda diz:

N, o 1.059

Art. 127, n,o XII.

Redija-se assim o art. 127, nú
mero XII:

"O proouto das multas nno po
derá. ser a~ribuido, no todo ou em
parte, aos fW1cionãrios. - Alfre
do Sá.

O SR. COSTA NETO (Pe!a or~

dem) - Sr. Presidente, não tendo
o autor da emenda se proposto defen
dê-la, deseja z. Comissão substituir
S. Ex. a Pediria, assim, a V. Ex. 'I.,
que concedesse a palavra ao nobre

. Representante Sr. Souza Costa.

O SR. PRESIDENTE - É emenda
sôbre o mesmo assunto?

O SR. MARIO MASAGAO (Pela
ordem) - Sr. Presidente, pediria a
V. Ex.a que procedesse à leitura da
emenda do Sr. Representante Alfredo
Sá, porque dela ainda não tomou co
nhecimento a Ass.ambléia.

O SR. PRESIDENTE - E' a emen·
da. n.o 1.059.

O SR. PAULO 8ARASATE (Pe~

ordem) - Sr, Presidente, solicitarl.2.
de V. EX,a que considerasse as emen
das na ordem cronológica, pois é o
único meio de chegarmos a uma con
clusão, uma vez que cada subscritor
tem sua preferência. Como a emenda
do nobre Rcpresentantt. Sr. Antenor
Bogéia é a primeira, pois tem o nú
mero 456, se a emenda for rejeitada as
outras estarão. ipso facto. prejudica
das, Peço a V. Ex.a que faça, tam
bém, cumpri.r o art. 30 do Regimento,
sob pena de não têrmos a Constitui
ção nem a 15 de novembro.

O SR. COSTA NETO (Pela ordem)
- 81'. Presidente, estão fiôbre a Mesa
algumas emendas coincidentes, Não
se achando presente o autor da pri
meira, pederia a V. EX,a desse a pa
lavra a qualquer dos autores das
denlllis, pronunciando-se a Comissão,
depois.

O sn. ANTENOR BOGJ::IA (Para
encaminhar a votaçâo) - Sr. Presi
dente, o Projeto revisto, ora em vota
ção, no seu art, 199, estabelece que o
valor das multas não poderá ser atri
buido, no todo ou em aparte, aos fun
cIonários que as impuseram ou con
firmaram.

Tal preceito figurava no item xn
do BIt. 127 do Projeto' anterior. Fo
ram-lhe propcsta!, diversas emendas,
umas ampllativas, outras modificati
vas, por isso que tal preceito, se tem a
aparência de proibição justa e mora
lizadora, a verdade é que traz no seu
bojo um inconvtniente que fi esta as
sembléia Incumbe corrigir,

A primeira vista, poderá parecer
que o artigo em causa, de modo genl,
veda a participação de funcionários
fiscais no nroduto das multas; toda
via, faz-se,' aí, uma exclusão, ou me
lhor, não se compreendem na proibi
ção os fiscais, porque êstes não im
põem nem confirmam multas poLsc;ua
função é a.penJ.s a de laVl'al" autos.

Ora, todos sabemos dos clamores
que tA.I prerrogativa concedida aos
fiscais tem levantado em todo o país.
dados os ubusos verificados aqui e
acoIã. Os que lhe são favoráveis ale
gam que êsses funcionários têm, na.
cota~parte, um estímulo para a fisca.
lIzação, sustentando ainda que, sem
ela retrairão de sua missão fiscaliza
dora.

·0 argumento envolve injúria aos
fiscais que s~bem ~umprir o seu de
ver.



-166 -

o Sr, Cajt1 ,."ilho - Nob:-e colega.
d.á licença para um apnrt~?

O SR. ANTENOR BOGIl:IA .- Pois
r!Ã.o.

O Sr. Cale Filho - Há poucos dias,
'falando nesta tribuna, tive oportuni~
da.de de ler c1!ras que me foram for
necidas pela Divisão do Impósto de
laenda, por onde se verificava que
a arrecadação em 1941 f6ra de 11
bilhões de cruzeiros e, em 1945, de 111
bilhões. Não haverá, meu nobre cole
ga, nesta pro1lOr(:áo de cifras. também
um esfôrço da fiscalização?

O SR. AN'l'ENOR BOGÉA
Não contesto; mas afirmo que não
devemos. absolutamente, estabeleci'
quotas-partes de multas, porque, a
meu ver, com elas ou sem elas, os
fiscais que cumprirem seu dever sa
herão desempenhar sua missão fisca
lizadora ob~ervando os regulamentos
em vigor.

Li, há poucos cllas, t4Jlheto em que
os fiscais alegam que o dinheiro que
recebem, pertence no govêmo e êste
pode dar livremente o qUe lhe per
tence. Isso é wbsurdo, porque o que
os .fiscai:; recebem nA.o é do govêrno.
mas, sim, do poro, visto como o go
vêrno apenas administra o:; ben.s pú
blicos.

Se o fiscal r~ebf' uma quútl\-1>fl~,
não pOde, pois, dizt'r que u r~e.be
do govêrno, porque a arr~adnçA.o per
tence ao povo. e êste nlio vê com bons
olhos a apl1caçll.o cujo objet.tvo nâo
se concretiza no bem coletivo,

Nirguém desconhece. Sr. Presidente,
a fonte de abus{ls, de ln1qu1dndes que
a referida quota-parte tem ocasiona
do em todo o Brasil. gerando desen
freada a.mbição de enriq ue<:imento, à
custa, quase S€r.lpre, do sacrifício, da
ignorância dos contribuinte!';.

O Sr. Carlos Pinto - V. Ex.Q defen
de ponto de vista. muito justo.

O SR, ANTENOR BOG~A
Muito obrigado a V. Ex ,11. •

O Sr. Carlos Pinto - Mas vou con
cluir o meu aparte. Não podemos sub
meter o contr1bUínte, no Brasil, aO
·critério pessoal dos fiscais. (Muito
bem.) Numa das :naiores comarcas do
F.stado do Rio, um juiz de direite,
presidindo a um inquérito cem rela
ção ao assunto, assim se manitestou
após o inquérito: .. A inquietação pela
Indústria. das multas, levou a i:,onia
popular, severa e justa. a alcunhElr
os 'funcionários de "paraquedistas" e
"salteadores". E a Ins'Detoria de Ren
das, de serra. Morena" dado o receIo
que causava a. impiedosa fiscalização,

porque o único objetivo era o de mul
tar, não em cumprimento da lei, mas
em benefício próprio, em alguns lu
gares eram êles repelidos à fôrça pelas
arbitrariedades que cometiam".

Vê V. Ex.a que sáo os próprios juí
zes de direito, no ..i.'l:I.sU, que estão de
acórdo com () ponto de vista que

V. Ex.& derende.
O Sr. Glicério Alves - Acho que o

orador tem tôda razão. A participa
ção dos fiscais nas multas só serve
para aguçar-lhes apetites e pertur
bar a Vida do comércio ...

O Sr. Pereira da Silva - Isso é
uma injustiça.

O Sr. Glicério Alves - ... porque, ao
invés de orientá-lo, procuram-no para
catar multas, e se locupletarem com
elas.

O SR. ANTENOR BOGÉA
.A minha emenda estabelece que a
proibição de receber quota-parte se
extenda aos funcionários autuantes,
isto é, abranja não só os agentes fis
cais que lavram a.utos de multa, como
também aos funcionários que as im
puserem ou confirmarem.

F..spero, pois, Sr. Presidente, o in
teiro apoio da CaEa à minha emenda,
que consubstancia medida morallsado
ra e justa. (Muito bem; muito bem.
Palma.s.>

O SR. CARLOS MA1UGHE.'LA ("')
(Pela ordem) Sr. Presidente, a
emenda do ilustre colega, Sr. Antenor
:Sogéia, despertou o maior interêsse
em tOda Casa. como vimo:: de verifi
car.

V. Ex.a , Sr. Presidente. tem sõbre a.
Mesa inúmeros pedidos de destaque
de emendas que se pronunciam. dto;
uma forma ou de outra. pela partici
pação. ou não. dos fiscais nas multas.

O plenário não poude pesar sufi
cientemente o assunto. A nossa
bancada. pela importãncia de Que se
reveste a questão, julga Que se oode
ria chegar a um entendimento. aqui,
no sentido de ser supresso o artigo tia
Constituição, dei."<ando"se. assim. a
matéria pa.ra a legislação ordinária.

Estou C<lnvencido de Que êsse alvitre
contaria com o apôio de tõda a Casa,
e, por isso. nos permitimos solicitar a
V. Ex.II., Sr. Presidente. aceitar o se
guinte requerimento:

"Requeremos destaque para su
pressão do ~rt. 199 do projeto re
visto" .

Sendo nosso objetivo chegarmos,
ràpidamente. a. um bom entendimento

(-) - Não foi revisto pelo orador.
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entre todos os Srs. Representantes,
estou certo. Sr. Presidente. de aue
V. Ex.a aceitará o requerimento.
(Muito bem; muito bem.>

O SR. COSTA NETO (Pela ordem)
- Sr., Presidente. peço a V. Ex.a con~

ceda a palavra ao Sr. R epresentar..!.e
Sousa Costa, que vai defender o dis
positivo do projeto.

O SR. PRESIDENTE - Tem a pa
lavra o Sr. Souza Costa.

O SR. SOUSA COSTA (Para enca
minhar a votaçãoQ - Sr. Pr~sldente,

a matéria em debate exige dos Senho~

res Constituintes g.rande atencão an
tes de se pronunciarem definitivamen
te, a re.')peito.

Ouvi o req:.Lerimento do nobre
Deputado Carlos Marighela, propon-
do a supressão dêste inciso da Cons
tituícão, e devo declarar Que. dentro
do ponto de vista da Comiss:io. nada
há a opôr a essa sugestão.

O Sr. Gabriel ?assos - Essa supres..
são não importa em ficar ma:ltido o
statu-quo?

O SR. SOUSA COSTA - A 5UlJres~

são. todavia. não resolve o problema.
que está. no momento, apaixonando o
debate. O Que ~e discute é se os fis
cais devem ter co-participação nas
multas decorrentes de fraudes Que
êles descobrem na ap11c2.C~o dos regu
lamentos.

O Sr. Ca.rlos Pinto - Que não s6
descobrem. como criam!

O SR. SOUSA COSTA - Peço à
nobre Assembléia Que me ouça; meu
prop6s1to é esclarecê~la: decidirá de
pois como .1ulgoar mais acertado.
~ E' precL')o atender, porém. a Que
este caso, mais do que qualquer outro.
não deve ser resolvido sob o império
de paixões.

Todos tE'lldem a defender o contri~
buinte.

Com a autcridade que decorre para
mlm do exerc1cl0, por lon~o tempo,
da pasta da Fazenda, posso declarar
que jamais deixei de considerar o in
terêsse do contribuinte t:m tOdas as
decisões que me coube dar em matéria
de impostos.

O Sr. Gabriel Passoss - Lembro-me
muito bem de uma circular em Que
V. Ex.e. aconselhava aos fiscais, antes
de imporem as multas. que esclareces
sem o contribuinte para o cumprimen
to da lei.

O Sr. Antenor Bogéa - Nem sem
IJre acontecia, isso.

O ST. Aureliano Leite - O que
está em jOgo é o contribuinte relapso.

o SR. SOUSA COSTA - Agra
deço o aparte do nobre Deputado Ga
briel Passos, que vem confirmar o que
estava aqui afirmando.

E' preciso, entretanto, que se não
confunda o l:ontribuinte cumpridor
de seus deveres com aquele que frau
da a lei fiscal. (Muito bem.)

O Sr. Epílogo de Campos _. Se não
houver fra.udador, não haverá multa.

O SR, SOUSA COSTA - Não há
multa onde não há fraude. O dispo
sitivo inscrito na Constituição visa
precisamente evitar que os que apli
cam a multa e os que a contirmam,
dela co-pa.rticipem. de Qualquer for
ma. E' princípio profundamente mo
ral, mas, o fisc~l. quer dizer. aquele
que pela sua atividade, pelo seu tra~

balho, descobre o fraudador e o apon
ta ao Estado, ...

O ST. Aureliano Leite -- Deve ter
estímulo.

O SR. SOUSA COSTA - ... 8sse
deve ser estimulado: peln. co-partici
pação na m.ulta imposta êle resguarda
verdadeiramente o interêl':se público.
São os fiscais que defendem o Te
souro Nacional. Náo é justo que, pela
fraude de alguns, sofram os contri
buintes honestos, e, a maior parte
sabe cumprir seu dever.

O Sr. Aureliano Leite -. V. Ex.n
conheoe melhor que todos n6s essa
matéria.

O Sr. Carlos ·Pinto - São os con
tribuintes honestos, invariàvelmente,
os multados. E' a defesa dêsses que
estamos fazep.do.

O Sr. Gurgel do Amaral - A maio
ria dos fiscais também é honesta.

O SR. SOUSA COSTA - Pos!:o
afirmar que sim. Se existem faltas
cometidas por alguns. devem êstes
ser severamente punidos.

O Sr. Gabriel Passos - Não se
trata só de falta de fiscais. As mul
tas é que são pxcessiva.s. Vemos cer
tos funcionárias enriquecendo~se com
essas muitas aplicadas a.os contri~

buintes. Alguns, náo todos, inescru
pulosamellte, se servem dessa arma
para extorsões. O orador sabe perfei
tamente que a participação nas muI..
tas vai até ao simples lançador da
dívido. fiscal, que percebe 6 % sôbre
o lançamento. O Tesouro é que sofre
sangria. desnecessária; deveria ser 11
Inltada.

O SR. SOUSA COSTA - O Te
souro não ~ofre sangria nessa maté
ria. Ao contrário, o Tesouro obtem
da ação dos fiscais entrada de ren
das que ficariam no bôlso do frauda-
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dor, se a ação do fiscal não se fizesse
sentir.

O Sr. Mário Masagão - Parece
me que não acarreta prejuízo irreme
diável para a União a vitória da.
emenda que V. Ex.a está combaten
do porque a percentagem das rendas,
reiativa às multas é insignificante
comparada com a arrecadação geral
da União. O total das multas impos
tas pelos fiscais em face da arreca
dação é nula.

Os fisca1s verificam a infração. Os
seus superiores lmpóem as multas e as
dividem com os fiscais.

O SR. SOUSA COSTA - Essa
afirmativa de V. Ex.B toca às raias
da injuria. Não posso permitir que
assim se ataque a honrados adminis
tradores da Fazenda, alegando que
dividem multas com fiscais.

O Sr. Mario Masagão - Posso de
clarar a V. Ex.a que eu mesmo já le
vei ao Ministério da Fazenda. denfln
eia neste sentido. Conheça a maté
ria, na p::ática de minha advocacia.
Seria incapaz de aflnnar coisa de
que nao tivesse certeza.

O SR. SOUSA COSTA - Lamento
G.ue V. Ex.B, cumprindo seu dever de
cidadão, não tivesse denunciado êsse
funcionário faltoso.

O Sr. Mario Musagão - Denun
ciei-o às autoridades administrativas.
Aliás, se os fiscais percebessem pal'te
das multas, como seria possível argu
mentar que a supressão dela lhes tira
o estimulo?

O Sr. Carlos Pinto - A simples
denúncia de nada vale, porque as mul
tas continuam.

O Sr. Mário Masagão - Já que es
tamos neste terreno, permita-me V.
Ex.a dizer que a indústria das mul
tas assumiu tal proporção, que foi
costume, durante alguns anos, faze
rem os fiscais interessados rotação
na Delegacia de S. Paulo', Cada um
dêles ficaya certo tempo, para gran
gear lá pecúlio.

O SR. SOUSA COSTA - A' s.le
gada indústria das multas, opõe-se a
indústria das fraudes.

O Sr. Wellington Brandão - Não
está em jõgo o caso das multas.

O Sr. Mario Masagão - Não de
sejamos impedir as multas. O que de
sejamos é que sejam verificadas por
pessoas insuspeitas, que não tenham
interêsse direto na caracterização
de infrações, levando as partes a erros

propositados através do labirinto inex
trlcável das disposições fiscais.

O Sr. Carlos Pinto - A multa. con
tinua, meu nobre colega; apenas os
fiscais não participam dela.

O SR. SOUSA COSTA - A multa
continua, mas o fiscal não deve ter
estimulo em aplicá-Ia !

Creio que a Casa já está bastante
informada. sôbre a matéria.

O Sr. Carlos Pinto - O fiscal pode
ser premiado na proporção do ser
viço que apresentar. Será muito me
lhor; será um critério mais justo.

O SR. SOUSA COSTA - Srs. Re
presentantes. creio que a matéria já
está bastan te esclarecida. Se me apa.l
xono ao tratar dela, é porque, com a
minha longa experiência, sei esue a.
.fraude é admirável e técnicamente or- .
ganizada, e contra ela, meus senho
res, precisamos coordenar nossos es
forços. por todos os meios ...

O Sr. Epílogo de Campos -- Contra
a fraude. não contra os fiscais.

O SR. SOUSA COSTA - ... a fim
de que não seja possível pl ejudicar,
por qualquer forma, o contribuinte
hon~sto em favor dos desonestos, que
se prezaram, se organizaram. se ar
ticularam para leze,r os cofres pú
blicos. (Muito bem. Palmas.)

O SR. AMANDO FONTES (Pela
ordem) - Sr. Presidente, quero fa
zer uma declaração.

Na qualidade de agente fiscal dO
impõsto de consumo. tenho interêsse
pessoal no assunto que vai ser subme
tido à deliberação da Casa. Por iss,),
julgo-me impedido de votar e. assim.
peço que V. Ex.~ não compute :Deu
voto. (Muito bem,. Palmas.)

O SR. CARLOS MARIOHELA 
(Pela ordem) - Sr. Presidente, apre
sentei a V. Ex.a um requerimento de
supressão do artigo em causa, e que
ro explicar os motivos por que o fiz;
ou, pelo menos, saber se V. Ex,a de
feriu o pedido apresentado pela nossa
bancada.

O SR. PRESIDENTE - Durante
a votação da emenda em causa foi
apresentado requerimento pelo Sr.
Carlos Prestes, supressivo do arti
go 199:

Requeremos destaque para a supres
são do art. 199 do Projeto rev1sto.

Sala das Sessões, 4 de setembro de
1946. - Carlos Prestes.

SObre a votação dêsse rP.Quertmento,
S. Ex.B o Sr. Relator não se manl-
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festou contrário. CO'nsulto, pois, a.
Assembléia se devo submetê-lo à vo
tação.

O SR. SOUSA COSTA - Sr. Pre·
sidente, consulto a V. Ex.a se, vota
da êste destaque, ficam prejudicados
os demais.

O SR. PRESIDENTE sem dú-
vida.

O SR. SOUSA COSTA - Neste
caso, concordo com o requerimento
do nobre Senador Carlos Prestes.

O SR. GETúLIO MOURA - (Pela
o1'dem) - Sr. Presidente, p~o a V.
Ex.1I, preferência para a emenda que
estava em discussão.

O SR. BARRETO PINTO (Pela or-
dem) - Sr. Presidente, votada a.
emenda, ficam prejudicadas as de
mais?

O SR. PRESIDENTE -- Evidente
mente.

O SR. BARRETO PINTO - Então.
pediria a V. Ex.o. votasse em primeiro
lugar, de acÔrdo co o p.egimento, a
emenda supressiva.

O SR. GETúLIO MOURA - In
sisto no meu pedido de preferência,
Sr. Presidente.

O SR.. PRESIDENTE - O requeri
mento é supresslvo do artigo; por
conseguinte. não terf:mos que cogitar
de emendas. Não seria possível votar
emendas a um artigo para, em se
guida, se consultar a Casa sObre a
supressão do próprio artigo.

Em primeiro lugar, a Casa se pro
nunciará sõbre se deve, ou não, ser
suprimido o dispositivo, conforme o
requerimento de destaque supressivo
do art. 199.

O SR. GETúLIO MOURA (Pela
ordem) - Se a Casa conceder prefe
rência para outre emenda. ficará pre
judicada a supressiva. Por isso, peço
a V. Ex.o. consulte a Assembléia ::.ô
bre se dá preferência para a emen
da. em votação.

O SR. PRESIDENTE - Não é P03
sivel, pois a. emenda supressiva tem
preferência.

O SR. GETúLIO MOURA - Mas
a preferência da Casa prevalece Sô
bre a preferência reg1mental.

O SR. PRESlnENTE - Vou sub
meter a votos o requerimento do Sr.
Carlos Prestes, no sentido de supri
IClr-se o art. 199.

O SR. ALIOMAR BALEEIRO (Pela.
ordem) - Sr. Presidente, pergunto a
V. Ex.a se, na qualidade de relator
parcial, posso falar sObre o mérito da
emenda.

O SR. PRESIDENTE - Acredito
que não. V. Ex.1I. já se pronunciou.

O SR. ALIOMAR BALEEIRO 
Neste caso, se a emenda supressíva.
cair e outra fOr levada a debate. Vos
sa Excelência fará o favor de me con
ceder a palavra na qualidade de re
lator parciaL

O SR. PAULO SARASATE - Se·
nhor Presidente, não há qualquer
emenda em discussão. Há um reque
rimento de preferência. Uma. vez que
tenhamos, então, uma em-enda em dis
cussão nessa op~rtunidade, data venia,
o nobre relator Aliernar Baleeiro po
derá fala.r a respeito da emenda.

O SR. PRESIDENTE -- Vou sü.b
meter à votação o requerimento do
Sr. Representante Carlos Prestes re
lativ0 à supressão do art. 199.

O SR. BERNARDES ALHO
Sr. Presidente, V. ExlJ.. vai subme
ter à votação da Câmara o requeri
mento em si ou consultá-la sôbre a.
preferência para êsse requerimento?

O SR. PRESIDENTE - Vou sub
meter à votação o requerimento do
Sr. Senador Carlos Prestes.

O SR. MARIO MASAGAO - Vos
sa Excelência, Sr, Presidente, no inf
cio da sessão, já deferiu o requeri
mento do Sr. Antenar Bogéa. De ma
neira que não pode ser discutido o do
Sr. Carlos Prestes. A preferência já.
foi concedida regularmente. Iniciou
se a dJscussâo, c a emenda foi susten
tada pelo autor e contestada pela pa
lavra do eminente deputado Sousa.
Costa.

O SR. PRESIDENTE - Respondo
a V. Exo.. com os têrmos do Regimen
to, art. 30, § 2.°:

"Os pedidos de destaque serão
deferidos ou indeferidos, conclu
sivamente, pelo Presidente da As
sembléia. podendo êste, de oficio,
estabelecer as preferêncJas que
julgue necessãrias à boa ordem
das votações."

O SR. GETúLIO MOURA (Pela
ordem) - Sr. Presidente. V. Exilo •
ainda ontem teve ocasião de salien
tar aue, além da prE"ferência regimen
tal, havia a. eia Casa. Cogitando-se.
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então. de emenda supressiva mesmo
assim submeteu requerimento de pre
ferência do deputado Acúr:,clo Tõrr~s
à Assembléia. E a preferencia regl
JJlental ficou prejudicada. Peço ape
nas se cumpra a praxe que V. Exll

•

mesmo e o Sr. Presidente Melo Viana
têm observado. N"ão sou capaz de fa
zer requerimento que náo esteja de
acõrdo com os nossos costumes.

O SR. PRESIDENTE -- O reque
rimento surgiu no encaminhamento
da votação e sôbre êle se manifestou
a Casa favoràvelmente. Além disso,
resolve o impasse em que encon,tra
mos. Peço a V. Ex.a , por consegumte,
qut: acate a decisão da Mesa. mesmc
porque poderemos. assim acelerar nos
sos trabalhos.

O SR. GET\JLIO MOURA (Pela
ordem) - Sr. Presidente, submeto-me
à decisão de V. Ex4."'. embora profe
rida em desacôrdo com as praxe!S,
V. Ex.lI. poderá consultar o 'o Diário da..
Assembléia" .

O SR. PRESIDENTE - Os Senho
res que aprovam a supressão d(J ar
tigo 199, do projeto em votação, quei
ram levantar-se (Pausa.)

Está a.provada.
Em conseqüência estão prejudicados

OS segLlintes req,u-c.rtmentos de destl:l.
que:

Art. 199, do 'Projeto il"evisto.
Desta.que re<Iuerldo: - Emenda nú

mero 3 •8{iO pg. 14-15, do aVulso
(emendas ao art. 12'7, X etc), de
modo que o dispositivo cons+;itucional
fique assim redigido: - "O oroduto
das mullJa6 não pocl-erá ser atri'bu1do,
no todo ou em parte. aos funcioná
rios. - Barreto Pinto.

Requeiro destaque para a expressão:
"que as impuserem ou confirmarem",
contida no final do aa-t. 199 do Pro
jeto revisto.

Sala. das sessões, em 2 de setembro
de 1946. - Hertbaldo Vieira.

Requeremos destaque, na forma re
gimental. para a Emenda n.O 4.000,
de aUtoria. do ST. Ga.ston Englert e
outros, referente ao Titulo IX do Pro
jeto revisto e pub11eada à. 'pág. 226-·227
do ilnPresso aJusirvo ao art. 12'7 
n.o XII e seguintes. OUtro 199 do
sUibstitutiNo .

Sala das sessões, em 26 de a.gô.c;to
de 1946. - Gastan. E'Af11ert.

A emenda. diz:
N.o 4.069

Art. 127 - n.o XlI

Em vez de:
O produto das multas não po

derá ser a.tribuído, no todo ou em
parte, aos funcionários, que as
impuserem. ou confirmarem.

Dizer sbmente:
.. O produto das multas não po
derá ser atribuído no todo ou

em ,parte aos ftmCtonártos". -

Sala das Sessões. em 26 de agOsto
de 1946. - Gaston EngleTt.

O $R. BARRETo PINTO - 8e
nh<>r Presidente, .peço verl!lJc~ão de
votação.

O SR. P'RESIDl.'NTE - Vai-se pro
ceder à verilf1caçã.o de votação.

<Procede-se à verificação da
votaçã,{)o

O SR. PRrIDSlLDENTE - Votaram
a favor do destaque requerido, 161
Srs. Re,presen'ta.ntes e contra 75.

Está. 2lPTO'Vadc o requerimento de
destaq'll(; e imprimido o art. 199 dI>
Projeto reviste,.

Em conseqüência, estão preju.dica
dos os requeri!.T~ntos de destaque
para as emendas ns, 2.8'71, aS{) e
1.059.

O SR. CAFE' FILHO (Pela orde1/t)
- Sr. Presidente, :levo declarar a.
V. Ex. a que houve equívoco de mi
mla parte quanto à votação. Votei
contra a supressão do texto, quando
desejava atribuir à fiscalização a co
ta parte das multas. Peço a V. Ex.a o
obséquio de mandar consignar a mo
d1t1cação do meu voto. <Muito bem.)

O SR. PRESIDENTE - Vou sub
meter à votação o destaque requerido
pelo Sr. Merio Masagão, no sentido
aa supressão do artigo 198 do projeto
revisto. nos seguintes têrmos:

Pedimos destaque do art. 198 do
projeto revisto, pa'ra oue seja rejei
tado.

Sala das Sessões, 24 de Ag6sto de
1946. - Mario Masagão. - Eduardo
Duvivier. - Bertho Condé. - Adroal
do Costa. - Bastos Tavares. - Da
maso Rocha. ~- McmoeZ Duarte. 
Herophilo Azambu1a. - Arruda Oa
mara. - Honorto Monteiro. - No·
veUi Junior. - Acurcio TorrBll. 
Sampaio Vidal. - Daniel Carvalho~
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- 18TtUZ Pinheiro. - Celso Machado.
- Barreto Pinto. - Souza Leão. -
Gtl3tavo Capanema. - Silvestre Pé
ricIes. - Romeu Lourenção. - An
tonio Felíciano. - WelZington Bran
dão. - Graccho Cardoso. - Roberto
GroB3embcu:her. - Hans Jordan. 
Rogerio Vieira. - Munhoz d.e Melo. 
Orlando Brasil. - Oswaldo Studart.

O SR. MARIO MASAGÃO (Para
encaminhar a votação) - Sr. Presi
dente, desejo chamar especialmente a
a.tenção da nobre Assembléia para o
destaque que se vai votar.

O artigo 198 do projeto esta:belece o
:seguinte:

"Os tributos terão caráter pes
soal sempre que isso fõr posslvel
e serão graduados segundo a ca
pacidade econõmica do contrt
buinte" .

~te artigo representa grave pe:oigo
tal como se acha no projeto. e ai não
pode permanecer. . _

Como todos sabem, os Impostos ~ao

classHicados comumente pelos ~1t1tore::;

em duas espécies: reais e pess()cl,:;.
Uma coisa é a preferência peil"s

impostos pessoais: outra é dizer que
todos os tribUtos terão sempre qt~e
possível, caráter pessoal. Não há se
melllança entre uma e outra cotsa.

Afirmar que o impOsto terá. carater
pessoal é indicar ao legislador 'c!ue êle
deve orient9.r a tributaçãc. pe.Q <:r1
tério das pessoas, e não pelo critério
objetivo, pelo critério das COl..'i~S.

O ar4go 198 do projeto, longe de
co~retiZar uma prefel'ência ptllos im
po6tos pessoais, o que significa. é uma.
orientação que o Poder Constituinte
traçaria ao legislador ordinário, para.
que tributasse tendo em vista a gessoa
dos contribuintes. Absolutampnte. :l.
constituição não pode conter disposi
tivo dessa ordem.

Nem se diga que a interpretação,
que estou apresentando à Ca.!oia, deva
ser rejeitada por a·bsurda. Realmente,
ela. nos conduz ao absurdo, mas nã.o
há. outra inteI'pretação possivt!l, desde
que a Constituição, ao tratar da dis
crim1nação de rendas, lá. aponr,ou quais
os impostos a ser cobrados.

Se a. Constituição ja. enumerou os
1mpostos, tanto reais como pessos.1s,
é evidente que não pode detel'lniuu
sejam êles aplicados com critério pes
soal.

O art. 198 não tem, pois. razão al
guma de ser.

~le vai ser sustentado pela capac1..
dade dialética, brilhante e culta. do
nobre Deputado Al10mar Baleeiro.

Peço licença aS. Ex.a para prevenir
a Assembléia contra o canto da se
reia. <Riso).

O Sr. Aliomar Baleeiro - sereia, de
pois de velho?

O SR. MARIO MASAGAO - sere
ia inteleetual e cient1fica brilhante.
Ponho, pois, a Assembléia de sobreavi
so.

Por mais lindos que sejam os ar
gumentos de S. Ex.a, que têm encan
tado tantas vêzes os nobres membros
desta Casa, devo insistir na solicita
ção de que seja aprovado o destaque.
eliminando-se da ConsttiulçáG êsse
inciso perigosissimo. Não me demoro
mais no exame do assunto. porque o
nosso propósito é abreviar a marcha.
dos trabalhos desta Casa. (Muito
bem.. muito bem).

O SR. ALIOMAR BALEEIRO (.)
- Sr. Presidente, não somos nave
gantes incautos que nos deixemos le
var por canto!! de sereias, receiadas e
denunciadas pelo nobre Deputado por
S. Paulo. Votamos rodos con~ciente
mente. r?fletidamente. Peço apenas à.
Assembléia um pouco de meditação
sôbre o dispositivo do art:gOJ 19ij do
projeto revisto. Ela decidirá. por "i
mesma, segundo o seu próprio Julga
mento.

O eminente professor da Faculdade
de Direito de São PaLIlo impugna o
dispositivo soo a alegação de que tra
ria inúmeras catástrofes atra'/és do
ex-cessu de arbítrio de, que se não
irentaria ú fisco ao preferir tributa
r ~o de caráter pessoal sóbre a de ca
. iter real.

Pergunto à Assembléia e medite
cada um: (J lmpõsto deverá ser uni
forme? Creio que nJnguém nesta Casa
se oporá.. Todos reconhecemos que o
impôsto deve ser uniforme.

O SR. MARIO MASAGAO - Não
estou de acôrdo com V. Ex.l1 • O im
põsto não pode ser, absolutamente,
uniforme. Deve ser arreca'<iado sob
critério objetivo, real e não pessoal.

O SR. ALIOM'AR BALEEIRO 
O nobre Deputado Sr. Má.rio Masa
gão diz que o impOsto não deve ser
sempre uniforme. mas deve revestir
o caráter objetivo. Respondo a S. Ex.1l
que o certo é o inverso E apelo para
o bom :3enso da Assembléia. O im
pOsto deve ser sempre uniforme.
Agora, o que eu afirmo - e nisso está
a minha divergênda com o nobre
professor - é que o impOsto. para ser
lD11forme, deve revestir-se, tanto

(. ) Não foi revisto pelo Qrador.
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quanto possível, de feição pessoal. ll:
verdade, velha, de mais de 50 anos.

O Sr. .Rui Santos - Basta lêr o
dispositivo para que nü~guém se ma
ni!este c.ontra êle.

O SR. ALIOMAR BALEEIRO -
Seria impertinência. enorme, numa.
época em que a Assembléia. necessita
de tempo, estar eu ~qui fi. ~nvocar au
toridades na matéria. Ponderarei
apenas que alguns dos escritores mais
conhecidos - tão conhecidos que até
os nobres colegas que não se dedicam
a êsses assuntos ouvem, a todo mo
mento, citar nesta Assembléia. - pro
clamam essa verdade, isto é, a de que
o impôsto deve ser unifonne e, para
ser uniforme, deve ser pessoal

E' pena que o nobre Deputado Se
nhor Mário Masagão não quize~se
assistir o término da minha llgeJ.Ta
c;xposição, pois teria oportunIdade de
me contestar, se, por acaso, não es
tivesse falando a vardade.

O Sr. Alde Sampa'lo - V. Ex.1I, quer
dlzel' que a natureza do impõsto deve
ser pessoal, ou que o sistema. tribu
tário deve tender a ser direto?

O SR. ALIO:MAR BALEEIRO - O
artigo é de cl8.reza absoluta: sempre
que possível, o impOsto deve assumIr
caráter pessoal e ser medido pela
capaciãade econômica do contribuin
te. Evidente que, tOda vez que de
terminado impõsto possa ser regulado
legalmente, de motio a impri:.nIr-lhe
feição pessoal, êste crItério deve ser
o preferido. Existem, de fato, impostos
que não se prestam a êsse feitio pes
soal.

O Sr. Alde Sampaio - Desejaria
que V. Ex.a. me esclarecesse: quanto
ao Impõsto de consumo, por exem
plo, V. Ex.lI. pretende, com o dispcsi
Cvo, gravar menos o pequeno produ
tor do que o grande produtor?

O SR. ALIOMAR BALEEIRO 
Claro. Digo o seguinte: tôda vez ~ue

o impõsto, por sua natureza. não re
vele repugnância ao caráter pessoal,
êste deve ser o preferido. O impàsto
de consumo é, realmente, dos que
mais repugnam a essa aplicação pes
soal e só em hipóteses excepcionais
poderá receber tal feIção.

Quando, há dias, travamos fort.e de
bate o Sr. Souza. Costa e eu, mos
trei que S. Ex.", em vários casos,
1mprimiu caráter pessoal - repito,
mais uma vez - no sentido técnico
da expressão, a impostos de consumo;
ao determ1nar que os remédios, os
medicamentos consumidos pelas casas
de ca.r1dade fOssem isentos. impr1m1u

cunho pessoal a. impOsto tipIcamente
real. '

O Sr. Mdrio Masagáo - Não se
confunde Impõsto de caráter pessoal
com a existência de impOsto aten
dendo à pessoa do contribuinte; Isso é
outra COlli;.a. Não se CObra impõsto
às casas de catidade, tão só em vir...
tude da natureza dessas entidades .
Isso nada tem a vêr com o caráter
pessoal do impõsto.

O SR. ALIOMAR BALEEIRO 
Pelo contrário: aí temos personaliza...
ção de 1mpõsto. Se, por exemplo,
determinarmos que o impOsto sObre
herança pode ser cobrado em caráter
real, poderemos imaginar uma lei
estabelecendo qlle o monte bruto da.
herança pagará 10% . Conseqüência
prátIca: o parente próximo ou afas
tado, velho ou moço, dez órfãos ou
um herdeiro únIco, todos pagarão os
mesmos 10%.

Resulta dai que, se se trat.ar de um
só herdeiro, solteiro e maior, poderá
recolher uma herança, digamos, de
mil contos. pagando lOl} contos; se
forem dez os herdeiros, receberá cada.
um, 100 contos e cada qual pagará.
10 contos, sempre a mesma cota-parte
de 10%. embora o herdeiro único,
talvez maior t= solteiro, perde uma.
fortuna e o pobre órfão receba ape
nas pequel".o pecúlio.

se regularmos o mesm.o impOsto de
herança de tal forma que o tributo caia
sôbre o qUinhão e não sÓbre o monte
mor, se determinarmos uma escala
progressiva variandc conforme seja
o uquantum" dJ quinhão; mais pró
ximo ou afastado o parente, mais mo
ço ou mais velho, casado ou solteiro.
poder-se-á imprimir feição pessoal a
êsse lmp6sto e torná-lo intin1tamente
mais justo e produtivo.

Se regularmos o impOsto de renda.
para. todos os indIviduas da mesma
aUquota, será. rea.l. Se determinarmos
~'1la al1quow. progressiva e permitir
mos deduções, atendendo ao fato de
terem mulher, filhos, dividas a pa
gar, seguro de vida, etc. etc., como
jã existe eID disposição vigente no
cllreito brasile1ro, êsse impOsto passa.rá.
a ter caráter pessoal.

O Sr. Mário ],fasagda - A modalf
dade indicada. por V. Ex.~ ntLo tem
caráter pessoal algum, mas caráter
objetivo.

(Há ou.tros apartes.)
O SR. ALlOMAR BAI.EEIRO

Peço aos nobres colegas que não me
desviem o pensamento, sobretudo para.



-173 -

afirmarem coisas em completo desa
cordo com o que se lê nas obras mais
-divulgadas sõbre o assunto.

Respondendo ao aparte do Sr. Má
rio Masagão, vejo que S. Ex.a diz
uma causa contra a evidência de todos
os livros que tratam do assunto. Ob
jetivo é usado como sinônimo de Im
pOsto pessoal. No exemplo do impõs
to ~e renda a que referi. há impOs
to pessoal subjetívo e não objetivo,
como afirmou equivocadamente S. Ex.".

O Sr. Mário Masagáo - Tanto que
não há. até agora, dispositivo igual a
êsse; entretanto. tOdas as causas que
V. Ex.a cnumera são pacíficas em
nosso direito.

O SR. ALIOMAR BALEEIRO
Se são pacificas. por que V. Ex." se
levanta contra elas e procura impedir
fiQ'uem consagradas na Constitujção?

O Sr. Mário Masagão - Não me le
vanto contra elas e sim contra o dis
positivo, tal como está redigido.

O SR. ALIOMAR BALEEIRO
Meu tempo é limitado e o nobre cole
ga aparteante es~á continuamente a
ocupá-lo. Peço a S. Ex.a não repro
duza apartes longos.

Minha tese é a de que o impOsto,
para ser uniforme. deve, tendencJal
mente. ser pessoal. A. fim de estabe
lecer impOsto com uniformidade e
justiça, deve-se. tanto quanto possí
vel. atender à regrtl. à& personaU-

. dade.
Permitam-me. agora, invocar a au

toridade - incontestada e incontestá
vel - de Gaston Jeze. autor conheci
d<l de todos.os Srs. Representantes.

Escreve êle. exatamente, o seguinte:
"Dans un slstéme d'lmpõts Qui

consacre la regle de l'unlformité,
quelle place taut~ll faire aux 1m
pOts per'5011nels ?

1,° - Le grande avantage de
l'1mpõt personnel cest QU'U talt
intervenlr l'un des eléments qui
intlue le plus auJourd'hul sur lo.
productlon du revenu, à savolr la.
personnaltté du tltula.1re du pa.
trlmoine lndlvuel".

O Sr. Máfio MasaglLo - V. Ex.... en
tão, está de acOrdo comigo. Jeze re
tere-se a impostos pessoais. Uma cou
sa é a existência dêsses impostos e
outra é declarar que os impostos de
vem ser aplicados com caráter pes
soal.

O SR. ALIOMAR BALEEIRO
Permita-me o nobre colega, ao me
nos. lêr o texto todo. Sou interrompi.

do justamente no momento em que
dou - não minha OPinião - mas a
de tratadIsta cuja autoridade Vossa
Ex.a, melhor do que ninguém. reco
nhece. E' claro que, deSsa mane1.ra,
não me poderei fazer compreender.

O Sr. Mário Masaoão - Contesto
a interpretação de V. Ex....

O SR. ALIOMAR BALEEIRO
Não intOI'prfto; estou lendo. (Conti
nuando a leitura) :

"Par cela même QU'U talt
abstracUon de cette personnallté
de ce facteur essentiel de la pro
duction. l'impôt réel viole la rê
gle de l'uniformité et, par sulte,
la justice.

2.° - L'impót reel convient
mieux aux pays dans lequeIs les
conditions économiques sont sim
ples, ou les s1tuat1ons individuel
les sont moyennes. ou 11 y a une
grande unUormité dans l'hab1l1té
professicnnelle dans les debou
ches, daos lc rendement. Au
contralre. l'impOt personel est
indiqué dans les pays oil les con
dit10ns éeonomiquas sont comple
xes. ou ir y a des grandes d1ffé~
rences prof1ss1onelles, debouches.
etc., rendement: c'est l'1mpOts des
États civ1l1sés Iuodernes". ('''I'raif;é
Elementaire", p. 371).

A mesma opinião pode ser lida em
Nitt1, em seu fa.moso l~vro de F1nan~
ças, conllecido e até traduzido em por
tuguês:

"Para que o impOsto seja uni
forme deve ser pessoal ou sub
jetivo; deve levar em conta. a si
tuação pessoal do contribuinte 
cresce nos ~tados modernos e:
para êle se registra uma. tendên
cia das legislações.

Hugon - Chamá.vamos impósto
pessoal aquele Que grava a ma
téria trlbuté,vel levando à. Unha
de conta a 51tuaçâo subJ eti va ge
ral do contribuinte - Defeitos do
real. ..

O impôsto pessoal, a.o contrário
assegura esta uniformidade, f3.
zendo intervir na fiXação da taxa
todos êsses :atores da situação
subjetiva do ~ontrlbuinte que o
tmpôsto real negligencia: situa.ção
de famfl1a: tlstado geral de sua.
tortuna (cHv1das. etc.), sua quali
dade de nacional ou estrangeiro,
etc. E é considerando esta vanta
gem superior do impôsto pessoal
que os sistemas fiscais modernos
o adotam cada vez mals freqüen
temente. Além d,esta quaUdade
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essencial, a personaUzaçlo imprI
me ao impOst-o mais :lexibmdat~,
mais elasticidade, evita reper
cussões. Teoricamente, é o impOs
to pesS<lal que permite assegurar
a maior uniformidade e portanto
sati.E.faze.r de maneira mais plena
a justiça fiscal. Seu uso tende,
pois, a desenvolve4'-se e de fato a
ser divulgado grandemente".

(NitU - "Pr1nctpes de la SCien
~e des Finances" - Ed. francesa,
1.0 VaI., pág. 369).

O Sr. Alde Sampaio - V. EX,a me
perdoe. O nobre urador está anali
sando o sistema eributãrfo como se
fôsse impOsto pessoal.

O SR. ALIOMAR BALEEIRO
Não é possível, Sr, Presidente, expor
o assunto se me interrompem a cada
!nstante e até Quando leio trecho t'1ue
Dão é meu, escrito num cartão az'l.Ú
que não facilita a leitura

V. Ex.a me fará o favor de 3.credi~
tar que eu seria incapaz de uma ci
tação que não se revestisse da maio:
probidade científica. Não leria trecho
desvlrtuanão seu sentido.

O Sr. Alde Samputo - V. Ex," tn~

terpretou o tre<::ho '-!ue leu sem con
'slderar o verdadeiro pensamento do
autor.

O SR. ALIOMAR BALEEIRO 
Não o interpretei. V. EX,a me inter
%.;)mpe de minuto a minuto. Vou ler
o trecho fnteg:al de Jéze:

"No sistema e!e impôsto que con
sagre a regra da uniformidad<"
em que lugar se devem éolocar os
impostos pessoais?"

A regra, portant<J, segundo Jéze, re
fere-se ao hnPôsto pessoal e não ao
sistema trl"butàrio. Continua ~le:

"La - A grande vantagem <10
1mpõsto pessobl, é que êle faz In
tervir um dos elementos que hoje
mais influem sOtbre a proeução da.
renda, a saber, a pel'sona,l1dade dr
titular do patrimOnio hldlvtdual.
Por 11;00 mesmo que faz abstração
dessa personalidade, dêste fator
essencial da ptoduçl\o, o lmJ}Ôsto
real violo. a regra da. unl!onnfdade
e. por conseguinte, a Justiça.

2.0 - O lm~sto real convém
maIs aos palses nos quais ll8 eoncU
ções econOmlcas slo slmple's, onde
a8 s1\uacôes IndiViduais 810 mé
dla.~ onde hA.gn.'nd'e uniformida
de ha hAb1U'c!ac1e prof1ss1atm.l nas
samaa, llos renlSime'nto$. Aro con
ttAr1o, o lm'pt'sU> Pé'!S'Oal 't§ tnd1ce.
(fo' 'noa l)atsdé'M que ai 'ê'O'hdlç6es

econômicas são complexas, onde
existem grandes diferenças profis
sIonaIs, saldas, etc. e rendimen
tos: é o impôsto dos Estados civi
lizados modernos".

O aR. PRESIDENTE - Lemilro aI>
nobre orador que o tempo está quase
fi.ndo.

O SR. ALIOMAR BALEEIRO 
Sr. Pr&Sldente, V. Ex.f\ há de c:mv1r
que se trata. de um problema. sério
e não pude falar, porque tui inter:-om
pido de minuto a mInuto pelos meus
colegas.

O·SR. PRESIDENTE - V. Ex.1I vai
desctLlpar, mas estou cumprinJo o
RegimEmto.

O SR. ALIOMAR BAr...EEIRO 
Além de Jéze, há o livro de Paul Hu
gon, que se encontra em São fia ulo, e
cujo volume está em tódas as montras
de livraria. Diz exatamente o mesmo:

.. Coloquf:m~ agora o problema
de n:odo mais geral e da ~e~uinte

forma: Para reaI1zar esta unifor
mid3.de, deve o impôs to st!l" esta
belecido considerando s6 a maté~la

tributável ou. também, consideran
do além desta, a situação ~e~scal

do proplietá':io ou detentor d ;sta
matéria tributável? Trlb'l"emoa,
por ext-mplo, c ren.dimento ~lo tra
balho; o impõsto deverá ser o mes
mo se o <:ont.rlbulnte fOr cel1bat,\r:1o
ou pai de famHla, se fõr abastado
ou pobre, se tiver ou não C'utroe
rendimento!. ?

Isto implica em colocar assim o
problema do im.pOst.o real e do im
pOsto pessoal.

Chamarcos tmp"sto real s.quêle
que grava a matért&. trlbutã'Jei ex- ,
cluslvamente segundo seus :':lrac
tel"es objetivo8 particulares. 1rlde..
pendentemente da situação eco
nômica e social da quê I e que a
POISSW.

- Ohamamos Impdsto pessoal
aquêle que grava a matéria tri
butável levando em Unha de conta
a situaçAo mb1ettva geral do con
tribuinte,

it·: 'pótém,' d~ ~põnió "d~' ~~ .&
Justiça., sobt"etudo, que o lmp'Osto
reàJ RPi'esénta o !nconvenr-ente
mais grave.

de ,a,gt'a\ra, lsWL1mebte. por
.el:ed1~o~ OfSi\:.~enit08de '8m
~, 1rêJa 'qt$.l f.êr a ~*fIo
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econômica e social do pro.prietárJo:
seja rico ou de posses médias: na
ci()~al ou estrangeiro, ceUbatâ:-lo
ou chefe de família; esteja a casa
h;poteeada ou nã.o, etc.

:e:le se esr.abelece, pois, sem aten
der à capacidade contrHmtivli; néÍo
obedece, assim, à regra da unifor
midade na repartição das cargas
fiscais; logo, não satisfaz ti. j~tiça.

O impôsto pessoal, ao contrár!o,
assegura esta uniformidade, fa
zendo intervir na fixação da taxa,
todos êsses fatores da 3itLl!Lção
subjetiva do contribuinte qU~ o
tmpãsto reFtl negligencIa: sHuação
da familia, estado geral de sua
fortu.na, (dividas globais, d!V~d:~s

que oneram um determinado benu ,
sua qualidade de naciollal ')u es
trangeiro, etc.

E é considerando esta vant:;",gém
superi<>r do impOsto pessoa I, qu~

os sistemas fiscais modernos o ado
tam cada vez ma.is fr~ueIltementi::.

Além desta qualIdade essencial.
a perso:lalidade imprime ao im
põsto mais Ilexib1lida,de, m:lior
elasttcida.de: a taxa do impó.~:.o

pessoal não corresponde m:ot i ~ a
um encargo real Que modifwa au
IiOmàtlcamente o vaior em CRpltJ I
do bem sõbre o qual êle cstâ as
sente: pode, destarte, ser modifi
cado, à medida que as couci
ções o reclamem, sen: pr0vocar
repercussões diretas e imediatas
sObre o valor dos bens e, por :sso
mesmo, sÔbre a o:-ganização geral
da economia."

("O ImpOsto" - págs. 82 e 85) .

Ccmo declareI, trata~se de obr~

publicada agora, em São Paulo.
Poderiam ser multiplicados os

exemplos de escritores modernos qUe,
sem discrepâncIa, acentuam exata
mente o prir~cipio que aqui estou de
tendendo. Será. possível, então. não
s1Dta a Ass'enlblé1a ser justo tratar
ma1s benignamente quem tem me
nos? Dar isenção. redução, dedução
aos contribuintes onerados por en
cargos de família, encllIgos em con
seqüência de calatn1..1ades. como, por
exemplo, Quando se t.rata do impOsto
territorIal, abrandando a tributação
na zona E:m que houve uma encben
te, uma sêca, uma calamidade qual
quer? Dar tratamento mais }:)anévo
10 '&0 agricultor, que tem dfvtdas pe
8adas. e ·que com o rendimento de
'Suas ·terraS" terá que tlrarmn.a. par-

te do mesmo para amartização de
empré!:itimos. sem os quais não ha
verá produção.

~ste o sentido da regra, dar isen
ção pr..ra faciUtar o mlnimo cte sub
sistência, isto é. nác tributar parte
indispensável a cada cidadão, pan
qUe êle tenha vida compa.tível com a
dignidade humana.

Rui Barbcsa, em 1891, no seu cé
lehre relatório, já defendJa a me3
ma orientação que preconizava, ex
pressamente, a referência ao irJlpôs
to sObre a renda, ~ropondo, entlc
várias outras medidas, a aplicação do
impGslo pessoal. E'. enfim, consagrar
na Constituição uma regr~ de justiça
social pelo mesmo motivo por que se
consagrou n. isenção p~ra os produ
tos necessários à al1J:nentação, trata
mento médico, vestuário, e outrp.s
providêncIas, enfim, vá.rias regras
contidtls em tôdas as emendas, que
são muitas, procurando dar trata
mento mais benévolo àqueles que, à
luz da. consciência dos Srs. Repre
sentantes, mereçam tal ben'3'.'!:lên
ela. (Muito bem, Palmas,)

O sn. ?n',;1;SIDENTE - Os Se
nhorel:i que, aprovam o desta'1t:.e su
pl'c.ssi vo do art. J98 do Proj ·~to re~

visto, queiram levantar-se. (;Jausa)
E~ tá aprovado.

(Os Sra. Paulo Sarasate e Alia
mar Baleeiro requerem a verifi
cação da votaçtfu.)

Vai se proceder à verificação da.
votação.

O SR. PRESIDENTE - Votaram
a fa VaI' do requerimento de destaque
repressivo do art. 198 do projeto re
visto 86 Senllores Representantes c
129 contra. Está rejeitado o r'~queri

mentú de destaque e mantido o ar
tigo do projeto. (Pal17l-C3'>

O SR. PRESIDENTE - Passamos
à votação do destaque requerido pelo
Sr. Daniel de Ca.rvalho, para que se
jam suprimidas, do § 2. o do art 197.
as palavras "nas causas fiscais", c
substituida a expressA0 "da Pazenda.
Nacional" pela seguinte: "da União".
cujo destaque está. assim redigido.

Requeiro destaque para supressoo
das seguintes ps.lavres inIctais, do
art. 197 § 2.0 "Nas causas fis~'.
e das palavras 11 da Fazenda. Nacio
nal para substituir pelas palavras da
União" .

Sala das Sessões, 4 de setembro de
1fM6 • - Daniel de Carm,l.ho.
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o SR. DANIEL DE CARVALHO
(. ) - Sr. Presidente, como a As
sembléia deve estar lembrada, êste
'(1çstaque resultou da discussão, aqui
havida, em tórno da questão de se
cometerem à justiça estadual certas
causas federais. Havendo desistido
das emendas apresentadas ao CapJtulo
do Poder Judiciário, requeri, no tina!
de minha pequena oração, o destaque
que agora vaI ser votado.

Estabelecendo o ~ 2.0 do art. 197
que, nas causas fiscais, a lei poderá
cometer t. justiça local o que compe
tiria aos antigos juízes st:.ccionais e,
atualmente, aos jui2:es daS Capitais
dos Estados que têm as filllções de
juizes federais, entendi e entendo que
não há. razão algum.a.' para não dei
xar também à lei ordlnárta a facul
dade de dar aos juízes das comarcas
do Interior e aos membros do Minis
tério PUblico as mesmas prerrogati
vas que nesse § 2.0 lhe são deferidas
nas causas fiscais.

Com efeito, Srs. R(;presentantes,
nos crimes de peculato e de moeda
falsa, o inquérito é feito pela autorl
ea.de estadual, pelo Jelegado de po~

ela, que o remete ao Chefe de Pol1c1a,
êste ao Secretário da Justiça, e êste,
por sua vez, ao jUiz da Capital.

Dai. vai ao Procuraaor da R.epú
:rifjt;ado o pronunciamento, exige mui
rllicado o pronunciamento exige mui
tas vêzes dil1gênc::ias, (l que determbla
ao volta do proce:::so em sentido con
trário, em longo percurso, com pre
juizo da apreciação dos fatos cr1m1
nosos.

Se. ao Promotor da Justiça, no § 2.0.
é concedida a faculdade de intervir
nas causas federais, cem maior razão
se deve dar aos meMbros do Mims-

. tério Público estadual ao faculdade de
funcionar nessss mesmas causas, de
fendendo assim. melhor, os interêsses
da União e da Justiça. O mesmo pode
acontt:cer em outros casos.

O destaque por mim requerido visa
facultar à lei ordinária a possib1ll
dade de colocar n Justiça Federal ao
alcance das partes e corrigir, tanto
quanto possível, li. situação verdadel..
ramente desigual, relativa à essa mes
ma Justiça, em que o juiz lica, de
um lado, com uma das pa=tes, e a
outr:l, a contrária em lugar distante.

Conforme tive ocasião de acentuar,
<ESta. medida é de or(lem pré.tlca. con
~ulta os interêsses púbUcos e será.
mais um passo para a democratização
da. Justiça em nosso pais. <Multo
bem. muito bem. Palmas.)

(.) Não foi revisto pelo orador.

o SR. COSTA NETO - A ComIs
são de Constituição ponderando bem,
verificou que o nobre Deputado Daniel
de Carvalho tem tôda razã.o e, neste
caso, opina pela aprovação de sua.
emenda.

O SR. PRESIDENTE - Vou sub
meter a vote,:; o de!i"'taque requerido
pel{) Sr. Daniel de Carvalho.

Os Senhores. que concordam em
que, no i 2.0 do art. 197, seja 8upres~

sa a expressfi.o "nas causas fiscais",
e substituída. "a Fazenda NacIonal",
por "Untáo", ficando, portanto, o pa
rágrafo assim redigido:

•• A lei poderá permitir que a
ação seja proposta. noutro tOro co
metendo ao MInistério púbHco es
tadual a representação jud1cial da
União",

queiram levant.ar-se (Pausa).
Está li.pr~va<lo.

Vamos passar à votação do desta
que da emtlncta 2.989, de autoria do
Br. Representante Manoel Novais.
Olemente Ma.rian~, e ou~ro, assim re
cUgido:

"Fica o Govêrno Federal obrigado,
dentro do prazo de 20 anos, a contar
da data da promulgação desta Cons
titUição,- a traçar e ex€eutar um pla
,no de aproveitamento total das pos
sib!l1dades econômicas do Ri" São
Frailci~o e se~jS afluentes no qual
aplicará anualmente (luantJa não in
ferior a 1% da sua rends tributária".

Requeremos maD; que, em conse
qüência da aproVllção destas emendas
incorporadas seja redu11da. para três
por cento a cota destinada ao plano
de valorização da Amazonia, constan
te do art. 194 §, ao qual. se acrescen
tará: " ... durante vinte anos no mí
nimo...

Sala das sessões, 3 de setembro de
1946. - Manoel Novais. '- Clementi
Mariani. - Alvaro Adolfo. - Maga
lhães Barata. Lametra B1.tten
court. - João Botelho. - Nelson Pa
ri16s. - Duarte d'Oliveira. - Seve
rtano Nunes. - Alvar-o Maia. - Wal
demar Pedrosa. - Cosme Ferreira.
- Agostinho Monteiro. - EpfZogo
Campos. - Deodoro Mendonça.
Pereira da Silva.

O SR. PRESIDENTE - A emenda
propõe a segUinte redação paxa o art.
179: I '

"FieA a Govêrno Federal obri
gado, dentro do prazo de 20 anos,
a contar da data da promulgação
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desta Constituição a traçar e a
exooutar um plano de aproveita
mento total das possib1l1dades eco·
nômicas de Ria São Frandsco e
seus afluentes, no qual a.plicará,
anualmente, quantia não interior
a um lY.l! cento de suas rendas tri
butárias. "

O SR. COSTA NETO - Sr. Presi
dente. a Comissão esté. de acOrdo.
Trata.se, entretanto. ele preceito que
melhor fica ria nas Disposições Trans
.s1tórlas. Em todo o caso, para não
perdemos tempo, pedirlR a V. Ex:"
que o submetesse a votação, com a
cláusula de ser incorporado àquele
Capítulo.

O SR. ALVARO AOOLFO (Pela
ordem.) - Em nome dos autores dês
se requerimento, estou de acOrdo com
a sugestão do Sr. Relator Geral.

O SR. PAULO SARASATE (PeZa
ordem) - Sr. Pre3iden~e, parece que
que há um equívoco. O pedido de des
taque é :lO sentJdl) de que o artIgo
seja '.'otado agora, ficando, entreta.nto,
a Ccmissâo de Redação autodzada a
eolocâ·la onde melhor convier. Não
podemos adiar a ctiscussão do assun
to...

O Sr. Nereu Ramos - O Sr. Re
lator não peãiu o adiamento da. vo
tação; apenas sugeriu que, aprovado
o artigo, passasse pa.:-a as Disposiçóes
Transltórlas.

O SR. PAULO SARASATE - Mas
Y'otação lmedla ta ?

O Sr. Nereu Ramos - Sim, para. ser
votado agora.

O SR. PAULO SARASATE - En
tão estou de pleno acôrdo.

O SR. COSTA NETO - (Pela or
dem) - 5r. Presidente, como o ple
nário acaba. de verificar, o nobre
Deputado Paulo 5arasate ar"ombou
wna porta aberta, pois fol exatamenLe
1850 que declarei.

O SR. CLEMENTE MARIANI (.)
(Pela ordem> - Sr. Presidente, era
exatamente o que eu deseja"'a decla
rar. e só o taça por · 'r sido signa
tário da emenda. Queria aper:.as es
clarecer que a pedido fol feito para.
uma vez aprovado, ser inclu1do na
Constituição no lugar mais conveni
ente.

Dispenso-me de malores explana
~es a respeito, porque havendo tan
to D. emenda do Sr. Deputado Ma-

C*) Não Ioi revisto pelo orador.

nuel Novais, quanto o requerimento
de destaque por mim assinado, rece
bido fi. assinatura de vultoso número
de colegas, desde os do Partido Soctal
Democrático até os do Partido Co
munista, pelos seus mais destacados
líderes ...

O Sr. Alvaro Adolfo - Notada.·
mente os da. bancada do Amazonas.
diretamente interessados.

O SR. CLEMENTE MARIAN!...
do Centro e do Nordeste do país, e
já havendo parecer favorável da Co
missão. tenho para mim que o desta
que será aprovildo.

O SR. PRESIDENTE - Vou sub
meter à votação a eJ:1enda nÚInero
2.989. com parecer favorável da Co
missão.

Os Senhores, que a aprovam. quel~

rum se levantar. (Pausa.)
Está. aprovada. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE - Vou sub
meter à votação o destaque concecll
do À. emenda n. o 121. do Sr. Leandro
Maciel, em que pede diga-se no ar
tigo 139:

":egião norte" em vez de Ilre_
gião nordeste", cujo destaque é
o seguinte:

Em consonância com o art. 30, § 2.°
do Regimento Interno, requeiro a V.
Ex.a preferência. para o destaque, já
solic~tado, à emenda n.a 121. aposta
ao art. 139 do Projeto orimitivo, de
que sou primeiro signatário. -::onstan·
te do volume correspondente, à pá.
gina III.

Sala das Sessões, 26 de agOsto de
1946. - Leandro M aclel.

O SR. LEANDRO MACIEL (*)
Sr. Presidente, Srs. Representantes.
estsmos no momento diante do artigo
que diz respeito ao problema nacio
nal da sêca, redigido nas seguintes
têrmos:

.. Art. 19S - Na execuçã.o do
plano de defesa da região nor
deste C(,jntra os efeitos da sêca. a
União despenderá, anualmente.
com as obras e com os serviços
de Bssistência econômica e social
a quantia nunca inferior a três
por cento da sua renda tributá·
ria.

O projeto ora em debate atribui, co·
mo se vê, favores da UnIâo à Teg~40

nordeste do Brasil.

(.) NAo foi revisto pela orador.
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o propósito dos Srs. RepresentE.ntes
não foi o de reservar 3% da receita
do pais para atender a alguns Esta
dos, mas a tôdas às unJdades da Fé
deração assoladas pelo flagelo da
sêca.

O Sr. Nestor Duarte - Fol por Isso
que fiz emenda em que esclareço que
êsse tributo seria para atender ao.s
Estados assolados pelas eêcas perfv-
dicas. .

O Sr. Luis Viana - Evita equivo
cas.

O SR. LEANDRO MACIEL. - Na
desordem provocada pela confusão
que existe no Brasil. relativamente à
divisão em regiões, não sei qual a
região nordeste adotada' pela comis
são constitucional, quais os Estados
incluídos nessa região.

Na. desorganização sempre crescen
te, agravada de muito no nefasto pe
ríodo da ditadura, não se teve teIl1
po áe dar ao paIs uma divisão terri
Gorial em regiões. divisão única. COlll
fundamento em dados cfent1ftcos.
As~im. Srs., André Recouças dividtn
o Bra.sll em 10 regiões: Elislé Réclus,
em 8; Delgado de Carvalho, em 5;
l?ierre Dennys, em 5; Betim Paes
Leme, em 7; Moacir Silva, ~m 8; Eze·
quiel Pinto, em 6; Const,:lho de F,co
nomia e PL'lanças, em 5 e o Insti
tuto Brasileiro de Geografia e Esta
tistica, em 5.

Pergunto aos Srs. Representantes c
ao Relator da Comissão Constitucio.
nal' qual a zona do nordeste incluída
no 'artigo do projeto em discussão?
Quais os Estados incluídos nesta re
gião?

Não sendo assim, meus Senhores,
teremos, fora dos favores do govêmo
federal, Estados que estão dentro da
área sêca do Brasil.

O Depa.rtamento Nli.cional de Obras
contra as Sêcas. único Ól"gâo téCnico
competente sOme o assunto, criou o
plano das sêcas incluindo o Estado
do Maranhão à Bllhia ...

O Sr. Lino Machado -- Realmente
parece·me ser essa a resolução mais
acertada. Pelo menos é a mais cl..
ent1f1ca..

O SR. LEANDRO MA.OIEL'-
No poUgno 1nsc:r1to numa Ares d&ter..
minada par um arco de c1reulo, C(liIJl

o centro em tauros, no Rio Onnd&
-do Norte, passando em salvador, na.
B8b1&. e 1ü.au ~ ~=t"" do MaranhAo.

Diante desta contusAo - quando
sei, e o mesmo ocorre com todos aJ SrB.
Repreaentantea. que o Maranbão,

Piaul, Rio Grande do Norte Para!ba.
Perna.m~uco, Alagoas, Bahia e Sergi
pe não fazem Parte do nordeste br~

sl1eir<> en:Jrbora. não tenhamos dúnda.
de que todos pertencem ao norte do
BrasH ...

O Sr. Paulo Sarasate - F'azem par
te dentro rJ.o coração do nordeste e
do problema da. sêea.

O SR. LE...\.NDRO MACIEL - .••
e1a:bore1 & m1:lh& emenda., no eent1do
de substituir a. expressão "núl\if.ste..
pela palaVTa "norte", como con.ltava.
da Con.stitu.1ção de 34.,

O Sr. Rui Santos - E nas div:l.3Ões
apresentadas por V. Ex. ~ existe 31~

guma consideran<lo o nordeste, da.
Bahia para. cima?

O SR. LEANDRo MACIEL - A
dlvl..são ma.15 corrente, do Instituto
RistóTtco Brasileiro, inclui, por exem
plo, Babla e Sergipe na zona leste.

Assim, Veç:.{) 9. atençã.o da Assembléia.
para este ponto e, conseqUentemp.nte,
a aprovação de minha c-me-nda ...

O Sr. Ruí Santos - O propósito de
V. Ex.1I, é dOJ mais elogiáveis. Te
tno, porém, que a emenda não resol~

va o problema.

O SR. LEANDRO MACIEL - ...
para Que, ama.nhã. não se venha dar
interpretação diferente ao texto, sa
crWcando-se o pensamento patriót1~

co com que a Assembléia C011SUtu1n
te de 1946 vôtou êste dispositivo, cuJo
fim é atender não apenas a alguns.
ma.s a todos aquêl~ que estão dentro
no pol1gnO traçado pelo Departamen
to NfI.<liona:1. de Obras contra ~ SêCas.
(Muito bem. Muito bem. Palmas.>

O SR. OOSTA NETO (.) (Pela ar
de1n) - Sr. Presidente, a fim de es
clarecer qualquer dúv1da porventura
existente no esl'Jirlto dos Srs. Repre
sentantes. pedir1a a V. Ex. a concedes
se a pala..vra ao Sr. Paulo 8a.rasate.
(MuLto bem.) .

O SR. PAULO SA.R.A.StATE (.) 
Sr. Presidente, Representante de um
dOi Estad06 !.solados pela &êca. e res
pot'laé.vel pelo art. 193 do proJet.Q em
deiba.te, é C01ll o ma.1or ~er quo
a.tendo ao chamamento do nobre cole
ga. de 8eN1'Pe. meu pruado am1go ar.
LeM1dro Maciel, para.. em nome ela.
oom1aa6.0 Oonstltue1ona.l, da.r aa ex
~ Que, de tato, o aB8uuto. eXZCe.
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Esse dispos!ttvo não é mals do que
a. reoroduçáo daquele que, em diBCUT
se proterldo na. sessão de 25 de abril
último, tive ensejo de sugerir a. esta.
douta Assem,bléia.

Peço a especial atenção doo nobres
colegas para o dispositivo que propus,
e. etJ1 particular, dos nobre-s Represen
tantes Srs. Leandro Mac1el e Nestor
Duarte, autores de emendas atinen
tes à maténa.

O texto por m.1m lembrado diZ, tex
tualmente:

"Para. os efeItos do art.. ." nú
mero ... a União manterá um
plano sistemático de obras e ser
viços de assistência econômica e
social em cuja execução despen
derá anualmente Quantia nunca
inferior a 2 % de sua receita tri
butária.' .

Não fala.va, o dispositivo. nem em
norte nem em nordeste. por entender
que a seca, a que se referia êsse pro
jeto e exige amparo do poder público,
é aquela sêca periódir.a tradicional
mente verifica.da na região nordest1
na, com efeito em todos os Estados
formadores do chamado "polígono das
Bécss", que se estende do Maranhão
às gloriosas terras da Bahia.

Antes de reuntda ao Cemissão de
Constituição, sugeri à Casa não se
falasse em região nordestina ou nor
te. como sendo a melhor forma. de
.atender perf~ltamente à situação. En~

tretanto, a douta Comissão Constitu
cional, aceitando meu modE:sto alvi
tre, houve por bem dar-lhe outra for
:ma. apenas sob êsse aspecto da re
g1âQ assolada pela séca. Apresentou
então o art. 193, no qlU/.l disPôs as
llegu1,ntes medidas:

"Na execução do plano de dp.~

tesa da região Nordeste contra. úS
efeitos da. !SAca, a União de.spen
dm, anualmente, etc".

O Sr. Leanàro Maciel - A d1!lcul
·dade está em sabE:r~6e qual é essa
região nordeste adotada pela Colnts
.do de Constftu1r.:âo.

O SR. PAULO SARASATE - No
easo, Sr. Presidente. só h' duas
emendas: uma, defendida brilhante
mente pelo nobre Deputsdo LeatuL.-o
"Maciel, por melo da qual a Ex.
manda substJtutr "rec1Ao nordeste'·
pela expressA0 ~J'3giáo norte'"; oUt1'a.
-do- Uuatre Deputado Nestor Duarte
que, como acentuou o preclaro Repre
:&eDtante de Sergipe, também não re-

solve a situação. porque entende Sua
l:,.xcelênc1a., razoàvelmeti te aliás, que
Bahia, Sergipe e Maranhão não es
tão lnclul:los na região habitualmente
declarada como nGrdeste pelo Con
selho Nacional de Geografia, vtsto
como eoS.:.,! região comeCfA no Mara
nhão, passa pelo .nau1, Ceará, Rio
Grande do Norte, Paraíba, Pernam
buco e Alagoas, sem atingir Sergipe
e BahIa. Em compensação, a região
Norte, pela mesma dlvt~ão, atinge
apenas o Território do Acre e os Es
tados do Amazonas e Pará, já. lncluJ
dos no art. 194. que a Casa, num pro
testo de ~olldariedade à situação da
gloriosa e ínV1Q Aruq.zonfa, acab8 de
nprovar por unanlrruuade. (Muito
bem. Palma8.)

Nestas condições, se há êrro em
Chfll11:, l' regiao nordeste, êrro muito
mais grave será. chamar~se região
norte, porque, desta maneira, fica
rão fora da área da SêC'R to~os os
Estados atingidos por ela, desde o
MnJanhão até a BahIa.

O Sr. Leandro Macie' - V. Ex.•
está-se referindo à divisão leita pelo
Instit'.Jto de Geografia e HJst6ria. à
qua! não dou, po.ra o norso CElSO, im
portância 11S'~lma, pt·rquc foi orga
]~jzada para fIns f'Xclu~lv;wneL1te es
tatísticos.

O SR. PAULO SARASATE - O
nobre Denutado Leandro MacIel está
cie acordo ('oml~') em que nenhuma
df"~sas d~)as j.v1.wes ":'es~lve o pro
blemR. Fc;uivoca-se S, Ex.:\, llOt'éro•
quando .:!lz que a divisão elta pelo
lrul~it\lto de Geografia e H1~tor;':'\ vi
sou (Lpenas efeitos estatísUr.O:l. pofa
fo~ a.pI·ovada em dE'Cretu-lei, para. flntl
g~of1~fr.os. sendo a. di71sâ.J usual...
mente adotada.

Se ouver um pouco de atençâo da
Casa, um pouco de serenidade nos es
píritos, vamos verificar, dentro de UC1
ou dois minutos, que todos estamos de
a.c6rdo. Ê questão de paciência.

O Sr. Leandro M actel - V. Ex.&
declare entâo que ficam incluidos "
nordeste e o leste. da divisão do Ins
tituto de Geografia, no plano de com...
bate à sêca .

O Sr. Nestor Duarte .- Com a since.
ridade de propósitos, com que o orador
vem d.1scutindo o problema, a.ponte..
me a lnconveniêncla da. redação de mi..
nha emend!i.. porque, se me CODven...
cer, estou disposto a retlrã.-la.

O SR. Pf..ULO SARABATll - O bl...
conveniente d.a amen<la de V. Ex.a. COIIl
.. qual 00 Principio concordava. foi
aponta.do pelo nobre Deputado ar..
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Leandro Maciel, e ouvi de V. Ex.a
ainda há dois minutos a. seguinte de
claração: Expllque·me que Bahia e
Sergipe estão incluídos no poHgogno
das sêeas, e não fA.rei questão de re
tirar a. minha emenda. .

A explicação que dou em nome da.
Comissão de Constituição é pa.ra que
não pairem dúvidas quanto à. inclusão
de Bahia e Sergipe no caso visado
pelo dispositivo do projeto.

Como muito bem acentuou o nobre
Deputado Sr. Leandro MacIel, não
há motivo para dúvidas, porque quem
traçou o poUgono das SêcM, atualmen
te em vigogr, e que ha.veremos de man
ter, incluiu Bahia e Serginpe.

O Sr. Lino Machado - E o ?.{a
mnhão ?

O SR. PAULO SA..RASATE - O
Maranhão já participa de Nordeste.

O Sr. João Mendes - &se pol1go
no não pode ser modl1'1cado ?

O SR. PAULO SARASATE - Não,
porque não haverá nenhum brastlei
ro, digno dêste nome, que seja ~apaz,

. para defender quaisquer interêsses de
outra natureza, de retirar do polígono
em questão, a Bahia, Sergipe ou qual
quer outro estado atingido pela sêca.

Creio que o nobre Representante
estará convencido de que a Comissão
da Constituição atendeu a seus dese
j05. e espera que a Casa. por una.
nimidade. aprove sob palmas, como
aconteceu. na Constituição de 34, ê~e
benemérit,o dls~~it1vo, que trarei a.
pr6pria. redenção do nordeste e. com
ela, a redenção econÔmica do Brasil !
(Muito bem; muito bem. Palmas. )

O SR. LUIZ VIANA (Pela Oi'dem)
- Sr. Presidente, ,aço a. V. Exc!' que
dê preferência à emenda do nobre
Deputado Nestor Duarte, que é aque
la cujas expressões são mais precisas
e mais atendem ao pensamento da Ã.!:l
aembléia. (Muito bem; muito bem.)

O SR. PRESIDENTE - Vou sub
meter a votos a emenda n.o 12l.

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

Está ~eJeita.da. (Palmas.)

Ci SR. RUI SANTOS (Pela. ordem)
- Sr. Presidente, desejava saber se
as demais emendas estão prejud1ca
das.

O SR. NESTOR DUARTE (PeZ4. or
eIem) - Sr. Presidente sou autor de
uma emenda propondo ao substituição
da palavra finord~ste" por U norte' , .

O SR. PAULO SARASATE (Pela
ordem) - Sr. Presidente, pediria a
V Ex.· submetesse, de novo, à con·
slderação do plenário o texto do pro
jeto, a tim de que 11 Constituinte
mantenha a decisão Já tomada.

O SR. PRESIDENTE - Vou sub
meter à votação a emenda n,O 219, do
Sr. Nestor Duarte, cujo destaque estll
assim recUg1do:

Requeremos d-estaque para a emen
da. de nossa autoria.. de n.O 219. a.
11m de incluir a expressão udos Esta.
dos assolados pela sêca periódica".

No texto do art. 193, em substitui
ção da expressão lida região Nordeste
contra os eleitos da ska".

Em sessão, ~ de Setembro de 1946.
- Nestor Duarte. - Durval Cru.z.
Alde Sampaio.

A emenda cU.?;:

N.O 219

No art. 3.° n.o XV onde '3e diz:
"Oganizar a defesa. perman.t"nte
contra os efeitos da. ~n., na re
gião nordeste ....., diga-se: "Orga
nizar a de!esf'. permanente contra
as sêcas periódicas nos Estados por
elas assola.óQs...... o ma.1a como
esta.

Ao art. 139. para coordenar o
seu texto com a (·menda acima
proposta, substitua "se a. expl·essâo:-·
"da região n'O!deste contra os ~fel
tos da sêca" por esta: .. dos Esta..
dos assolados pela sêca. peri6cUcar
- Nestor Duarte.

O SR. NES'1'OR DUARTE (.) 
ar. Presldente. quando red1gi esta
emenda. roi com o propósito de deixar
expl1cita a disposição que autoriza a
tTzi1Ao a proteger as r~giões dos Es
tados assolados pOr sêcas per16d1cas e,
na Just1flcação da emenda, insisti em
saUentar que o fenOmeno climá.tico.
que baveria de chamar a a tenção dos.
poderes púbUcos, não se circunscreve
apenas às sêcas. mas a seu neriod1s
mo, que lhe dá a gravidade 1ndlspen
sé.vel para uma classt:rtcação de ca...
taclisma nacional. Vi, depois com cer..
ta surpreza, que a Comissão Const1tu
clonal, em vez de a.c1otar minha emen
da. preferiu ·lns1stir na redação pri
mItiva. por tc)rça da Qual se a~ltd1a
ao fenOmeno da~ sêcas como clrouns
crlto à reg1~o nordestina. FiZ vêr a
vários coleBaa. sobretudo aCl liuma
companheiro Sr. Paulo Sa.rasa.te, plo
nelro desta. disposição, que os Estados.

C·) Não foi revisto pelo orador.
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da Bahia e Sergipe não se encontra·
vam incluídos no nordeste gcogrMlco
brasileiro.

O Sr. Rui Santos - Perfeitamente.

O SR. NESTOR DUARTE - Apon'.
te! ainda que, numa divisão a.dminis
trativa, feita pelo Instituto Bra.slleiro
de Geografia e Estatfstica. se fala na
região nordestina e na de leste.

O Sr. Se(Jadas Viana - E nesta. úl
tima estão incluídos os Estados da.
Ballla e Sergipe.

O SR. NESTOR OUARTE .- Pediu
me o nobr~ colega Sr. Paulo Sarasate
que conviéssemos numa redação que
permitisse mante= no texto. quanto
possível, a letra nele existente. COll
quanto se pudesse. por uma explica
ção ou modIficação, dIzer. no conteú
do da disposição o que queremos, e
que era, para nós, reivindicação de
sua. importância.

O Sr. Plinio Lemos - A Bahia, até
a"gora, não teve serviço algum da Ins-
petoria contra as S&aa.

O SR, N€5TOn DUARTE - Ne
nhum serviço continuado.

Devo dizer a. V. Ex.a Que o Estado
da Bahia. como o de Sergipe. estão 121
eluídos no chaoado .. polígono das sê
eas".

O Sr. Rui BantC's - Portanto. rece- ~
bem os servlços daquela Inspetorta.

O SR. NF.sTOR DUAR'fE - 2sses
dois Estados. entretanto, até hoje não
reeeberam da União a. devida atençáo
no sentido de s~ executarem obras
continuadas. inclusive o sistema rodo
viário. que. atualmente, se encontra.
interrom.pido. sem o prolongamento
indispensável para sua llgação com o
sistema g-e.ral.

O Sr. PUnia Lemos - Porque não
havia verbas para efetuar êsses ser,'i
ços continuados.

O Sr. Paulo Sarasate ~ Ninguém
mats do Que eu tem feito Questão que
aqueles Est~dos se lnclu1ssem na zona.
considerada das sêcas. Desejam.os Que
êsses Estado p9t'ttcipem conosco das
venturas ou desventuras dos fenOme..
nos cllmatéricos. Disse no cOl1'lêço 
e agora repito - que se propôs Ugetra.
transposição na redação, quanto r. ex·
pressão - nordeste. Disse-o. então,
em conversa. 'Particular com V. Ex.a e
o reafirmei. em nome da. com1ss&o
Constitucional. Mod1t1camos So reda
ção de - nordeste - para zona das
aêcas do nordeste. A sêca se verifica.
no nordeste mas a 2.ona da sêca 
tracUclonaln1ente como tal considerada.
- abrange todos os Estados que BO
frem seus efeitos e o disPOSitivo cons-

titucional fala em efeitos da .s&a, etei
tos êsses Que a Bahia e Sergipe. 1n!e
llzmente. sofrem.

O SR. NESTOR DUARTE - Quero
ser fiel - e para isso peço a atenção
do nobre colega. aparteante - quero
ser fiel. repito. àS minhas prõprlas
palavras. ainda que me sinta. constran
gido em manter êsse comprom1ssO. sem
o que não se atenderá ao nosso pro
pósito.

Peço ao nobre colega que ouça mi
nha proposta: "Inclu1r a expressão
chamada - região nordestina -. com
a qual estou de acôrdo, mantendo a.
atual redação. S. Ex.- obtempexou,
então, que era deselegante essa eX~
pressão e nã.o Dcder~a ser incluida na
redação.

No fim do discurso e ao térmo das
mir.has considerações. fiquei desobri..
gadQ de aceitar esta ou SoQue!s. reda
ça, pais. até o momento. não tinha.
encontrano. da. oa,rl;e dos l1ustres co~
legas, redação que satisfizesse o objet1~

vo eoUroado na dispos}ção.
O Sr. Paulo Sarasate - Então Vos

sa Ex.a agora estA ce acõrun comigo.

O SR. NESTOR DUARTE - Estou
de acOrdo em que se inclua - l'~lão

do nordeste.
O Sr. Juraci Magalháes - Essa in..

clusão é necessária. porque o ~oncelto

de 'J pol!gono da sêca" tem variado
muita quanto à. zona assolado por êsse
ienôme:ao. Essa. inclusão. portanto. é
Indispensável.

O Sr. CarlOS Marighela - Penso
também que a emenda do nobre cole...
ga. Sr. Nestor Duarte deve ser ~e1ta.

pois atende realmente a uma. neces~
sidade.

O Sr. Paulo Sarasate - De acOrdo
com o nob!'e orador, a Comissão de
Redação. tomando nota do debate. re
digirá o dispositivo conforme entende·
mos.

O SR. NESTOR DUARTE - De
plena conformidade com os nobres
colegas.

Era o Que Unha. a dizer. Sr. Presi
dente. (Mutto bem; muito bem.)

O SR. COSTA NETO (.) - (Pela
ordem) - A emenda d<> nobre Repre
sentEl.nte Nestor Duarte, que tem o
n.O 2.219 e se retere, no projeto pl1
m1t1vo, ao art. 3.0. n.O XV, correspon
dente 80 art. 5.°, n.o xvrn, do pro
jeto atual, declara o seguinte:

"Acrescentar, dep<lis dlt. palavra
~'concesslk1" o seguInte: "a naclo-

(-) Nrw fol revisto pelo orador.
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nais", passando a ser esta a re
dação: Explorar ou dar em con
cessão a nacionais os serviços de
telégrafo, de radiocomtuúcação e
de navegação aérea, assim como os
de vias fé!1"eas que liguem portos
marítimos a ~ronte1Ias nacionais,
ou transponham os limites de al
gum Estado".

Destarte, Sr. Presidente. quanto ao
merecimento da. emenda, ela não pode
mais ser posta em discussão, porque
o preceito se encontra no Titulo I do
projeto, "Da Organização Federal" e
Capitulo l, "DisposiçÕeS preliminares".

Todavia, como se trata de a.ssunto
que, intereSS2..ndo especUicamente a
determinada região, não deixa de in
teressar genélicamente a todo o Bra
sil (muito bem), e, como os talento
80& constituintes que debateram a
matéfia entendem qne a situação pode
:ficar perfeitamente esclarecida na re·
dação final, a Comissão recebe a StA
gestãoo com todo agrado e, na redação
1inal, procurará atender às aspira
ÇôeR do~ nobres Representante:;. (Pal
mtul.)

O SR. PRESIDENTE - Vou sub
meter à votação a emenda. porque
ela não se refere, apenas. ao artigo IS.
n.O XV, mas, também, ao artigo 139
do projeto pr!nlltivo, artigo êste que
consta do projeto revisto.

O 8R. COSTA NETO (Pela orrIem)
- Sr. Presidente, peço perdão a Vossa
Excelência, mas, quanto a essa segun
da parte, o pr6prlc autor da emenda
já concordou em :'etirá-la para que .
se torne objeto ae estudo quando da
redaçã.o do projeto.

Foi o que o nobre Representante
Nestor Duarte alvitrou.

A sugestão da Comissf.o, portanto,
coincide perfeitamente com o desejo
do autor da emenda. S. Ex." retira-a
para. o efeito de tie fazer uma aprecla
ção na redação final.

O SR. PRlESIDENTE - Atendo a
V. Ex.a.. Vou ~ubmeter à votação a
emenda n.O 2.987 de autoria do SenhOr
Representante Tr1!1no COrrêa e outros,
com destaque requerldo pelo Sr. Abllto
Femandes, nos seguintes têrmos:

Requeremos destaque para a emenda
n.0 2.987:

RecUg1r assim.: "Para a ex~U<fio do
Pla.no de valorização econômIca da
Amazonia, a União aplicará anual
meente. quantia nA<> inferior a 4% da
sua renda tributiria. da qual se des
tlnarla um têrço para a distribuição
de rendas benef1cl&das com o refe-

rido plano, em ...equen,)s lotes. aos
camponeses sem terra.".

(Art. 194.0 - Titulo IX - do pro
jeto atual, que corresponde ao artigo
140.0 do projeto an teriar) .

1.0 Signatário: AMlio Fernandes.

Sala das Sessões, em 1. de setembro
de 1946 - Carlos' ..;stes. - Rejeit'lda.

O SR. ABtLIO FERNANDES 
Sr. Presidente. Conccrdando com o
plano de valorização econômica do
Vale da Amazônia por ser medida de
grande alcance para o futuro do pais.
o Partido Comunista apresentou a pre
sente emenda que tomou o n,c' 2.897,
na qual especiflca que um têrço da
quantIa destina.da a execução do plano
será destinadu à distribuição de pe
quenos lotes aos camponezes sem ter
ra. O que propomos representa justa.
aspiração dos camponezes pob:1ssimos
como também uma medida progressista.
cuj~ importànc.la já 1'01 r~ssaltada.

desta Tribuna pela nossa bancada.
:E::: sabido que as cidades da A.n'~azõ

nla não produzem as gêneros alimen
ticios suficientes para ú !:leu consu
mo e que grande parte dos cereais dos
quais se alimenta a população de Ma
naus e outras cidades do vale é im
portada. Isto porque não há o estl-

,jroula necessário à produr,;ão, pois ao
':'1ado dos grandes lattfundios e:·dste ao

populaçào miserável de caboclos que
trabalham pelo retrogrado ~istema

da meia.
Há poucos .cUas um dos nobres de..

putados .:ia bancada do Estado do
Amazonas prefitava infonnações a um
nobre colega desta Casa, qUe permiti
ram a êste fazer a denúncia de que na
vios que deveriam can-egar gêneros de
primeira necessidade para a reglá()
Norte do país translta.vam carrega
dos de cerveja, mercadoria secundá
ria em face da grande carência de
arroz, principalmente. e outr08 ce
reais ancl08amenLe esperados lá e
que iriam aliviar a fome em que se
deba.te a. população do grande Eb
tado. Tal coisa, senhores represen
tantes. nAo aconteceria se as férteis
terras apropriadas à cultura de ce
reais fOssem d1strtbufdas, em peque.
nas lotes, nas proximidades dos cen
tros po~ulosos, aos camponezes sem
terra.

Tememos por outro lado que a quan
tia destinada a execução do Plano seja
apUca.da em beneficio total dos grau·
des ser'ngueiros e latifundlártoa da
regiAo amazonense.

O problema. alimentar da AmazOnia
é um dOi IIlais ~ér1os da região e o



-183 -

proposto na nossa. {lmencl.a, se não viria
solucioná-lo, pelo menos concorrerIa
para mitigat· a. falta de gêneros a11
menticlos.

Outro aspécto' da questão que a nos
sa emenda visa é a integração na pro
dução de parte da massa campone
za local, o que viria ía7,er com que
ela participasse da economia nacio
nal. da qual está alijada., sem. quase
nada produzir e portanto sem quase
nada consumir.

Tratando de sua. terra, embora. de
um pequeno lote. o camponez produz
mais e melhor, porque cria amor a
ela e consome também mais, pois pode
dispor da metade do produto de seu
traba.lho que ficaria. nas mãos do donn
da terra. aumentado assim o seu poder
aquisitivo, o seu nfvel de vida e con~

seqüentemente criando o mercada ín~

temo tão necessário à exponsão in
dust.rIal do pais.

Ainda mais, Sr. Presidente, a medi,
da viria justamente ligar o campon~s

à terra. É justa aspIração e sabemoR
da quantidade de gêneros de pI1mei~

ra necessidade de que car~ce ti. popu~

lação da Amazônia.
Julgamos que a emenda vem resoI,

ver plenamente a situaçã.o aflitiva da
grande Estado. AssinL, peço a aLenção
do plenário para a providência nela
consubstanclada, a qual, patriótica que
é, es~ou certo, irá. ao encontro dos
anseios dos campone~es pobres da
Amazônia. Estou, portanto, convicto
de que os Srs. Representantes não Ule
negarão seu voto. (Muito bem. Pal
mas.)

O SR. O~"TA NETO - Sr, Presi~
dente, em nome da Comissáo falará
o Sr. senador Alvaro Adollfo, a quem
peço V. Ex.a dê a palavra.

O SR.~ ALVARO ADOLFO
(.) -- Sr. Presidente, Soem embargos
às 1nten~ões do nobre senador Car
liJS Prestes, 8uwr do req!.J8imento, a
Comissão Constitucional não pode,
absolutamente, concordar com o des
taque, ç,orque a P,Pl'QvaçA.o do diE.po
sitlvo 1Jmportarla em se consignar, de
antemão, uma. restrição ao plano de .
V'&lorlza9ão eoonômWa da AmoraOnla.,
ainda não e1a.borfldo.

Certamente o problema agrário tem
de ser considerado nessa p1.a.nlflcaçAo
como umo. de SUa8 parteõ lntegn.ntea
NAo é poss1'Vel, porém, estabelecer
desde logo que I da. veI'lba destin6da
Õr ex:ecução dê556 plano, ae reserve uma
tê~ part:e para. a QJstrlbu.JçJ.o de

(.) Não to! revisto pelo orador.

terras ao.s que nas mesmas venham
a trabalhar.

O Si. Agostinho Oliveira -- V. Ex.a,
paraense que é. sabe que las zonas da
'Estrada de Ferro Bragança, Monte
Alegre e Santarém, na Amazônia.,
onde foram distriblúdas terras aos
canllponezes. são ZO.las de produção
.agl'ÍJCola, onde os habitantes vivem
em bôas condições, não existindo
qualquer limite pera a distribuição de
terras.

O SR. ALVARO ADOLFO
Ora, Sr. PresLdente, se há região onde
o problema da divisão da prúIPriedade
nãO se pode apresentar, é o da Ama
zônla, devido exatamente à sua ex
traordinária extensão territorial. Ai~.

tod'os os homens Que trabalham têm
direito a um pOClaço de terra., que
pode até ser distribuida gratuitamen
te. Ne<:essàrla.rnente, num plano tão
vasto como o que se vai organizar, em
que devem ser consl<ierad-as tôdas as
circunst{~ncias regionais, é natural
que o problema da dhisãQ :ia terra
tenha que ser Pôsto em equação ];:ste
" entretanto, o que rna:.s facil1dade.s
ofereoe n o legislador. pois na Amazô
n1?. existem terras não somente para.
a gente que ali habita, mas para wna
população muitas vêzes maiOO'. A
AmaJZÔnia é em subcontinente, rerpre
sentan10 mais de têrça parte do teT'
rltóriG nacional, à esPera de ser po
'Voada.

Asslm, entendo que o prdblema.
agrárIo não ~Ode ser ~prec1ado neste
momento Irlamoo fazer no texto do
dispositi\l'o uma restrição, que não
pode ser ali compo~da. no tocantE\
ao plano que se U;vex de es~abelecer

e isso poderia oorn.á.-Io LmIPraticável,
em sua realização, tendo em vista os
demais fatores a serem considerados.

O Sr. Abílio Fcrnc.ndes - V. Ex.·
então, concorda em que há neoes.si
dade da distribuição de ten-as a08
caZl'l-4X>ne.se~ ?

O RR. ALVARO ADOLFO
Entendo Que a elllerAa., cujo desta
que se reqUer, iPQÓe figurar como uma.
sugestão, a ser devidamente 8IPl"«!&
da quarAo da elaboração dêsse plano,
Inesmo porque, no C8IpftuIo una. or
dem 5001&1 e Econ6m1ca" , já. está
prevista a justa e equit8tlva d1strl
bu1.çê.o de terras })elos que a possam
!ecunda.r pelo trabalho. DêsSe modo,
0& temores do nowo Represent.a.nw
e, tam:bérn. do Partido que representa
nesta Casa, alo absolu~amente1muu-
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da.àos, pois num plano de povoamento
de uma região cama a. Amazônia, não
se poderá abandonar o aspécto da
ocupação da terra., pelo homem que
neLa trabalha. e a distribuição da.
proprled.a.de. A tendência. serã, ne
eessàTiamente, para extinguir os le,.
ti:!úndios, para a divl.são da proprie
dade e a fixação do trabalhador.
O Sr. Abílio Fernandes - Não se tra
ta. só de dar proprieda.de ao camponês,
mas de medida progressista que vi
rá em beneficio de tôda a. popula
çã.o amazonense, com a produção dos
gêneros que Inais lhe sejam neces·
sárIos.

O SR. ALVARO ADOLFO - O
desenvolvimento dEI. região depende
rá. exata.mentE: de como se venha a
executar êsse plano.

V. Ex.a. Sr. Senador Carlos Prestes,
sabe que a economia moderna tende
necessàr1amente a ser planifIcada.
Do Que se cogita aqui é, :ealmente
de um.t planificação.
O ST. Carlos Prestes - Não deseja
va interromper V. Ex.Q, mas pela dere
rencla que me merece, permito-me
explicar nosso ponto de vista. Nos
sas emendas relativas á reforma. agrá
ria. foram tôdas rejelta.das pela. Ca
sa.. V. Ex.a fêz referência. há pouco,
a outros artigos que permitem tal
dIstrlbtllção. Ao contrário: a Casa ne
gou apoio a tôdas as nossas emeoêlas
nesse sentido. Desejávamos que um
têrço da verba reservada á Amazô.
nia servisse de ponto de partida para
o plano de reforma agrária, de en
trega da ter1'a ás ll1assas camponesas
sem terras. V. Ex.1l. sabe que, junto
às grandes cidades da. Amazônia 
Belém, ManAus - eXistem terras úteis
â agricultura. que são de proprieda
de privada. Um têrço dêsses recur
sos poderia ser empregado na desa...
propr1ação e na organização de um
plano de coloniZação junto CJ.OS gran
des centros de consuocno. ISso depenv

de do plano de saneamento. ,Quer dt
zer: Junto ao plano de sanee,mento,
um têJ'ço poderia ser reservado lme
cUa.tamente para o loteamento dessas
terras, para a divisão dos lotes e pa
ra estabelecer as condições de colo
n1zaçAo dessa região.

O SR. ALVARO ADOLFO - Mas
o nobre Senador deve concordar...

O 81'. Lum,eira. Bttencourt - Peço
llcença para dar UDn contra-apar
te ao Sr. Senador carlos Prestes.
São stnceros, sem dúvida.. mas Intun
dados. os receios e aa apreensões de

S. Ex.a, à vista do dispositivo 147 do
projeto revisto, de ordem absoluta
mente geral, que beneficia ~Odas as
unidades da Federação e já aprova
do pelo plenário: ~O uso da proprie
dade será condic~onado ao bem estar
social. " Mas não é 56, não basta.
Continua: .. A lei poderã, com ohser
vâncla do disposto no art. 141. § 16
- e chamo a especial atenção do no
bre Senador Carlos Prestes para esta
parte do preceito constitucional
promover a justa distribuição da pro
priedade, com igual oportunldade pa
ra todos." Quer dizer: a justa dis
tribuição da propriedade. inclusive a.
propriedade imobiUá,rla, inclusive as
terras da Amazània, com igual opor
tunidade para todos.

O Sr. Carlos Prestes - O text<>
diz "poderá". Mas, se eXistir um?
verba, em beneficio das massas cam
ponesas, cumpre dizer: "deverá".

O Sr. Lameira Bitencourt - E' fa
culdade que não pode ser interpre
tada de outra fonna e que traduz o
sentIdo de um imperativo impõsto 9.
consciência de todos o~ homens pú
blicos do Brasil. E, se .:lão devemos
partir de um principio de confiança
aos homens públicos. então náo pode
remos sequer legislar, porque êsses ho
men.s públicos não cumprirão as leis
que aqui votarmos.

O SR. ALVARO ADOLFO - Meu
pont.r: de discordância com V. Ex,",
s:. Senador Carlos Prestes, neste a's
pécto da questão. é exatamente l!ste =
V. Ex.o. quer conste um. dispositivo
imperativo. isto é. c;ue a Constitui
ção determine. desde logo. a apli
cação de parte dessa verba na eiCecução
do plano de colonização da Amaz(}..
nia. Mas êsse plano é de tal comple
xidade ...

O Sr. Carlos Prestes - Com re
dação desta natureza, êsse d1nhelro vai
ser põsto nas mãos dos comercIantes,
dos seringalistas, dos grandes proprie
tárIos. e as massas camponesas con
tinuarão a ser exploradas nos serin
gais da maneJra bárbara por que são
exploradas hoje. O Que queremos é
que os camponeses tenham su,:}. e~o

nomla e possam realmente progre
dir.

O Sr. Lameira Bitencourt - O mes
mo amor que V. Ex.· tem à sua ter
ra, nós' outros também saberemos ter,
porque nâo é roenor o amor que te
mos ao nosso torrão natal - o Pará.

O SR. ALVARO ADOLFO - O
plano de, valorização da Amazonla
tem que .ser elaborado pelo Congl"esso
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-e não podemos, desde logo. nem ao
menos estabelecer as suas linhas ge
rais.

O Sr. Carlos Prestes - Pleiteamos
-que, pelo menos um têrço da verba.
seja destinada ao plano da reforma
agrária. Somos contra os monopólios,
contra os exploradores dos seringuei
ros. Essa verba deve ser realmente
aplicada na pequena propriedade,
para que o povo venha a ter melho
ria.

O SR. ALVARO ADOLFO - Vossa
Excelência terá oportunidade de fazer
'Sentir o valor de seus argumentos
quando o Congresso discut.ir a pla
nifIcaçáo. O que não é possível é
preestabelecer condIções para essa
plan1!icação. O plano àe Valorização
da Amazonla envolve o maior, senão
-o maJs grave de todos os problemas
nacionaIs. V. Ex.a náo tem razão
.quando deseja estabelecer desde Jogo,
-condição que poderá vir a ser emba-
-raçosa à exec1lção dêsse plano, se
V. Ex.- pretende venha êle a ser ela
borado.

O 51'. Carlos Prestes - E' neces
.sârlo aumentar a renda nacional, e o
primeiro passo está justamente na
reforma agrária, na criaçáo de pe
·quenas economias agrbias, que po...
-<leriam incrementar e desenvolver a
produção nacional.

O SR. ALVARO ADOLFO - Não
posso aduzir outras considerações
nesse sedido porque teria de me
alonga.r e o tempo já findou. A 00
ntssão Constitucional, por meu Inter.
médio pede a rejeição do destaque
requerIdo pelo nobre Senador Se·
nhor Carlos Fre::;tes. (Muito bem;
muito bem. Palmas. )

O SR. PRESIDENTE - Os Se
nhores Representantes, que aprovam
ti. emenda 11.° 2.987. queirllm levan
tar-se. (Pausa.)

~tâ rejelta~.

O SR. PRESIDENTE - E' enviado
à Mesa o seguinte

REQ'O'E1UlI4ENTC'l

Requeiro seja inserto na ata. dos
nossos trabalhos o seguinte discurso,
que deveria pronunciar pela ordem,
quando da votação do requerimento
que solicitou a supressão do art. 199
do projeto revisto.

S. S., em 4 de setembro de 1946.
- Carlos Marlghella.

- Atenda-se.

o SR. CARLOS MAIUGlrELA 
Sr Presidente: Propomos seja desta
cado o próprio artigo do projeto re~

visto, o de D.a 199, porque achamos
que a matéria que ver~a deve ser da
competência da. legislação ordinária.
O artigo 199 está assim redigido: •• O
produto das multas não pvd.erá ser
atribuído, no todo ou em parte, aos
funcionários que as impuserem ou
confirmarem". :E:sse assunto não é
matéria constitucicnal, pois não es·
tudamos ainda o caráter que têm to ...
mado, em tôdas as ct;!eras em que é
aplicado, o principio da participação
rias multas. Não conh~emos os l'e
sultados dessa legislação e pretende
mos agora forçar, na votação da L~l

Magna., a inclusão dê um principio
<ilscut1vel e de aplicação variável, de
acOrdo com as circunstâncias parti
culares dfi. administração pública. Con~
cordamos com a neces.~idade de com
bater o regime anárquico da fiscaliza
ção, através de um exame detalhado
dos diversos sistemas de multas e de
pa.,"ticipação, dos diversos vícios adml
nistrativos, tenham ou não sido exa
Ir~nados legalmi:lnte, apareçam ou ná i)

publicamente. O grandf' mal de no~sa.
r.dministração fiscal é a. tolerância de
todos os dirigentes. mesmo os h0nes
tos, em rl;:laçáo a êsses grandes vt..:os,
que tonlam o caráter d<: uma calami
dade pÚblica, como se dá. com a fusca
lização de órgãos municipais e mesmo
federais. nos Guais o fiscal se tJ:l:\ns
forma em instrumento~ de uma Ci,:la
dr11ha de "gangsters' semelhantes aos
congêneres norte-amerkanos, que f.~

folam a pele e sugam o sangU6 d..:!
nosso pequeno comércIo. Sabemos Que
tais males devem seT C'ombatidús nor
meio de uma legislação que alcar.ce
os males pelas suas raÍZes, que CX::~
rirpe em seu nasced<lUro aquelas pa
rasitas que penetram 110 organismo da
administração para se tornarem so
cios do Estado, dispostas a levá.-lo ao
cáos financeiro.

Os fiscais devem ter uma sérl~ d~

qualidades que os coloquem imu11.tzados
contra. aquilo que todo o mundo con
sidera inevitá,yel, a sua corrupção.
Ora., a cúrrupçao é de Cato um fenõ
rtleno social que tem suas causal; na
própria organização da s-ocledade bra 4

.sileira, na organização ele nosso Es
tado' e não acllanta t'abl"1car leis ltpe~
nas coercitivas ou ~ontroladoras. para
d.esviar o fenômeno de um maior
crescimento. As qualidade!: morais e
intelectuais, exigidas do fiscal ~ do
functonário de responsab1l1dadef> su
periores, tornam necessário também
que o padr§..o de remuneração, os sew
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vencimentos correspondam a tal nível
elevado.

Se lhe permItimos a participação
nas ,.multas, o faro conhecido é que
as multas têm sido aplicadas, em .
muitos casos, de modo 'absurdo e des
propositado, prejudicando os peque
nos negociantes, etc. A malha da fis
calização excessiva pode envol11er a.
todos, os justos e os pecadores, em
virtude da falta de um l'ápido sistema.
de julgamento das pena l1dades impos
tas, e também por falta de confiança
do interessado nos órgãos da adminis
tração que com êle lidam. Por outro
lado, as "bolas", gorgetas. viciam
grande número de nossos funcioná.rios,
embora não atirgindo a grande maio
ria dos fiéis servi<1ores da naçã.o, que
vivem honestamente e cumprem seus
deveres com fidelida.de e honra,

Se tirarmos o direito à participação
nas multas. nem por issú teremos ev.
tado as multas aplica<1as arbitràr~a

meente e sem motivo sério ou as m'll
tas excessivas. A multa na qual o
flsca: não retira ~enhuma quota-par
te, pode p2rmit~r aos rr~esmo.3 fiscal:;
que, embora cOI1stituam minoria enl
sua classe, são responsáveis pela má
fama que sôbre ela recai, em muitos
setores de nossa opinião pública. dian~
te da qual os fiscais são, por defini
ção, os homens que roubam, qne exi
gem dinheiro de todo: e sôbre t1ldo.
podem p~!'mitir a esses fiscais utilizá
la como processo de intimidação para
a obtenção de gorgeta. etc. A!\sim, o
prlnc~pal vicio de nossa. administraçõo
flscal não fica oibstado e atenuado
pela proibição da participação nas
multas, Ao contrário, o fiscal deso
Defito continuará. a sua vida, como
dantes, vivendo a oprimir e explorar
aos pequenos contribuintes, que vivem
sob sua proteção. Quanto ao func1o~

nAria honesto e cumpridor de .:lellS
deveres, que não .:..pUc&. exagerada~
mente as multas, que oito exige pro~

pino.s, que se restringe ao que a lei
manda e exige, êsse perderá. muito
com a restrição que o projete cons
titucional estabelooe no artigo 19!J.
~t\ grande matoria. dos funcionários
que têm "direito à participação ~l~S
multas, nio aceIta a pecha de deso~
nestidade, não pode ace1tar essa $1
"tuaçAo de inferioridade que se lhe
er1aris, com os seus vencimentos dlmi
nuJdos, com pouqums1maa cond1çôes
·para. POder enfrentar a pressA<> ias
próprios eontrlbulntes, de todo o co
mércio e a Indll!trm, que nAo perde
Tft.o da noite para o c:Uao vkio da
•corrupção "e do peculato, tio extendl
;dos, embOra sem a clocumentaçAo le-

gal e burocrática dos processos admi
nJstrativose penais.

Vota1I10S, Sr. Presidente, pela ex
clusão do arUgo 199 do projeto em
discussão, pelos motivos e~postos. Pro
'pomos que se deixe tal nmUria. para
ser apreciada na legislação ordiná.ria,
quando .80 poderemos estudar conju
gadamente com as demais matérias
que se ligam ao melhoramento dos
nossos aparelhamentos fiscais e dn
situação de nossos COrpQ3 de n&cals
e agentes do poder público que apli
cam multas,

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

DECLARAÇÃO DE VoTO

Dectarümcs ter votado pcl!l c:ncn
da que restabelece o art. 182 do Pro
jeto primitivo do. ConstltuiçálJ. por
que entendemos que Co instituto de
sitio preventivo é incompatível co:n
os principio den10crá tiCü3, Ot::rO;;S~:~1

dedaramos que vútr.mos a favor da
rmenua Nestor DUd.l"te a qU:ll estabe
lece o proncípio das imunidades, SE:m
~s restrições contJdtu:i no Projf'to. por
(;onl'liderarmo.!) que a imunidadf: par
lamentar é uma prerrogativa que se
concede ao repr.esentante do povo, pa
ra que ele, na sua alta função, tenha
inteira l1bel'dade pessoal e de opinião.

S:lla das Sessõ~s. 4 de setembro d~

1946, - Jos6 Leomil. - Mun1z.oz da
Rocha. - Brigido Tinoco. - Carlos
Pinto. - Calé Filho. - Lino Mar-.lla
do. - Campos Vergal. -- José Can
dido. - José Bonijacio,

Declaração de t1ato

O Partido Trabalhista Brasileiro
vem declarar Que, sem embar~{O de
hav,;r apresentado. de sua ~nlciat1va

própria., pedido de destaque para subs
tituir a ex.pressão "maioria absoluta"
pelas palavras "dois terços dos mem~

bras", no art. 209 do Substitutivo
também votou Dela preferêDc~a do
destaque supressivo pedido t)elo Se
nhor Representa!lte Nestor Dua=te.

S6 depois de rejeitado o dito des
taque supress!vo, é Que pretendia a.
Bancada 'Tra~.lhista. se tal aconte~

cesse, fa.zç votar o seu pedido de des
taque. I

Sucede." porém, Que. tendo s1do re
querida e concedida a preferência so
licitada por outras bancadas para o
"destaQ,ue .tra.balhista. 11. Mesa. s6 de-
pois de aprovado 'este. submeteu a
plenArio o desttLque slUlI'essivo,
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Mesmo assiln. na mais cabal de
monstração de repulsa pelo pr~lto

que permite a supressão das imuni
dades parmalentares. a Bancada Tra
balhista se pronunciou, aina.'!, a fa-
vor de SUa supressão. poIs entende
que o prtndpio. sôbr,e ser mal acolhi
do pela. doutrina. é sumamente peri
gOSO para o perfeito funcionamento
do re~me. cuja dinâmica fica com
prometida com as restrições impostas
à soberania de ura dos Poderes.

5.S .. em 3 d,= setembro de 1946. 
GUTueI do Amaral. - Ant6nio José
da Silva. - Romeu FiaM. - Melo

.S"aga. - Pedroso Junior. - Barreto
Pinto. - Benicio Fontenele. - Eze
quiel Mendes. - Luiz Lago. - Ruy
Almeida. - Abelardo Mata. - Se
fiada.'" Viana. - Baeta N e")es.

Declaração de t'oto

O Partido Trabalhista Brasileira
vem mantendo intransigente linha de
n:ocdtlca na ela'Joração da Carta
Constitucional. em o.bediência aos
seus P1'incipios programáticos.

Por êsse motivo, náo e.'"u possível
aos seus representantes concordar com
() substitutivo. na parte em Que esta
belece o chamado estado de sitio pre
ventivo.

O preceit,) em causa viriEl.. de fato,
comprometer sériamel1te o exercicio
pleno do r-egime dremocrático ~nst1tui
do no próprio texto constitucional,
criando a possibHidade do arbltrl0 go
vernamental e anulando as franquias
asseguradas ao cjdadão. sôbre afetar
e soberania do Lef.tlslativo.

Atendendo a Que já havia sido pe
dido o destaque d<l que se cont:nha,
no tocante à instituição do estado de
sitio. em o projeto votado em primeiro
turno, a Bancada Tra.balhista decidiu
vota.r a. favor cio referido destaque.
como efetivamer..te votou. por isso Que
o dispositivo (kstacado. reconhecendo
apena.s a legoit1m:dade do esLado de
sítio em ca&o de comoção intestina
comprovada ou de guerra externa., se
enquadra na boa doutrina e melhor
consulta aos interêsse8 ào povobrasi
Leiro.

Sala das Sessões. 3 de setembro de
1940. - Gurgel do Amaral. - Euze
bio Rocha.. - Segadas Vianna. 
Abelardo Matta. - BeníciO Fontene
le. - Antonio Silva. - Ezequiel Men..
des. - Pedroso .'untar. - l.uiZ Lago.
- Romeu FlOri. - Ruy Almd4a.
MeUo Bra.ga. - Barreto Plnto.
Vargas Netto. - Bm!ta Nwes.

o SR. PRESIDENTE - Comunico
aos Srs. Representantes que de1xei
de conceder deferimento aos seguintes
requerlmen tos de de::Jtaques. pelos mo
tivos exarados nos despachos:

Requeremos destaque, na forma re
gimental, para. a. Emenda n. o 121,
da. autoria do 8r. Leandro Maciel e
outro, referente ao Ca.pitulo IX, do
Projeto revisto e publ!cada à. página
111 do impresso alusivo ao art. 139
e seguintes.

Sala das Sessões, em 23 de agÔ!:ito
de 1946. - Leandro Maciel. - He
rfbaldo Vieira. - Prejudicada pela
votação procedida.

A emenda diz:
N.O 1.505

Dar a. seguinte redação aos a1'
tigos 139 e 140 das - Disposições
especiais.

Art. 139 - Para. execução da
defesa ela região nordestina con
tra os efeitos das s~as, em com
Nnaçáu cem o aproveitamento
do vale do São Francisco, a V'nláo
aplicará anualmente, com as
obras e serviços de assIstência
social e econômica, quanttg. nun
ca inferior a três por cento de
sua receita ti ilmt:í.rla .

§ 1. o - Uma Quarta parte dessa
importância será depositada em
caixa esueclal destinada ao socor~
1'0 das populações flageladas pe
las calamidades .climáticas, po
dendo essa reserva ou pa.rte dela,
ser aplicada a juros módicos em
empréstimos a agricultores e in
dustrlais estabelecidos na zona
das sêcas ou no vale do S~o Fran
cisco, conforme determinar a lei.
Para o aproveitamento dêsse vale
serão destinados 318 das p'ar~elas
restantes, empregando-se os ou
tros 318 nas obras propriamente
de defesa contra as sêcas.

§ 2. o Tanto os Estados compre·
encUdos na área das sêeaa como
os do vale do S§o Francisco, apll..
ca.1'ão três por cento de sua renda
tclbu~a na conskução de açu
des, canals, endlcamentos e ou
tros serviços necessários 'a assis
tência das popWa.çôes e .ao desen..
volvbnento dos p~osque ·se 88
tabc!looerem ,para regular1zação
dos regimes fluviais.

Art. no - 'Para a execução 00
plano de vo.lorizaçAoo econ6m1ca da
Amazônia .e ·suas .l1iA.clies .por -cras
férreas ou aquátlclU? as aema.1s re-
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glóes do País, a União aplicará,
anualmente, quantias não infe
riores a três pOr cento da sua
renda tributária.

§ 1. o - Da importância assim
reservada, a metade será empre
gada nas obras de viação e a ou
tra metade em serviços de sanea
mente, para o mesmo fim três
e industrial, inclusive colonJ.zaçAo.

§ 2. o - Os estados compreendi
dos naquela região. assim como
seus Municípios, reservarão anual
mente, para o mesmo fim trêês
por cento de suas rendas tributá
rias. Proceder-se-á do roeE'mo
modo com relação aos orçamen
tos dos territórios.

Acrescentando-se o seguinte:
Art. No primeiro semestre de

cada exercício. o Presidente da
B,epúbllca, submeterá. ao Con
gresso Nacional relatórios cir
cunstanciados dos trabalhos real1
dos e das despesas relativas ao
exercício subseqtien te.

§ 1.° Os recursos estaduais e
mun:cipais de que tratam o pa
rágrafo 2. 0 do art. 139 e o pará
grafo 2. o do artigo 140, serão apli
cados por intermédio do Govêrno
Federal, sem prejuízo das quan
tias para o mesmo fim reservaao~
pela UIJ.1ão.

§ 2. o Como con tribulção adicio
nal para as despesas dos serviços
a que se referem os arts. 139 e
140 precedentes serão cobradas
contribUições de melhoria conse
qüentes das obras públicas reali
zadas; e tay.as especiais sôbre a
cêra de carnaúba e óleos v8getais
e produtos minerais das regiões
benefIciadas.

§ 3. o Elaborados os planos de
obras e melhoramentos, fará a
União as necessarlas operações de
crédito para o conveniente pro
vimento de fundos ao andamento
regular dos respectivos serviços.

Sala das Sessões, em 19 de ju
nho d~ 1946. - Café Filho. 
Henrique de Novaes. - Nego o
destaque, em vista da aprovação
da emenda 2.989.

PecUrnos destaque da emenda' nú
m-ero 2.091; ao artigo 182 agora mo
1i1!1cado com a seguinte reda.ç§.o:

"Den.tro da. ooma>e~nc1a excluslv'lt
da União, dos Estados e doa MUIúcl~
!pios; - a cargos ou funções da m.es
ma natureza e que não dêem d1reitc
a acesso, core!5J>OD.derão Jgua.18 Ve'11-

cimento ou remuneração". - Dario
Cardcso e outroo.

Pedimos destaque da emenrcia. nú
m-er-o 2.091, ao artigo 182 &f:!,ora mo
dificado com ao seguinte redação:

"Dentro da COIl1Jpetêncla exclusiva
da. União, dos Estados e dos Munic1
pios, - a callgOS ou funções da mi$
ma natureza e que não dêem direito
a acesso. col'l'esponderão 19ua1s ven.
cimentos ou !'emunaraçoo". .

Sala das Sessões, 12 de a.gÕsto de
1946. - Dari<J Cardoso. -.Galeno
Paranhos. - Arihur Fischer. - José
Varela. -. Carlos Prestes. - José
Crtspim. - Caíres de Brito. - Gui
lherme Xavi.er. - Barreto Pinto. 
Wellington Bra.ndão.

Inde!erld-o. O vencimento nivelado
de cargos idênticos em lugares à1te
rentes é uma inJustiça.. A vida e o
trabalho são distintos.

A emende diz:
N.o 2.0'11

Ar Art. 175, adite-se:
A cargos ou funÇÕes de igual

responsabilidade, e que náo dêem
direito a acesso, deverão corres
tlonà.er vencimentos ou remunera
ções iguais. - Btttencourt Azam
bu;a.

O SR. PRESIDENTE - Està fIn
da e hora da sessão: vou levantã-la.
designando par&. a de amanhã. às 1.
horas; a seguinte

t'lRDEM DO DIA

(Continuação da votação do Pro..
jeto da Constltuiçã.cl.

Deixaram de comparecer 15 Se
nhores Representantes.

Partido Social DpTnOcrátfco

Amazonas~

Cosme Ferreira.
Pernambuco:

Pessoa Guerra.
Minas Gerais:

Chistlano Maclu:.do.
São! Pauto:

Oofredo Teles.
Martins Filho.
Alves Palma.

&10 Grande do Sul:
Getúlio Vargas.



União Democráttca Nacional

Maranhão:
Alarico Pacheco.

Piauí:

AntOnio Correia.
Coelho RodrIgues.

Ceará.:
Beni Carvalho.

Paraíba.:
Adalberto Ribeirc.

Minas Gerais:
Lopes Cançado.

'.
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Sáo Paulo:
Paulo Nogueira.

Partido Trabalhista Brasileiro

Distrlto Federal:
Vargas Neto.

São Paulo:
Hugo Borgh1.

Partido Republicano

Minas Gerats:
PeUpe Balbl.

Levanta-se a sessão às 18 ho
;o8.s.



162.- Sessão:, em 5 de Setembro de 1946
PTesitUncia dos Senhores Melo Vü.z~/~ Presidente. e Berta Condé. 2.0 Vice.

Presw.ente

.As 14 horas comparecem os senho
res:

Partido SociaZ Democrático

Acre:
Hugo ca.melro.

Amazonas:
Va.ldemar Pedrosa.

Pari:
Nélson Parljós.
Joí\o Botelho.

MRranhão:
Clodomir Cardosc.
Vitortno Freire.
Odilon Soares.

Piam:
Areia Leão.

Cean\:
Frota Gentil.
Osvaldo studa...~.
Raul Barbosa..

Rio Grande do Norte:
010010010 Duarte.
José Va.rela.

Paraíba:
Samuel Duarte.

Pernambuco:
Gerclno Pontes.
Osvaldo LIma.
Ulisses Lins.

Alagoas:
Lauro Montenr.gro.
José Marta.

Sergipe:

Leite Neto.
Graco Cardosó.

BahIa:
Pinto Alelxo.
Aloisio de Castro.
Fróls da Mota.
Ar1st1deB Milton.

Espirito Santo:
Henrique de Novais.

RIo de Janeiro:
Pereira Pinto.
Alfredo Neves.
Bastos Tavares.
Acúrcio TOrres.
Miguel Couto.

Minas Gerais:
Le\tindo Coelhc.
Melo Viana.
Duque de Mesquita.
C:r1stiano Machado.
Welllngton Brandão.
Rodrigues Pereira.
MUton Prates.
Alfredo Sã.

Galãs:
Pedro Ludovico.
Dario Cardoso.
João d',Abreu.
Caiado God61.
Galeno Paranhos.

Mato Grosso:
Ponce de Arruda.

Paraná:
Fiá.Via Guimarães.
Roberto O la8ser.
Fernando Flores.
Aramis Ataide.
Gomi Júillor.

Santa Cata.r1na:
Nereu Ramos.
Ivo d'Aqwno.
Otaellio Costa.
Orlando Brasll.
Roberto Groasemba.cher.



Rio Grande do Sul:
Adroaldo Costa..
Manuel Duarte.
Sousa Costa.
Nlcolau Verguelro.
Her6filo Azambuja.

União DemOG'Tática Nackmal

Amazonas:
8everiano Nunes.

Pará:
Epfiogo Campos.

Maranhão:
Alarico Pacheco.

Piauí:
Adelmar Rocha.

Ceará:
Plin10 Pompeu.
Fernandes Távora.

Rio Grande do Norte:
José Augusto.
Aluisio Alves.

Paraíba:
Argemiro Figueiredo.
João Agripino.
Plinio Le~os.
Emani Sátiro.

Pernambuco:
GUberto Freire.

Bahia:
Jurac! Magalhães.
Manuel Novais.
Luís VianA..
Nestor Duarte.
Alberico Fraga.

Distrito Federal:
Jurandir Pires.

Minas Gerais:
Monteiro de Castro.
José Bonifácio.
Magalhães Pinto.
Milton C~mpos.
J;.rOpes Cançado.

São PaulO:
Romeu Lourenção.
Plinio Barreto.
Toledo Plza.

Sa.nta. Catarina:
Tavarea d'Amaral.
Tomás Fontes.
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Rio Grande do Sul:
Flores da. Cunha.

Partido Trabalhista Brasfletro
Distrito Federal:

Rui Almeida.
Minas Gerais:

Ezequiel Mendes.
São Paulo:

Pedroso Júnior.
Berto Condé.

Partido Comunista do Brasil

Pernambuco:
. Gregório Bezerra .. .

BabIa:
Carlos Marlghela..

Distrito Federal:
Carlos Prestes.
João AmazC\nas.
Batista Neto.

ruo de Janeiro:
Claudino Silva.
Alcides Sabenca.

São Paulo:
José Crlsplm.
Osvaldo Pacheco.
J'-orge Amado.

Partido ,Republicano
Maranhão:

Lino Machado.
Minas Gerais:

F.el1pe BalbL
São Paulo:

Altino Arantes.
Paraná.:

Munhoz da Rocha.

rUl'i.zao Social proGressista

Ceará:
Stênio Gomes.

Rio Grande do Norte:
Café Filho.

Partido Democrata Criatilo
Pernambuco:

.Arruda. Ca.mara.
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Esquertl4 De1nocrática

Distrito Federal:

.Hermes Lima.
Galãs:

Domingos Velasco.
O SR. PRmIDENTE - Achando

.se presentes 113 senhores Repreeen

.te.ntes, declaro aberta. a sessAG.

Passa~se à leitura da. ata da aess10
.anterior.

O SR. HUGO OA'R.NE!'RO (1. 0

Suplente, servindo como 2. o Secre
tário) procede à leitura. da ata..

O SR. PRmIDENTE - Em dis
cussão a ata.

O SR. NESTOR DUARTE - Sr.
Presid.eDlte, peço s. palavra, s6bre a
ata. '

O SR. PRESIDENTE - Tem a
pa.l9.vra o nobre Representante.

O SR. NESTOR DUARTE (.)
(Sóbre a ata) - Sr. Pres1doente, na.
ata de hoje, empresta-se-me a auto
ria da emend9. do nobre senador por
Ser.gipe, SI'. Leandro Maciel, a qual
visa. em determinado artigo 00 tex
to do projeto substitutivo] modJificar
a redação do mesmo, retitan<lo-lhe a
expressão "nordeste" para subst1tu1
la pelo vocábulo "norte".

Esta é a primeira retificação que
desej.o fazer, pois sou autor d'e ou
tra emenda., conforme no decorre.
da notícia se podê de·preender, E
onde se cUz mais adiante que ha.via.
afirmado aceitar o emprêgo da pa
l'8.vl"a unordeste" no te==to em vota
ção, ao responder a aparte do no
bre deputado Sr. Paulo Sarasate,
diga-se que eu asseverei que con
cordava com a .iiegumte redação: "a.
.chamada seca do nordeste";

Era o que tinha a d.1zer. (Muito
bem.)

00 ~R.&._MlANUEL NOVAIS - sr.
lPresidenlle, 1J"-?O ... DRlavra sóbre a
ata.

O 8R. PRESIDENTE - Toem a
.pala.vra o nobre Representante.

(O Sr. Manuel Novais 2JTO~
nuncto:: cU8curao, que Berd pu
blicado depots. )

"O $R. PRESIDENTE - Não ha
vendo mais quem peça. a palavra

(.) Não fol revisto pelo orador.

sóbre a at.a ,eDOen'O a sua c:l1aeuss5o
e vou sUDmetê-la a. votos. (Pausa.)

Está aprovada .
Passa-se à leitura do expediente.
O SR. LAURO MONTENEGRO

(3.0 Secretário, ~1Uf.o como 1.°)
procede à leitura elo seguinte

EXPEDDENTE

Telegramas:

Da Academia Paranaense de Letras,
nos seguintes têrmos:

Acade-mia Paranaense Letras soU
daria com tMas man1testaç6es cole
tivas e inodiv1dua,is do Pa.ra.nâ pela
volta ao seu patrimônio terri~:íal da
área de que !o~ prlva.<lo para. ronna
ção Ten'itório 19u:a('A por um ato d1
tatorlal, arpela para essa nobre As
sembléia a fim der ser aprcwada a
eD1Jenda da bancada Pa.ranaenze pro
pugna.ndo extinção dito território.
Respeitosas saudações. - Oscar MlJT
tins Gomes, Presidente.

Do Chefe dos Escoteiros de Jaglli>.
duna, Estado de São Paub, pedindo
8J)oio de tôdas as bancadas para o
escotismo brasileiro. - Inteiradl'J.

Do COlUJO dooente e cilscente do Ins
tituto de Qu1mIca do Estad.o do Pa
raná, nos seguintes têrmos:

Em nome corrpo docente e di~ente

Instituto Qufmica ParaDA rogo in<Us·
pensável apoio Vossa ExlCelêIllCia seja.
reintegrado Paraná. área retirada for
mação TerritóIio Iguaçu. &espeltosss
saud.ações. - Arésio Xavier de Mi
randa, Diretor.

Dos 1'lepresentantes do Tribunal de
Apelação do Ceará, apoiando a C3.US8.
dos magistrados brasileiIos. - Intei
rada.

Dos lf'errovlá.rios da CDIJ1<penhta Mo
giana, solicitand.o a. inclusão na Carta
Magna do direito à aposentadoria aOS
30 anos de serviço. - /11.tetrad:z.

Do Centro dos Pequenos Servidores
Municipais, pleiteando serem e!eUva
Üu.::t 00 cKtrQ.nt.1mp.~1"ios. - ]ntefrtU%a.

Oficio:
Do Diretor da. Fa.culdade Nacicmal

de Odontologia, comunicando BUo, pos
se na direção daquela Faculdade. 
Inteiraaa.

Aviso:
Do Sr. Ministro da Agr1cu1tura. re

1A.t1vo à IndjeaA;lo n.o 196, de 1~, de
a.utorIa. do Sr. 8enBdor Carlos Pres
tes. - Ao 'requerente.
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IlmICAÇIo Jf. o 281, DE 1946

Sugere ao Poder Executivo pro
videnciar no sentlclo ae ruolver
CJ crise dos trabalhadores tê:z:teiB
de Niterói. deeoTTente do Taew
namento de e1!ergfa etétrica.

Requeiro à. D.D. Mesa. que envie.
acompanhada de ofício, cópia do pre
sente aos Exmo. srs. Moniatros da
Justiça. e do Trabalho. com a nossa
sugestão de que os mesmos lnter
f1ra.m junto ao Exmo. Sr. Interven
tor Federal. no sentido de resolver a.
crJse ora existente. tão PTejud1cial â
economia. do Estado, da União, da In
dústria· e dos trabalhadores téxtis de
Niterói.

Sala das Sessões. 2 de setembro de
1946. - Benicio F01~tenele. - Rui
Almetda.

Sr. Pres!den te :

Atendendo a que os trablUbadores
téxteis de Niterói vêm sendo sêria
mente prejudlcado~lo racionamen
to de energia elétrica naquela. ca
pital, o que tem detenninado a. redu-
ção de seus dias de serviço'

Atend.endo a Que, dada ~ situação
de angustia . em que se encontro.m,
apelaram para o Sr. Interventor Fe
deral no Estado do Rio de Janeiro e
também para o Sr. Ministro do Tra
balho. encaminhando-lhes uma solici
tação assim consubstanciada:

Os abaixos-assmados, operários da.
eia. Man ma.tora Fluminense de Te
cidas, representando o sentimento de
todos os seus companheiros 1e tra
balho e em nome de mais ou menos
1.000 faro!l1as. num total de quase
6.000 pessoas, vêm mui respeitosa
mente so!ícitar de V. ExOo

., providên
cias ::lO eentido de minorar a. situa
ção Mlltíssima em que se encc,ntram
em 'I1rtude da escassez de trabalho.
ocs.s1 ooada pela deficiência dos ser
vicos da Oia. Brasileira de Energia.
Elétr~ca. quanto A.O fornccinu::uW ne
energ1a para. mOVUnentar as máqui
nas. onde pela labuta diária conse
guem o pâo para mitigar a fome de
suas tamil1as.

. Sabemos, Senhor Interventor, que
a culpa não cabe ao Govêmo de Vos
sa, Excelênefa. Que mui sàb1amente
tem norteado os destinos do Es
tado do Rio, para. as suas grandes fi
naUdade, bem como reconhecemos
a lnculpabUldade de nossos patrões.
os quais sofrem tanto como nós as
desastrosas conseqüência de tio gran
de, trmgularidade, pois com a IeDSÍve1
queda da produção não têm meios de

fazer face aos compromissos ossun1-'
dos.

Dependemos da fOrça elétrica para.
que o progresso das 'nossas indústrias
seja mantido, com elas o progresso do
Estado do Rio e quiçá do nosso mui
querido Brasil. Precisamos da fOrça
elétrica para. zelar pelas nossas vidas
pelas vida.c; dos nossos filhos e pela
vida d! uma sã democracia. pela pre
servaçao da ordem, pela satisfação
das nossas mais prementes necesiJ."
dades .••

Atendendo a que, finalmente, nã.o
podem êsses trabalhadores sofrer :oe
dução em seus salários. em decorr~n
eia. de fato para que náo contribuem.
conforme a. comWl1cação que recebl
nos segulntes têrm05:

"Niterói. 2 de setembro de 1946.
Exrno. Sr. Deputado Manuel Be

nieto Fontenelle, D.D. Representa..'1te
do Povo.

Levamos ao conhecimento de Vos
níco Fonrenele, 0.0. Representante
Téxte1.s de Niterói acabam de solicI
tar providências aos Exmos. Srs. In
tervenoor Federal e Mlnistl·o do Tra
balho, Indústria e Comércio, sObre a
redução de dias de serviço a. que estão
submetidos. em virtude do rs.c1ana
menta de ener~a elétrlca neste Es
tado.

Junto -passamos às mãos de V. ZX...
uma cópIa do aoêlo feito e assinado
por elevado núrnêro de operários, cujos
signa.tárIo esperam merecer de V.
Ex.lI. e dos demais representantes do
povo brasileiro o apoio de que tanto
necessitam. A Comissão".

Exm.O Sr. Comando.nte Lúcio Meira
- DD. Interventor Federal no Estado
do Rio de JlUleiro.

Os abaixo assinados. operários da.
ela. Manufatora. Fluminense de Te
cidos. representando o sentimento de
todos os seus com~:mbe1ros de tra
balho e em nome de mais Cl"n Tn--
1.000 tR m iB-., 44UU1 tOtál ce quase
0.000 pessoas, vêm mUi respeitosa
mente solicitar de V. Ex.a providên
cias no sentido de mmorar a situa.
ção at!!tíssima em que se encontram,
em virtude da escassez de trabalho,
ocasionada pela deficiência. dos ser
viços da Cfa. BrCl8ileira de Energta
Elétrica quanto ao fornecimento de
energia. para moVimentar as máqui·
nas, onde pela labuta de eada
dia. conseguem adqu1nr o pão para
mitigar a tome de suas fanúllaa.

8J.beDl05. Senhor Interventor~ que
a culpa nâo C&be ao Gov6rno de. V.
Ex.. que mui sàbiamente tem Dor..
teado os destinos do Estado do Rio



para as suas grandes finalidades, bem
como reconhecemos a lnculpab11ida
de de nossos patrões, os quais sofrem
tanto como nós as desastrosas con
seqüências de tão grande irregulari
dade, pois com a sensível queda da
produção não têm meios de fazer face
aos compromissos assumidos.

Dependemos da fôrça elétrica para.
que o progresso das nossas indústrias
seja mantido, com elas o progresso
do Estado do Rio c quiçá do nOSSf)
mui querido Brasil.

Precisamos da fôrça elétrica para
zelar pelas nossas vidas, pelas vidas
dos nossos filhos e pela vida de uma'

'sã democracia. pela preservação da.
ordem, pela satisfação eas noss2.s
mais prementes necessidades".

INDICAÇÃO N.o 266, DE 1946

Sugere ao Poder Executivo a
construção do pro!ongamento fer
roviário Cortez· Donito, em Per
nambuco.

Requt:iro, por intermédIo da Mesa.
seja encaminhada, ao govêmo federal,
a sugestão de levar-se a efeito o pro
longamento do ramal de Cortez para
atingir a cidadE de Bani to, no Estado
de Pernambuco.

Justificação

O Município do Bonito, em Per
nambuco. é um dos mais artigos do
Estado, rematando sua criação 3.OS
tempos do Império. A amenidade do
clima., as possibilidades da regtão. cor
ta.da de rios e regatos. com várias
quedas dágua ainda sem aproveit&.
mento, a fertllidade do seu 5010 que
se presta às mais variadas culturas
credenciam-no a ".)m futuro dos ma1s
prom1ssores. Agora mesmo cop;itam
diversos industrlals de explorar o po
loç4.Lct.l hirl~o-elétrtco dA" Cachoeira
da Onça", para a 1Ul:1t.a.la.95.0 fie uma
fábrica de tecidos, podendo. de ac.res
elmo, as sobras de energia. beneficiar
()S mun~ípios viz1nhos de Bezerros,
Camaratuba e Caruarú. Colocando-se
equldistante da. Mata e da região
agrestada do Esta.do. o municipio do
Bon1to, Que é um doa grandes centros
produtores di!! ca.!é. oferece condições
ma~nJrica.s de tornar-se um dos celei.
J:03 da produção do Estado.

Pesa, entretanto. sObre a regiio o
an'tema de um segregamento secular.
contra o qual reagem e lutam. lnutll-
mente. os seus habita.ntes, pois o meio
de comunicação de que dispõe o Mu-

nJcfpio é a rodovia estadual que o 11ga
à tronco central em Bezerros.

Desde muito, lutam os bonitenses
para co:JSeguir o prolonR'amento do
ramal de Cortez Que fac1l1tasse as co
mun:1cações ferroviárias com a Capi
tal.

O problema. tem sido virias vezes
examlnado, os estudos foram feitos.
mas jazem empaeiradas, sem nenhu
ma solução.

E o Município se vê condenado ao
marasmo ~ à estagnação. porque, in
felizmente, o Govêrno Federal não se
decidiu a levar o amparo à população
bonitense, a troco de pequena. despesa.
porque o trecho a ser construído é de
pouco mais de vinte quilômetros.

O meu requerimento traduz o anseio
do povo do BonIto Que, em longo
memorial. com centenares de assina
turas, me fêz o porta-v01o das suas le
gitimas aspira~ões.

Sala. das Sessões, 4 de setembro de
1946. - Costa Párto.

INDICAÇão N.o 267, DE 1946

Sugere ao Btlnco do Brasil a
elevação da cota limite da..s ope
rações da .4g/:!ncia do mesmo esta
belecimento em Crato, Ceará.

Considerando que data do ano de
1936 a instalação de uma Agência do
Ba.nco do Brasil na cidade de Crato.
Estado do Ceará:

Considerando que dita Agência ope
ra em uma das zonas mais importan
tes do interior do nordeste. quer pela.
reconhedda riqueza. de seu solo, in
tenslvidade da produção agr1cola. e
crescente desenvolvimento comercial.
como pela vasta extensão territorial.
elevado número de habitantes e espe
cialldade de locallsaçáo, no que tange
à conflnê.ncla com outras unidades
federativas;

Considerando que, com cfe-ito. O
Cariri, a prIvilegiada região cearense.
em cujo destacado e principal núcleo
de civ1!1zação se sediou, há dois lus
tros, a fil1al do Banco em aprêço.
comp"eende onze Municípios, situa
dos na confrontação com os Estados
de Pernambuco, Piauí e Paraíba, e se
distingue, naquela vasta orla serta
neja.. graças à. sua notória condição de
verdadeiro 08515 e grande celeiro inte
restadual.

Considerando que a precitada Agên
cia u:.antém ali um limite para as suas
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transaç6es, que evidentemente Já não
corresponde às exigências do montan
te do intercâmbio comercial e às ne
cessidades do incremento das atlvl
d.1Ldes agro-pe<:luárlas, e industriais;

Considerando que urge determinar
uma providêncta no sentido de que se
ampliem as poss!b1lldades de asslstên
ela financeira às populações da pre
aludida zona, cuja progresso depende
iJe grande parte das fac1l1dades do
crédito;

Requeiro que a MêSa da A3semblé13
Nacional Constituinte encaminhe ao
Exmo. Sr. Presidente do Banco do
Bras11 uma sugestão para que seja
elevada a cota do llmite das opera
ções da Agência dêsse esta.belecimen
to na cidade de Crato, do Estado do
Cea~Le se dê 8011 uma asslstênc! a fi
nanceua mais ampla e efic1~nte às
ativida.des p~ullares à região, sem
preJulzo das mecUtlas de garantia. exi
gidas para. o mO"imento do capital.

Sala. das Sessões, em 5 de setem
bro de 1946. - Alencar Ararí1')e.

D."DICAÇXO N. o 268, DE 1946

Sugere a rtmte&sa ao Gov~rno de
telegrama d:J$ trcibalh4àOTes da
Ema4a de Ferro Sorocabana, dts
prmndos de assistência m~etic(!".

Hiequ~remoo se ·jJgne V. Ex.a proVi
denciar no sentido de ~er encaminhado
ao gCYVêmo o apêlo constante do in
cluso telegra.ma. Por êle se ver1f1ca
que os tra.balhadores da Estrada-de Fer
ro Soroca.bra.na, com residência em Ita
pet1.n1nga. se acham dJsP'rav1dos de
assistência médica., desde o iníCIO do
corrente mês. a.pesar do fato .ser co
nhecido do Pres1dente da. oa.uca. de
.Alposenta.doria. e Pensões, respectiva..
'r.ratando-se de situação anomala e que
merece tmediatas m.edidas de correção.
ped1m06 seja enca.m1nhado o presente,
indeopendemente de discussão da. As
semblé1a. pojs esta só se poderJa dar
depois d~ votada a. eonst1.tu1çe.o. o
que representa uma protelação ln
com'P8lt1vel com a urgência. do. ma.téria.

S8la. das Be8.sões, em 28 de agôsto
de 1946. - Berto Condé. - Peàroso
JÚlrior.

- Atenda-se.
UQUERDaNTO K. o 390, DE 19~

".Requer ao Poder' Executívo
'n.10M'1'J,4Ç6es a respeito de ltmprú
~mos aos /Undondrtoa púDltco6u

•

Requeiro que o Govêmo, POr Inter
méd10 do M1n:lstérlo da Fazenda., ln
forme:

Em que preceito de lei fedenJ ae
s.poia. a administração para. 000 m.aJs
ad:m1ti% em~1mos a t'unc:1onán06 '80
.serem solv1c1oo por meio de coD51gDa
ç6es em favar do Banco dos F'une10DJ\.
rios Públ1cos, hoje Banco Bras1le1ro do
ComércIo, e do Montepio dos 8erv1do
res do Estado?

Qual o texto de le1 que revogou a
concess§,o dada. p.or lei especial AO
Banco dos Func1onário..ct Públ100s em
1890?

Podia. ou não, sem sacr1f1cio da per
mJssão da.d·s, a. outros institll>tos. con
tinuar o Banco e o Mon1iepl0 a reaJ1
zar operações da mesma. natureza?

Quais os inconvenientes da coex1s~

tência. dêsse regime.?

Sala. das sessões, em 5 de setembro
de 1946. -- João Cleophas.

REQ'C7ERI:ME.NTO N. O 391, DE 1946

Requer ao Poder Executivo (1

remessa a esta Assembléia da có.
pia do projeto de tramformcu;tío
da. Estrada. de Ferro Central do
Brasil em soctedade an6ntma'·.

Cor.siiieran'Clo que, em entrevista ao
jornal "O Globo", publicada em 9 de
juU10 do corrente ano, o engenheiro
Ernani Cotrlm, ex-d.1retor da E.F.C.B .•
declarou ter apresentado proposta,
para transformação :1& E.F. C. B.. de
autarquia em sociedade a.nônima;

Considera.ndo. que, na mesma entre
vista, declara estar a proposta já en
caminhada para estudo e soluçâo do
go~rno;

Cons1d.erando, que o assunto é de
relevâIJA:ia. por reterir-se a uma. terro
via fundamental .....0 sistema de trans
porte nacIonal;

Requeremos. por intermédio da Me,
seja solicitado ao Sr. Ministro da Via
çAo e Obras Pólb11cas:

a) Remeter a esta Assembléia u.ma
cópIa do projeto referido;

b) IndJcar quais as providências Ji
tomadas. em face do projeto apresen
tado.

sela. das sess6es. em 2'1 de agOsto
de lIMe. - Oa.1'1os Prestes. - Gregó
rio Bezerra.. - MUton Catres de Bnto.
- AbfUo Fernanda. - Jo&J Amazo..
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~
- José ..M4rit;, Cr.t&pl11l. - AleMo
1rho. - OBtld0o eac1U:Co - czau..
$fl1Ja. - Agostinho t!e Ollvefro.

- Alcides Sabença. - MaurlckJ Ora
tois. ~ BatUta Neto. - Oarlo, Mmi..
1MIfa·

UQUERIMENTO H.O ~, de 1846
IIRequeirQ dQ Govlt"Ao dO E8"

pfrlto Santo. atr4Vél>- do 1WlfiistéTio
d4 Justiça.. in/Q7"InBÇõe8 reZt&tivGB à
venda e distribuição de ~ar em
Vitória . ..

ReQueiro que a Mesa da Assembléia,
por lntIJrmédio do Mln1atérlo da. Jus
tiça, soIlc1te do Gov!rno do Estado
do Espírito Santo as seguintes fn!or
mações:

o) Quais as firmas comercia.1s de
Vithr1a que lmpol taram aç4car no pe
nado de 15 de Junho a 15 de agôsto de
corrente ano?

b) Quantas sacas de açúcar impor
tou cada uma das firmaa acima alu
didas e no i)efÍodo referido?

c) Quais os nomE:s das firmas que
venderam açúcar ás iinnBs de V1lór1a
no aludido período e onde sua sede?

à) Qual o preço por que fo! fatura
46 o mesmo açÚcar pelas f1rJna6. ven

·4edoras ás firmas im'portadoras de Vi..
t6rla e se o preço :Coi /00 ou cjJ?

e) A que firmas de Vitól'1& foi c11s
tribuido o açúcar lmportatto nesse pe
rlQdO e que quantidade, em saoas. to
cou a cada uma delas?

1> Qual o preço por que foi tabelado
êsse açdcar para o atacadista, para
o varejista e para o consumidor?

11) Se na data de hoje ainda V1g0ra
a Diesma. tabela?

h) Qual a despesa que faz um saco
de açúcar dos a.rtnazéDs do Nrto à
c;asa dó comercIante, no perfmElbro ur
b&Dp da c1<iade de Vitória?

i) Se além do custo, seguro. frete e
~tp. o 1lÇÚCs.r faz aJauma outra
despesa. e, em caso afirmativo. decla
rar o seu valor e o l!JelU tundsmenro.

BJo de Janeiro, S de setembro de
at6. - Carro. Ll1Jdembfrt1. '

Bl:QtJEIIlKE!m) !f.o 393. DIi 1JN6
.Requer seja. oficiado ao Cmue

lho AdminWnr.tit'O de S49 Pala
o adiamento '. um; (IM tU ~
=:"fI94o:Ç"P"édfO UFfjõ;C4í'-

~u~ $. V. b,.- se d4;ne ot.icJaJJ
ao at. Presidel:'te c;1o. conselho Adm1..
nIstrativo· de Slo Paulo, a fim de que
o, referido Conselho adie pelo espaÇo
de um' ano a ordem de execUÇão de
desapropriação do grande prédio Sér
gio Ce.nntne, atua.lmente ocupado por
muitas dezenas de famillas. O processo
se encontra em mãos do D.D. Cons&·
lhe1ro Dr. CmUano Altenfelder e SU..
va, em caso de parecer favorável o pre
juízo é enorme: para o Estado que
terá que despender mais de 25 ml
lhões de cruzeiros, e para inúmeras
fammas que não têm para onde ir.

Sala das Sessões, 4-9-946. - Cam
pos VergaZ.

UQt1ERDU:NTO N.o 394, DE 1946

ReQu.er ao Pod.er Executivo in
formações a respeito do levanta
mento dos estoques de goma e /4
rinha ele mandioca, no Ceará.

Considerando que as providências
expedidas pelo Oovêmo, no sentido de
pro~bir a exportação da. goma, ou pol
vUbo, e da. farinha de mandioca, cs
tão causando enorme preju~o, tanto
aos produtores, como ao comércio nor
destino:

Considerando que a proibição da
exportação poderia acarretar ali a
súbita baixa do preço dos aludidos
artigos. mas, por outro lado, redun
daria na d1m1nulção da produção, por
que. mantida a elevação de preço de
outras utilidades e do braço do tra
balhador, se imposs1bWt&va o bene!1
c.tamento da mandioca.;

Considerando que dessa forma a.
mecUda tomada feIOS poderes púbUcos,no tocante a ta assunto, nã.o colherA
os resultados visados. mormente por..
que a alta verificada, quanto ao custo
dos preeitados artigos. resulta. sobre~

tudo do grande encarecimento dos
transportes;

CODS14,erando Que, rea1mer~ te, 88
expUca a alta de preço da goma, ou
INll'ilbo, e da farlnba de mand1oca,
no "Estado do Ceará, em face da impos
sfbillda.de de Rêde de V~o Cearense
reaUzü. 08 respectivos transportes da
zona espec1alInente produtora do Ca
r1r1. os qua1s passaram a ser !cltos me
d1ante cam.1nhões e a custo de qua
renta. cnue1ros por. saca. de l!I8IIIIenta
quilos; .

OUWderaJ)do que. 8fIDdO avultados
De: chp6e1_ dos dUm ut1Ios ex1s-



tentes sobretudo nos armazéns 4as ct
~es daquela zona. e f:m Fortaleza.
urae que, tendo-se em vista não ser
passivel a sua colocação em outras
praças do país, e nem aconselhável a.
demorada rete~âo de estoques. em
face da fá.cll deterioração. Impõem·
se o imed1ato levantamento dos ~5

mos e. em conseqüência, a permissão
para a. exportação do excedente do
conswno:

Requeiro que a Mesa da Assembléia
Nacional Constituinte se cUrlja a.o Ex
eelentíssimo Sr. Ministro dos NegooioB
da Fazenda solicitando 1n!ormaçôes
5Ôbre as providências tomadas para. o
levantamento dos estoques de goma,
ou polvilho, e farinha de mandioca,
e:x:tstentes no Ceai."á., e a permissão
para a exportação dos saldos do con
sumo verificados. de modo a evitar os
prejufzos. de que os comerciantes e
agricultores procuram justamente se
acautelar.

BaIa das Sessões. em 5 de setembro
de 1946. - Alencar Araripe.

REQUERIMEN"l'O N.o 395, DE 1946

14Requer ao Poder Executivo in
formar dos motivos determinantes
da excmeração do ProJe3sor :Ru
bens Santos de Morats".

Considera.ndo QUe a legislação em
vigor garante aos funcionários a esta
bllidade no cargo. só podendo- ser de
mitidos por processo administrativo;

Considerando que o Sr. Rubens
Santos de Morais. professor da. Escola.
Agrlcolo. de Barbacena foi demitido
80b a alegação de que o mesmo fazia.
propaganda. comunista na. cátedra;

Considerando que. no imlu6rito le
vado a. eteito. neoa provada a impro
cedência das alegações acl.ma citadas,
Que se baseavam numa. carta an6ni
ma publ1cado. no jornal "Bra.s1l-Por
tuK'al";

Considerando Que no Estado de Mi
lias Gerais, como em todo o Brasil. a
l&voura aJ.nda se pratica pelos pmces
BOS mah atrasados; que muito peQue
no- é o numero de Escolas T~css de
Agrlçultura em nosso pais e. em con
seqüência. escasso é o número de téc
nicos n~e ramo de proc1uQAo nacio
nal;

Considerando que o exonerado h6.
sete anos vinha exercendo o carao
com eficiência CO!DPl'ovada. tendo as
•. presta.do rB1evantQ serv1çoa. ao

progr-easo, bm""ldm. CJQIIL .. formação
ela quadros WC:nJcoe de agricultura;

Requeremos, por tnte:rméd1o da. Mea,
que o MinJstério da Ag.rf.cultura in
forme quaJa 08 mot19OB ~ea1s da.. exo-
neraçáo do ~8BOI' Rubens santos
de Mora.!s. da Bseoia. Agrfcola de Bar
bacena.

Sala das sessões, 5 de setembro de
1946. - Carloa PredeS. - José Marta
Crispim. - CtIf'ZOa Jlarig1w3l14. 
Jorge Amado. - Jolio Amazonas. 
Alcides Sabenç4. - AgOltiftho de OU
veira. - Caíres de Brito. - Batt8ta
Neto. - Osvaldo Pacheco. - AleMo
Coutin1w. - MCIUricfo GnIboís. - Abf
lia Fernande8. - Cl41U1if1.o SUm. 
G1'egórto Bearra.

REQU'BRDIE1ft'O ••0 396, DE 1946

U Requer ao Poder BucuUvo in
formar 403~ determinantes
ela cxonerGÇ80 do talw.lião substi
tuto dó Prlmeb'o Of1,t:úJ de Barra
Mansa'·.

Requeiro, por intermédio da Mesa.
da Assembléia Constituinte, lndepen
de:lt'~ de pronunciamento do plenário.
que sejam soUc1tadas 1n1annaç6es ao
Interventor Federal no Estado do Rio
de Janeiro. Comandante Lúcio Metra,
através do MlnJstério da Justiça. sO
bre os motivos que determinaram a
exoneraçp.o do tabel1ão sUbstituto do
1.0 Ofício da Comarca de Barra Mansa.

Sala. das SesB6es, 5 de setembro de
19~. - R.om4o J'I1flior.

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

O SR. LINO MACHADO - se
nhor Presidente, peço ao palavra, pela
ordem.

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

O SR. LINO MACHADO (.) 
Sr. Presidente. como V. Ex,- sabe e.
<te resto, t(kIa. a Assembléia, hA. 1nU
meros assuntos que, }:Nr ~ ou por
aquêle motivo, têm sido transplanta
dos dos capftulol em qUf vinham no
primeiro projeto da COD~t1tnlçio que
estamos a dlsC11tlr. para as "DJspost
o6e& Translt6l'1as'·. f

Existe, por, SaIo mesmo. UDIa cm
fiada enorme dêsses Il8S\IDCuS DO Ca-

C· ) NAo tol reV1sto pelo ora.dor•
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pftuio "Das Dispüs!cões Transitórias"
a recordar como que aquêlas caudas
orçamentárias dos tempos saudosos da
República velha.

l!:sse o motivo por que deUberel vIr
a esta tribuna, pRra solicitar da. Mesa
medida. a meu vêr, de inteira jlUitiça
e com a qual. estou certo. V. Ex.1\ há
de concordar. Trata-se. Sr. Presi
dente. de emtnda que, por si mesma,
ttve o tl.p!",' J p!"évio da assembléia.
de tal sortL! que poderá ser con.!)tdE'
rada. de -lnte~mão, aprovada. de vez
r..ue está asstnada por 183 Srs. Repr~
Fp.ntantes.

O destaque, Sr. PresIdente, que para
a emenda solicitamos a V. Ex.a na.
devida oportunidade, não sei por que
motivo deixou de ser concedido. Creio
que a recusa se fundou na preocupa
çáo. que é de todos nós, de acelerar
os trabalhos de votação da Carta
Ma,...,...q. Sinto, porém, que. para se
conseguir êsse aceleramento, se haja.
escoUlido uma data. fixa - a data da
nossa. Independênci~ .

Sou daqueles que se incorporaram
à corrente de quantos desejam ult1~

mar os trabalhos àa Assembléia, mas
sem a preocupação de marcar a pro
rnulgaçé.o da lei Magna para 7 de
setembro próximo. Explico-me, Se
nhor Presidente = é Que o dia da pro
mulgação da Constituição de um país
é, 'por 51 mesmo, uma grande data
para êsse país.

Estas conside!'ações têm por obje
tivo solicitar de V. Ex.lI. a fineza de
meditar, ainda uma vez. sObre o pe
dido de destaque a que me refiro,
s f1m de que reconsiderada A. decisão
anterior, possamos discutir a emenda
no momento oportuno.

A medida. proposta pretende ampa
rar a grande classe do funclonal1&no
público e estou certo de que Vossa
Excelência há de permitir que sObre
ela se manifeste a Casa na últ1ma
ocas1ão em que poderá fazê-lo.

Antes de enviar a V. Ex.& o reque
rimento, quero ler o texto da emenda
n.o 2.091, a que aludo:

"Ao art. 175 adite-se:

A cargos ou funções de igual
responsabilldade e que não têm
direito s acesso deverão CO:Tes
pender venc1mentos ou remunera
ções 19ua1stl.

Esta. Sr. Presidente. a questão de
ordem que submeto ao elevado cspf..

r1to de j usUça de V. Ex.·, certo de
que deferirá o requerimento que neste
instante envio à Mesa. <Muito bem;
muito bem.)

O SR. PRESIDENTE - Nio ter1a
dúvida em reconSIderar o desp~ho
dado ao requerimento, não s6 em
atenção ao illtstre orador, como aos
d.emais signatários da emenda. SIn
to-me, porém, em c~rta dificuldade.
visto como o Capitulo no qual a
matéria se enquadra já foi aprova.
do pelo plenário e 56 a Assembléia
poderá permitir o reexame da ques
tão.

Ter-e1, portanto, de consu!tar a
Casa, embOra escl-areoend{) desde lo
go qu-e de minha. parte o destaque
está concedido. se o meu nobre co
lega. então no êxerc1cio da Presidê:a
da., deixou a questão para ser de
cida por mim, fê~lo por escrupulo,
aliás inj ustificável, porque S . Ex.....
então, presidia os trabalhos e a de
cisão no caso era de sua alçada. Só
pos,!;o atribuir a uma deferência à
minha pessoa a atltude de S. Ex.·.
que mutto agradeço.

Não tenho. asstm. con.strar..gimento
em submeter a questão ao plenário.

O SR. LIN'O MAOHADO (Pela
ordem) (.) - Sr. Presidente. V.
Ex.a rehOlveu. com() de resto já. es
perava, com multa justiça, conceder
o destaque, e fê-lo atendendo a.o
elevado número de signatários do
pedido, o que importa cli7~r da maio
ria da própria Casa. V. Ex.a assina
lou que o Presidente eventual, não
resolvendo naquela oportunidade a.
sol1ci tação, 56 o !êz em atenção à
pessoa d~ V. Ex.n porque na reall
cLadoe não devia haV'Cr solução de
continuidade na Presidência da Casa.

Estou certo de que a casa apoia
rá o ato de sua Presidência. Pedi
ria, então, a V. Ex.a, que a.pel'8SS~

para a Assembléia no sentido de que
a matéria fÔsse discut,ida no ins
tante oportuno. isto é, quando tives
semos de votar as .. Disposições Tran
sitórias". que estão arrastando. como
verdadeira enchente, todos os assun
tos, tódas as ma.tértas, questões tn
te1ramente div~rsas daquelas que se
costumam incluir nesse Capitulo.

Confesso-me BTato a. V. Ex.·.
(Muito bem.)

O SR. PRESIDENTE - Pede o Se
nhor Representante Uno Machado

(.) Não foi revisto pelo orador.
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reconsideração do indeferimento ele
destaque de emenda por S. Ex.a so
licitado. Alega o nobre Deputado que
meu substituto, de ontem, nesta Pre
sidência não o quis atender porque
o despacho fôra por mim proferido,
não lhe cabendo, portanto, re!ormà
10. E' mais uma demonstração de
aprêço e consideração que fIco a de
ver ao nobre Representante. 8r. Ber
to Condé. S. Ex. a poderia decidir
o caso como lhe parecesse mais acer
tado, sem que eu me pudesse magoar,
porque então ~xercla as funções de
Presidente em tôda plenitude.

Devo acentuar, entretanto, que não
llOssO atender. por mim mesmo, ao
requerimento do nobre Representante
Sr. Lino Ma,~hado.

A Casa, contu<lo, é soberana c pode
deliberar em sua alta sabedoria. Vou,
por isso. consultá-la sôbre se permite
que se discuta, no momento oporttUlo,
a matélia da ~menda a que aludiu o
ilustre Deputado.

Os Senhores, que deferem o reqne
rimento do Sr. Representante L1no
Machado, queiram levantar-se. (Pau
sa.>

Está deferido. (Palmas.)

A Casa, contudo, é soberana e pode
deliberar em sua alta sabedoria. Vou,
por isso, consultá-la sôbre se permtte
que se discuta a matéria da emenda.

O SR. BATISTA NETO - Cr. Pre
sidente, peço a palavra, reIa orde::n.

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

O SR. BATISTA NETO (Pela or
dem) - Sr. Presidente, ocupamos esta
tribuna para alertar aos d'.!mocratas
e ao govérno contra 8 tentativa Q.ue
ora é feita no sentido de reforçar as
fOrças já combaleantes do imperia
Usmo P. do capital colonizador, con
seqUentemente. O engenheiro Fran
cisco Cotrinl, ex-diretor da Elt""OB.
faz poucos dias, dava entreVista à
imprensa, declarando ter sido enca
minhado ao Govérna, um projete no
sentido de trans!ormal' a E.F.C.B.
de autarquia que é, pertencente.
portanto, à União, em sociedade anO
nima.

Dava mesmo maiores detalhes.
entre os quaIs a. partlcfpaçAo dos
ferroviários em 2 por cento dos lu
cros da futura sociedade ILntanbna.

Tal projeto não enoontrou eco no
seio das ferroviários, que dirigiram
protestos a representantes de todos
os pa.rtidos pol1ticos, dignas depu
tados, SI'. Presidente da República,
Sr. Ministro da Viação e a<) atual di
retor da E.F.C.B., engent.teiro Re-
nato Feio. .

Nem mesmo o engodo da par.t1cipa
ção em 2 por cento dos lucros da fu-
tura sociedade anônima anuviou a
visão dos ferroviários. que sabem
como sáo falazes promessas como
aquela, principalmente porque, quan
do dir~toI', o Sr. Ernani Cotrim.
tendo o govêrno determinado um au
mento de no mínimo 500,00 nos SQ
Iáncs de fome dos ferroviários, tudo
!êz e finalmente obteve outro de
creto do govêrno. restringindo para

o.· ferroviários da E.F.c.B. o referi
do aumento a Cr$ 250,00 n.tensais.

Agora mesmo moVimenta-se o go
vênio para encampar a Cantarelra.
Nessa Assembléia Constituinte já. for
a:>resentada indicação para que fósse
nacionalizada a Leopoldina Rallway,
e em todos os povos do mundo e ten
dência para a nadonal1zaçoo dos
meios de transportes.

Não faz mwto, passav.J pelo Bl'asil
u.'Ua Missão inglêsa. dirigindo-se a.
Arg-entina, para tratar com o govêr
no argentino que procura nacionali
zar .suas estradas de ferro. sabida
mente inglêsas.

E come na Argentina, em tocos os
países do mundo. inclusive na In
glatel'ra, tira-se as ferrovias das em
prêsas particUlares para as mãos do
govêrno. Não é, pois, dentro de um
ponto de vista estritamente partidá
rio que falamos. Queremos tornar
claro que o capital colonizador, o
imperialismo, procura sempre se re
fazer de golpes recebidos. E nã.o é
demais cansklerarmos, em face da
importância fundamental da. E.F.C.B.•
com que prazer se volts.m os olhares
cubiÇO'sos do imperial1smo para. essa.
ferrovia. Seria o atrofiamento defini
tivo da zona. servida pela. estrada e
a escravização dos ferroviários, como
ocorreu na Leopoldina, onde o go
V'êrno te-ve de nomear um interventor.
pOr nã,o poder crer nos dados forne
cidos pela emprêsa. inglêsa, que plLga
salários de tome a seus empregados.

Tal projeto evidentemente encon
trará pela frente todos os bons pa
triotas. Mas ILpesar de não crennos
em sua definitiva realização. 1L1erta-



-3J8-

mos & esta As~embléia Constituinte
e ao govêrno para. o que êle contêm
de retrogS'do e impatriótico.

Benhor Preside.'"lte; em face do que
acabamos de expôr, passamos à Mesa
um requerimento. Era o que tinha. a.
diZer em nome da bancada do Pa.rt1
do Comunista". (Multo bem, mUito
bem) •

O SR. BARRETO PINTO - se
nhor Presidente, peço a pala.Vl'a, pela.
ordem.

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

O SR. BARRETO PINTO (~) 
(Pela. ordem> - Sr. Presidente. não
venho <X.~par a tribuna da Assembléia
para defender o General SCarcela Por
tela, Presidente da. Comissão Central
de Abastecim,ento, das graves e IncI
sivas acusações que lhe foram feltas
pela Associação das Donas de Casa,
em carta- A.i>erta p·lbllc~.<Ja por tOda.
a Imprensa da cidade.

O Sr. Hugo Carneiro - A honra
• do General Scarcela Portela está. Q.cl

ma, de tôdas essas acusações.
O Sr. Pedroso Junior - A honra,

sim; os atos, não.

O SR. BARRETO PINTO - Não
estou pondo em jôgo a honra de Sua
EL·, que considero uma das mais bri
lhantes figuras do Exército Nacional.

Não vim à tribuna, igualmente. de
fender a Associação das' Donas de
Ca.sa, em virtude da resp08ta imediata
ds.da. por S. Ex.· àquela entidade.
Essa A.saociaçio faz graves acusações
à Comissão de Abastecimento. Algu..
JII&B delas são respondidas, dizendo o
sr. General que essa entidade não
paga o que compra.

O que pretendo - e estou certo de
encontrar o apô10 da. Casa - é de
fel'der a Assetnbléi& Constituinte. Que
há oitenta dias enviou um requeri
mento ao honrado. integro e dlgx;o
ar. General Bcarcela. Portela. pedindo
88 8egu1ntes lnformações:

I - O montante das despesas
J" reaUza4as e dCJS créditos a.ber
tos no B. B. para aqu1s1çAo de
aêne1."OI allmenticl08 com 1D<Uea
çio do núme.ro do decreto-lei Que
abriu taJs cráditoa;

(~ NIo toi reviato pelo orador.

H - qual o total das vendas já
realtzadaa &08 consum1dores e
como teD1 sido felto o reco~himen
to reapecttvo.

In - como se exp&a a aQuisi
çãol do, trigo extra-cota diante da.
dec1aracAo expressa do PCCN. do
T11go de que não poderia ser le
vada a sério qualquer aqU1siçio
eJrtl'a.-cota a Dão ser p<Jr inter
médio da. referida. Com1&são.

IV - Qual o critério Que a.
CCA. vem adotando na aquisição
de gêneros allment1cios".

O nobre Representante Sr. Georgi
no Ave11no, 1.° Secretário da Assem
bléia Constituinte. no dia 25 de' JWlho.
pelo oUcio %l.o 500. enviou ao Presi
dente da ComiasAo Central do Abas
tf,c.imento o ofício n.o 500. sóbre a. ma
téria contonne verU'lquel ontem. na.
secretaria da Assembléia Consti
tutnte.

Sem Querer entrar na apreciação do
mérito do requerimento ou das per
guntas que constituem meu pedido de
informaÇÕeS. faço desta tribuna um
apêlo ao digno ar. General SCarcela
Portela.. Assoberbado como está Sua.
Ex.a, com múltiplos afazeres, talvez o
requerimento da. Assembléia. esteja
em algum ellCan lnho de dependência
daquela. CO'n1i.6.~o. ignorando seu di~

rigente a assunto.
Pretendo que o honrado militar

preste 88 informacões indispensá.veis
ao esclarecimento de tão Jn'ave ques~

tão, Que lntel'esHa 900 pais inteiro - a do
abastecimento. contiada. à integrIdade
do Uustre general. (Muito bem.>

O SR. NESTOR DUARTE - Se
nhOr Presidente. peço a palavra, pela
ordem.

O 8R. PRESIDENTE - Tem a pa
lavra o nOMe Representante.

O SR. :N!5TOR DUARTE (Pe14
ordem) - sr. Presidente. li, na últi
ma edição de ·0 Globo". de ontem.
a notfcla de que o Sr. Presidente da
RepúbUca nretende promover a exe~
cuçAo imediata da grande obra de ele
tr1!lcaçAo da Cachoeira de Paulo

. Afana0. no, Rio 8Ao Francisco.
A notidaJ 6 cara, a todos nós. repre-

sentantes dos Estados são-francisca
nos Cmwto bem>: 1)015 temos que uma.
obra, CQIIlO esta. representa, ao lado
da. sfcleinll'8fa. uma das maJores em~
presa de- ree,uperac;.o da riqueza na
ci<mal'.
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Deaejo. porém, .ante o PQ86fvel 0
sêjo que a nov~ nos abre. ohamar a
&tenção do Sr. GeneraJ Eurico Gupe.r
Dutra. 8Ôbrt: a. sltuaçl.o de 4esJaualda.
de que se criou para o Estado da. Ba.
h1a, na planlflcacAo do empreendi
mento e, sobretudo, Da obtençAc 'dos
benefic:l.os 1tned1a.tos c.1a eletr1fica;çáo
da grande cachoeira brssU:etra.
Li, na revista RodoIJ'a. &BS1na.
do pelo ilustre escritor Nél6on. Oouti
n:bo, a exposição~a -do
plano de eletrificação ~o Sio Pmncls
00. 5egundo ê5:3e plano. duaa etapaa
terâ a em:prêsa lrldro-elétrlca. - a prt....
Meira. 'de 5 a lO, &nOS. e a ,~&, ..
completar-se com o emprêgo.~ nowa
máquinas qu~ ·permitam asmpll.açio
da llatêncla el-étrlca. da eaeboeU'a..

SeglUldo o programa - '2'e'ptto 
cabe aos Estados sã.o-trandaca.n06, !sto
é, Pernambuco, Alagoas e 8eTglJ)e e,
a.1.u.da, aos vizmbos a. Pernambuco.
como Rio Grande do Norte e Paraiba,
receber ben-e1'ic1os 1me<llatos da. eletr1..
tk:ação da. cachoeira G~ lUa S&.c :P.ran..
cisco.

Entreta'nto, a BaJUa., '0 maior Esta..
do da. região sãe-'fra.ndseana e o que
mais partic1pa do destino do grande
rio braosHelro, fC'1 relegada a situação
secun.dá.rla., para SÓ vir &tJfei·r as van
tage-Il5 da eletrifIcação na segunda eta,..
pa. da. emprêsa. De 'a.c6rc.io com o
pla.no qae estou e:x8m1~do, uma. vez
eletri'!icada. a cachoeira de Paulo
AfOJWO, uma corrente se dever*. esLen...
der, imediatamente, a.té a. ctdade de
Ca.rUaTU, no Estado de Pernambuco,
e ai se subdividir, levando a. energia
e-l'étrlca EI. todos os Estados que Já citei,
com excepção do da Ba.bi&.

E' JnadJ.A.vel, Sr. Pres1denlte, a. mo
d1.f1cação do pltmo, pua que o Esta
do da Bahia, dentro do ~a sã<r
franciscano. receba, como 08 demais.
06 beneficios imediatcsda -eJ.etrltica
ção da. grande Cachoe1ra. E porque
é inadiável a modUJc89fw, taç<> um
8ipêlo ao Sr, Pre.sidente da Repúbli
ca, no sentido de que S. Ex.-, a ser
verdade que vai pôr em execução a
gr&nde obra. interponha. sua autQr1da...
de, a fim de que o Estado da. Bahia.
part1c1pe dos bene!íc1os tmedJ&tos 
repito - da. eletr1fteaçio da gro.nde
Oaehoetm de Paulo AI«uJo. (Multo
1NnI; muito bem. PCIÚJIIJI.)

O 8ft. JURACI !4A.G~r.RlB8 
ar. Presidente, peço a r-!&VT&, pela.
OI'Ciem.

o SR. F'RESJDEN'I'E - Tem a .pa..
la.vr.a o nobre Bepresenta.nte.

OBR. .Jtl"R.AOI MAG.Al.iHAES _
Sr. Presidente, entre as cU:r.losildedea
da polit:lca brasufl'ira, bem. pecl1l1azes.
mesmo, a ela, está a de fazer~
cutu' nas provinclas, de tonna C8IPQ1o
sa, os 8.CQt1tectmentos desenrolados na
metropole.

E' a êste propósito, Sr. Presidente
que vou lêr, mais por U sense of hu
mour" do que por da.r vaiar 80
essas 1n!antiUd,ades, um. telegram.a. pu_
bllca.do num joma.l de REcite. bse te
1egra.ma. assume um cunbo de certa
importAncla. 'POlltica, ~ada. a naturerz::a.
do seu proprletf.:r1o, $r. Asameamon
Magalhã.es.

Trata-se da "Pôlba da Manhã" de
Riectte. de 3 do 'corrente e:d1çA.o em
QUe tre contém o telegrama que passo
a lêr. na. parte que pode interessar ao
julgamento desta Casa:

.0 Quando o Det>Ut~o Jura.ct Ma
ga.lhães gritava possesso, ao ~ da.
tribuna, o Sr. EtelV1no Uns che
gou perto dêle e disse ba.1xLnho
alguma coisa, Que foi o bastante
para àquele udenista E'mpa.lldecer.
Foi então que tôda a. gente pOde
ajuizar melhor da tão 8JPlegoada
coragem do homenl, etc ....

O Sr. Luf3 Viana - EntlíO. foi. o
segU!ldo desa.fio do dia. ...

O SR. JURA0! MA&ALHAl!S 
Ore, Sr. Presidente, nesse pareo de va,
lentia não entro. Nessa eompetiçãonio
parliclpo, e não fa.t;o O'ojeçao a que o
Sr. Etelvino Lins tire perante os seus
conterrâneos carta. de va.lente; mas o
que não a.dmitirei é que essa carta de
va~nte seja. tirada às minhas custas.
(Muito bem.)

Todos assistiram ao deba.te e todos,
também, nesta C~a, hão de me fazer
justiça - jama.is provoco companhei
ros pa.ra. questões pessoais ...

O Sr. Barreto Pinto - E' verdade.

O SR. JURACI MAGALH.Al!S 
... mas, por certo, todos concol"'da.rão
em que, provocacio, jame.ts fugi nem
!ug1re1 a enfrentar o problema., no teI'
reno em que qua.lquer colega o 0010
que. (MUito bem; muito bem.)

O SR. J~ C'RISPIM - sr. Pre
aide.n.te, peço a palavra, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE - Tem 6
palavra o nobre BepresentaD.te.
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o SR. JO'~ CRISPIM (. )
Sr. Presidente, desta tribuna. gran
de tem sido o número de !lustres
Representantes que vêm prote3tando
contra as perseguições políticas, ul
timamente praticadas contra fundo
nários públicos, por perteneercm a
êste ou àquele partido pOUtlco, que
nio corresponda. aos interêSdes dos
chefes administrativos, particular
mente no tocante a membros, sim
patizantes ou simples eleitores do
Partido Comunista BrasileIro.

Tenho em mãos, 61'. Presidente,
carta em que um membro do nosso
Partido traz ao eor..heclmento da
bancada. comunista desta. Casa mais
uma dessas perseguições. Trata-se,
desta vez, da demissãto de um pro
fessor de Escola Técnica de Agricul
tura da cidade de Barbacena, no Es
tado àe Minas Gerais.

Este, Sr. Presidente. o fato ~rave,

objeto do requerimento que a ban
cada do Partido Comunista, por meu
lntermécllo, encaminha. à Mesa.

Era. o que tinha a dlzer (Muito
bemol

O SR. LUIZ VIANA - Sr. Pre
sldeny:, peço a palavra, pela ordem.

O SR. PRESIDE:NTE - Tem n
palavra o nobre Representante.

O SR. LUIZ VIANA - Seuho:
Presidente, há dias, Juntamente com
outros companheiros, tive oportuni
dade de enviar à Mesa requerimen
to de informações, endereçado ao
Poder Executivo, sóbre .se era ver
dade que fôra dada autorlzaçã.o pa
ra 1mportação de máquinas velha;;.
reconcUci'onadas, destJnadas à lndús
tr1a têxUl de São Paulo.

O Sr. Barreto Pinto - A quelu .são
destinadas as máquinas, que gosa
ram de isenção de cUreitos? E' omito
Importante saber qual a companhia.
privilegiada e qual o maioral dessa
companhia. Conheço o caso.

O SR. LUIZ VIANA - V. Ex.
Verá.

Pojs bem. Sr. Presidente; já hoje,
embora ainda. não tenham chegado
as informações soUcitada.s ao Poder
Executivo, desejo adiantar li Assem
bléia que, contrariando tMa oi poH~

t1ca eeonômica que até a.gora ,1uha
sendo seguida, acaba a Carteira de

(.) NAo toi revisto pelo ontdor.

Exportaç§.o ~ Importação d'IJ Bar..co
do Brasil de determinar ao ÇDnsula
do brasileiro em Londres nermlta o
embarque de centenas de milhares de
libras em máqulnas imprestávci.s,
obsoletas, máquinas que de nenllUIn
medo podenl a tender aos int~rêsse5

da 41dústria brasl1elra, máquinas qUE',
na realidade, já não servem para a
Inglaterra e, por isso, se pretende
vender ao Brasil, como se o Brasil
pudesse ser transformado, nesta ho
ra, na Sapucala d'V ferro velho das
jndústrlas da Inglaterra, ou de qual
quer outro pais. Posso acU.antar a
esta Assembllllil, que o negócio de
que se trata é uma importação para
B. fábrica de tecelagem Lut!ala, cm
ptêsa de propriedade de alguns sf
rios de S~ Paulo.

O Sr. Gabriel Passos - V. Exce
lência tu bem em dizer que se traA

ta de um "negócio". Quem tiver
'verdo.delro espírito industrIal nunca
fará. uma coisa dessas, porque t,erá
amor à indústria.. São apenas nego
ciantes ávidos de lucros ,~ que não
se lmportám de empregá.·.ll)s na in~
dóstria brasileira, oomo futuramen
te c ffJ.râo no mercado est:"9.ngeiro.

O SR. LUts VIANA - '[Tma >::0
missã.o técnica americana, que a.qJ.l
esteve em 1942, no relatório então
apresentado declaro\! que a indústria
textll no Brasil predsava ser reequ!.
pada numa proporção de 100%. PoiE
bem, Sr. PresIdente, contrarlando a.
pOrtaria 259, do próprio Ministro da.
Pa.zenda, acaba de ser dada autoriza
ção para a firma S. Dod<i &: Sons, 8
fim de que possa mandar vir para. o
Brasil. para a firma Lutfala, cêrca de
f SOO. 000 de máqu1nas velhas recon
dlcJonadas. Isto quando os maiores
organismos técnicos na espécie. o Sin
dicato de Tecelagem de São Paulo, a
Federa~ão das Indústrias de 5'0 Pau
lo, já tiveram oportunida.de, por of(
Cl06, documentos, que tenho etn mãos,
de se manifestarem contrárias &
compra de máquinas velhas. Também
a própria Comissão Textll que fun
ciona nesta Capital, de que é presi
dente Q Sr. Guilherme da Sl1veira Fl
lho, já teve ocasião de externar-se.
condenando a Importação de miqui
nas velhas recondictonadas.

O Sr. Gabriel PQ.8S0S - A importa
çâo dêste mat.erial velho não se Justi
fica eenAo pela ganAncfa e irresponsa
bilidade.

O SR. Luts VIANA -- Pois bem.
Sr.. Pres1dente, p10r do que se tlvea-
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semos admitido a política. de permitir ao
compra. de máquinas velhas, é entrar
nesse regime de exceção, regime que
pode ser acoimado de encobrir negó
cios poucos lícitos. Se estlvessemos
num regime no qual qualquer pessoa
pudesse importar máquinas velhas,
muito bem; mas fechar a Anfândega
brasileire., e depois viver num regime
de exc~ão através da Carteira de
Exportação do Banco do Brasil. é pre
cedent.e que realmente não abona.
nem ao Banco do Brasil, nem no Mi
nistro da Fazenda, se por acaso o Mi
nistro da Fazenda está envolvido nes
sa permissão a qu~ me referi.

Antecipando as informações que
deverão chegar, quero deixar não s6
um apelo mas um protesto, porque
acredito que assim fazendo cumpro
bem meu dever de brasileiro.

O Sr. Gabrie: Passos - V. Ex.·
interpreta o sentimento da assem
bléia.

O SFt. LUíS VIANA - ... a. fim
de que a indústria brasileira nAo seja
sacrificada através dêste expediente
que visa sobretudo favorecer certos
negodantes, em detrimento da. in<!ús
trta nacional. (Muito bem; muito
bem. Pa!'Tfl,(U;).

O sIl.. OSVALDO LIMA - Senhor
Presidente, peço a palavra. pela c.r
demo

O 8Ft. PRESIDENTE - Tem a pa
]avra o nobrE: Representante.

O SR. OSVALDO LIMA (.) (Pela
ordem) - Sr. Presidente, também
vou falar pela ordem, sôbre matéria
que nada tem de ordem.

Em sessão ant.erior, sentava-me jun
t.() ao Sr. Deputado Juraci Maga
lhães. quando o Hust:re Representan
te Sr. Etelvino Lins deu um aparte
expressando-se com palavras que nada
tinham de ofensivas e que erant ao
contrário perfeitamente parlamenta
res

Todos sabemos ~omo o Sr. Senador
Etelvlno Lins se conduz nesta Assem
bléia: absoluto cavalhe1r1smo e ética
parlam.entar.

Nestas co.ncUçã-o, uma noticia. en
viada para Pernambuco de certo re
flete apenas pilhéria da imprensa,
dessas de que todos os dias somos
vit1Jnas ...

O Sr. Plinto Barreto - Allás, pi
lhéria de mau gôsto.

C-) Não toi rev1.sto pelo orador.

O Sr. Rui Santo: - E das qua.1s
se deve libertar a imprensa.

O SR. OSVALDO LDMA
sem que nenhum de noo tenha trazido
os casos à Câ.mara.

O Sr. JUTact Magalhãe3 - Peço a
V. Ex.a registrar que eu, a.penas por
humorismo, conte~ à Casa o fato por.
que a pilhéria em nada me atingia.
Vale a. pena ressa·ltar êsse processo de
fazer dessa forma, na prov1ncla,
aconteeimentoo ocorridos no Rio de
Janeiro.

O Sr. Barreto Pinto - Na COrte.
O 5R. OSVALDO LIMA - Dou

meu testemunho de que o nobre co
lega tnterveiu com espírito concilia
dor naquela discussão da semana pas
sada. Eu mesmo tive, então ligeiro
atrito com o Sr. Deputado Arruda
Câmara.

O Sr. Barreto Pinto - Li, na Im
p~ensa. que V. Ex.- havia. corrido do
padre Arrw:w. Câmara.

O SR . OSVALDO LIMA - Disse,
porém, s. imprensa que el.: tinha cor-
rido. Mas, na Verdade, o fato de ter
corr1<io de um Ministro da minha re
ligião seria motivo de prazer p8.la.
mim, princ1~lInente porquê, quando
estudante, tive a glória de ser cam
peAo de velocidade. Mas, nesse caso,
nem a.mplitude havia para correriaa.
Assim, na ausência do Sr. Senador
Etelvino Lins, devo dizer, esclarecendo,
que de parte do sr. Deputado Juracy
Magalhãf".8 não houve qualquer in
terferêllda para qUê tal noticia t&se
transmitida a Pernambuco.

O ST. Jurací Magalh4es - Agra
deço a V. Ex.Po a ex-pllcação que aca
ba. de dar à Casa.

O SR. OSVALDO LIMA - Era o
que tinha a dizer. (Muito bem).

O SR. GUILHERME XAVIER 
Sr. Presidente. peço a pala.vra. pela
ordem.

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

O SR. GUILHERME XAVIER. Ce )
- Sr. Presidente, havia-me inscrito
no Expecliente com o rim de defen
der emenda que apresentara ao pro
jeto de Constituição, e a-ss.1m procedi
porque não desejava fazê-lo durante
a. Votação, de vez que não é meu pro·

(.) Não foi reviato pelo orador.
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p6stto eontnbulr pe;ra embaraçaT a
marcha. dos nomsos 'tr&balhos COMtt
tuc1ona1s.

Entretanto. V. Ex.a bA de convir
que a esta altura. faltando apenas
alguns minutos .pal'& terminar () ex
pediente, n:!o mais teria tempo para.
de&envolver argumentos em favor de
m1nha emenda. r o DlOtJVO por que
desisto da pala'Vl'a.

O SR. PRESIDEln"E - Tendo o
nobre Representante sldo prejudica
do, de bom gosto concederei a pa.lavra
aS. Ex.· amanhA., .para defendEr sua
emenda.

'0 SR, QlJILHERME XAVIER 
Muito obrigado a 'V. Ex.·.

O 8R. PRESIDENTE - Com a pa
1ana o ar. Eunáplo de Queiroz.

O aR. EONAPIO DE QUEIROZ 
(Z.~ o segublte dUcurao) - Sr. Presi
dente. Sra. CoDatItuiDtes, há poucos
dIa.s ~ve oportunidade de, nesta tri
buna, denunc1ar a sltua.çlo em que se
encontra. o p6rlo de nhéus e solicitar
dos poderes competentes, por intermé
dio da respe1tAvel Mesa desta Assem
bléia. providências referentes ao res
ta!>elecimento do tráfego marítimo de
navios na.cion&1s para aquele pOrto,
suspenso pela Comisslío de Marinha
Mercante, desde _941 e a revisão das
tabelas de fretes q'ue lhe dizem res
peIto, pois. verifica-se ainda o absur
do da equlpa..1"8Çio do seu valor entre
Ilhéus..salvador e 1lhé\;S-Rio, quando
as distAncias l'espectlvas contam-se em
120 ~ 600 mllha.s .l.prox1ma.damente.
Tenh~ em mAos e. resposta c:. ue se

dignou enviar-nos o Exmo. Sr. Minis
tro da Via.ção, acompanhada de cópia
doe uma exposlçfio de motIvo::, relativa
ao caso em aprêço, dIrigida ao Exmo.
Sr. Presidente da Rep6bUca e com o
desPacho de SUA Excelência, nestes
têrmos: Aprovado. (U):

"Exmo. Sr. Presidente da Re
pública:

Atendendo ao que sollcitou a
Assembléia Nadona! Constituinte
em oficio n.O 3'16. de 31 de maio
111t1mo, tenho a hOnra de passar
as mios de V0B8e Excelência, em
cópia anexa. & IDdJeaçIo n.O 92-46,
'de autoria do 8eDbo!' Deputado
EunAp20 Pe1t.ter de Queroz, em
Que se BODc1tam prov:ld~nclas no
aentido de Ar'ftMMe1eetdO o trã-

!feto ttlarltfmo de navios na.cf()nollts
para o pôrto de tlh~us e reVistas
as tabela6 dos fretes entx'e aquele
pôrto e o de S:J.lvador.

A Gamissão de Marinha Mercan
te, ouvida sóbre o assunto, eliCla
rece, no oficio junto em cópia, ~lo'

ser aconselhada, no momento, "
escala no· aludido pOrto de navios
do Lo1de Brasileiro, da Companhia
Oostelra e da COmpanhia Comér
cIo e Navegação, não ,1)6 em virtu
de da precariedade do respecUvo
balisamento, como porque os raros
navios de mínimo calado e com
primento dessas três grandes em
prêsas já estão sendo emprega
dos eln portos também de difícil
acesso.

Qu,a.nto a revisão daS tabelas
de fretes, aquela COmissão está
coletando elementos ?ara o fim
em vista.

Com êstes ::sclarecimentos, sub
meto o assunto à consideração de
Vossa Excelência..

Rio de Janeiro, 9 de Julho de
1946. - Lu'!z Augusto da Silva
Vieira'"

Fui sempre inclinado a acatar as
deliberações das autoridades pOl-q~e
acredito nos seus elevados intuitos re
ferentes ao bem Público. Entretanto,
Sr. Presid~nte, diante da. fragilidade
das razões ora alegadas na exposição
da. motivos e a sua repercussão. alta
mente prejudicial, aos interêsses de
uma grande região, não posso furtar
me ao dever de ~ontestá-las e lnsls-.
tir nas providências tão reclamadas.

E' que se trata. Sr. Presidente, do
abandono por parte do poder público.
de um pOrto nacional, o oitavo pela.
ordem de importância econômica.
Pôrto que serve a Ulll.9. região das mais
privilegiadas do .?afs, onde o trn.balho
continuado de muitas gerações, subs
tituindo as florestas nativas por imen
so parque de produção agrfcola in
tensíssima, constrUlU um esplênd1d.o
patrimônio que honra a tenacidade e
a capacidade realizadora dos brasilei
ros e constitui. hoje, o sustentáculo da
economia de um .LOS gra.ndes estados
da tederaçf.o.
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Passo assim, 8rs. Constituintes, a
examinar, rapidamente, as alegações
feitas pela Ool1.lissão de Mannha Mer
cante. A primeira razão apresêntada
foI a "precariedade do bal1samento do
Pórto". O simples :aOO, de existir em
pleno funcionamento um Departamen
to Nacional de ..,ortas e Navegação,
não permiUria à Comissão invocar se
melhante motivo para justificar o seu
propósito de manter, !,or mais de fi
anos, um IlÔrto, privado dos seus ser
viços mais essenciais: a navega-tão de
cabotagem.

O Sr. Leandro Maciel - Al1ás o
serviçO de baUsaLlenOO é elementar.

O SR. EUNAPlQ DE QUEIROZ 
Nada disso se justifica, portanto.

O Sr. Manuel Novaes - Corroboran
do o ponto de vista de V. Ex.a I aliás
o mais louvável, em defesa dos inte
rêsses de Ilhéus e da Bahia, devo
acrescentar que, mais ou menos na
mesma época de seU requerimento, eu
bavia apresentado outro, sugerindo ao
govê:-no a. desobstntção do Põrto de
Ilhéus, quer dizer, a retirada do casco
do navio Itacaré e a dragagem do
PÔrto. Nos entendImentos subSequerl
tes, que tive com o Sr. Ministro do.
Viação e com o Diretor do Departa
mento je Portos, assas autoridades as
seguraram-me que só em março ou abril
'POderiam mandar uma draga, aliás a.
única do Pais, a fim de dragar o pôr
to de !lhéus. Tais medidas estão re
tardando a providência que V. Ex.U.
pleiteia.

O SR. EUNAPIO DE QUEIROZ 
'Obrigado a V. Ex,a.

(Lendo): Em seguida, alega a Co
missão que "os raros navl)s de mí
nimo calado e comprimento, das três
grandes emprêsas, já estão tambem
empregados em portos também de di
fícil acesso". Quer isso diz.er Senho
res Constituintes, que a dificuldnde
de acesso ao Pôsto de Dhéus não é
a razão de ser da sua exclusão pela
Marinha Mercante, pois outros portos
em idênticas condições estão sendo
atendidos. A exceção é. assim. des
c"oncertante. Porque, Sr. Presidente,
cC'mpreendernos que as boas normas
administrativas e os sentimentos de
humanidade que nas horas dUfcels
elevem prevalecer, determinariam que
c pouco que temos fOsse distribuiJ.o
com todos os que somos. A ComIs
são, preterindo deUberadamente os
interêsses de uma região, além das
conseqtiências desastrosas para a 8ua
vida. econÔmica e social, faz desper-

tar uma justa indignação que tOda
l'l.fdida de exceção provoca.

I: referência feita aos "ro.r05 na
VIOS" utilizáveis, merece apreciação.
Cêrca. de 12 navios menores das três
emprêsas ~~tadas visitavam regular
m~nt.e Ilheus, nUIlla média de 5, por
mês até 1941. Conforme relação oft
cial das nossas perdas marftimas du
rante a guerra, em número de 39,
sômente constam duas dnqueles 12: o
Aníbal Benevolo e o Comandante AJ
cídio: Possivelmente os 10 restantes
continuam em serviço e ao Que sabe
mos os portos nacionais continuam os
mesmos.

Por outro lado. Sr. Presidente, a
Comissão tem anunciado pela im
prensa "que dispõe de navios sufi
cientes para atender às necessidades
de transporte do país" e que "maior
número de navios sàmente serviria
para aumentar as filas nos portos".
O .. Correio da Manhã", ha poucos dias,
publ1r:ava : .. Afirma a Comissão que
não existe atualmente falta de tra.ns
porte e provará êsse ponto de vista,
propondo ao Ministro da Fazenda a.
supressão da concessão outorgacta a
Companhia~ estrangeir~s para a rea
lização de serviços de cabotagem",
medida essa, creio, em vigor.

Nã'1 resistem, assim, 5rs. Consti
tuIntes, mesmo em face a êstes li
geiros comentários que o tempo não
permIte mais circunstanciauos. as ale
r;al}ões com que a Cor.üssão tenta
justificar a. impatriótica exceção. Na
época presente, em que sofréffios uma
crise econômic..a sem precedentes,
tendo de inicio provocado a estagna
ção da produção agrícola e, posterior
mente, a deficiência dessa produção.
refletindo-se de forma alarmante em
todos os setores da vida nacional,
tudo indica que as atenções do poder
público se dirijaln preferencialmente
no sentido de amparar e estimular as
ativinades agrícolas do pais. Não po
demos admit:r que uma região como a
do su1 baiano, que tem seu escoadouro
pelo Pôrto de Ilhéus, continui sujeita
a medida de gravidade excepcional,
sem cs fundamentos incontestáveis que
o caso exigiria.

Durante cinco anos, Srs. Constituin
tes, reclamamos insistentemente, dos
poderes competentes, o restabeleci
mento do tráfego para o pôrto de
Ilhéus. Não esta.mos a. ex~g1r coisas im
possíveis, já que o melhoramento do
Pórt0 no n..omento não se enquadnl
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nas possibilldadp.s finance1Ta.s da Na
ção. Pleiteamos, simplesmente, um
serviço minimo que nenhuma cies
pesa adic10nal acarreta aos cofres da
Nação; pedimos que dos cento e tan
tos navios da frota mercante nacio
nal, um, ao menos, visite o nosso
pOrto mensal e regulannente. E' in
crível que semelhante apélo não te
nha. encontrado eco na c01'\Sciência
dos responsãveLs pelos ncss~;; desti
nos!

Assim é, Sr. Presidente, que volto
a insistir nas providências desejadas,
requerendo à Mesa, que V. Ex.a pre
side, transmita ao Exmo. Sr. Pre
sidente da República o nosso applo
no sentido de que S. Ex.a se dIgne
de rec()n,:)idel'ar seu despacho, man
dando reexaminar a questão porque
consulra altos lnterêsses nacionais.

Passo às mãos de V. F..x.a o requc
r1ment.o

Era o que Unha a dizer. (Muito
'bem; m.uito bem. Palm.as.)

(Durante o lÜSC".lTSO do Senh,;.r
Eu.nápio de Queiroz, assume a

presidência, o Senhor Berta Con
tU. 2. o Vice-Presidfm.te.)

O SR.. PRESIDENTE - Está fin
da a hora do Expediente.

Pa&a·sc à

ORDEM DO DIA

Comparecem mais 195 Sp,nhores
Representantes:

PartiIkJ Soci4l Democrático

Acre:
Castelo Branco.

Amazonas:
AI17aro Maia.
Pereira da Sil~a.

Pará.:
Maga.lhães Barata.
Alvaro Adolfo.
Duarte de Oliveira.
Lameira Bitten.coW't.
Carlos Nogueira..
Rocha Ribas.

Maranhão:
C~pori Frlu.1co.
LUis CarvaJho.

José Neiva..
Afonso Ma tos.

Piauí:

Renault Leite.
Slge!redo Pacheco.

Ceará:

Moreira da Rocha.
Almeida Monte.

Rio Grende do Norte:
Georgino Ave~tno.
Val!redo Gurgel.
Mata Neto.

Paraíba:

Janduí Carneiro.
Jo.;é JofiU.

Pernambuco:

Novais Filho.
Etelvln'O Lins.
Agamemnon Magalhães.
Jarbas ~aranhão.
Oscar Carneiro.
Costa P6rto.
FerreIra uma.
Barbosa Lima .
Pessoa Guena.

Alagõas:

Teixeira de Vasconcelos.
Góes Monteiro.
Silvestre Péricles.
Medeiros Neto.
Antônio Matra.
Afonso de Carvalho.

Bahia:

Lauro de Frdtas.
Régis Pacheco.
Negreiros Falcão.
Vieira de Melo.
Altamira.ndo F..equião.
Eunáplo de Queiroz.

Espírito Santo:

Atilio Vlvaqua.
Ar! Viana.
Carlos Lindemberg.
Eurico Sales.
Vieira de Rezen(f.e.
Alvaro Castelo.
Asdrubal Soares.

Dtstrit() Federal:

Jona.s Correia.
José Homero.



Ri'O de Janeiro:
Amaral Peixoto.
Eduardo Duvivier.
Carlos Pinto.
Paulo Fernandes,
Getúlio Moura.
Heitor Collet.
Brfgida Tinoco:

Minas Gerais:

Benedito Valadares.
Rodrigues Seab'ra.
Pedro Dutra.
Bias :Fortes.
João Henrique.
J'08.quim Libànio.
José J\lkmim.
AUgusto Viegas.
Gustavo Capanema.
Celso Machado.
OUnto Fonseca.
LaJr 'tostes.

São Paulo:
Gofredo Teles.
Noveli JúniO!.
Antônio Feliciano,
César Costa.
Ma.rtins Filho.
Costa" Neto.
Silvio de CaIJ1pOS.
José Annando.
Horácio Later.
Ataliba Nogueira.
Joã.o A;bda:1a.
Sampaio Vidal.
Alves Pa!ma.
Ronórl0 Monteiro.
Machado Coelho.

Goiás:

Diógenes Magalhã.es.
Guilherme Xavier.

Mato Grosso:
Argemiro Flalho.
Ma.rtlmano Araújo.

Paraná.:

Munhoz de Melo.
Lauro Lopes.
João Aguiar.

Santa Catarina:
Aderbal Silva.
Rogério Vieira.
Haos Jords.n.

Rio Grande do SUl:

Ernesto Domeles.
Ga.ston Englert.
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Brochado da Rocha.
E16i Rocha.
Teodomiro Fonseca.
Damaso Rocha.
Danlel Fara.co.
Antero Leivas.
Bltencourt Azambuja.
Pedro Vergara.
Bayard LlIna.

União De:1n{)CTática Nacion"

Pará:

Agostinho Monteiro.

Ma-xanhã:o:
Antenor Bogéa.

Piauí:

Matias Olímpio.
José C2,Udido.

ceará:
Paulo Sa:rasate.
Gent-il Barreir~.
Egberto RodrigUes.
Fernandes Teles.
José de Borba.
l,..f:ã,o Sn.mpaio.
Alencar Araripe.
'Edgar de ArTuda.

Rio Grande do NortJ;;:
Ferreira de Sousa.

Paraíba.:
Vergniaud Vanderlei.
João Ursulo.
Fernand'O Nóbrega.
Osmar .Aquino.

Pernambuco:
Lima. Cavalcanti.
Alde Sampaio.

Alagôl1s:

FreItas Cavalcanti.
'Mário Gomes.
Rui PalInelra.

SergIpe:

VAlter Franco.
Lesrndro Maciel.
Benbaldo Vieira.

, Bab1a:

Aloísio de Carvalho.
Otávio MangabeJ.ra.
Clemente Marian!.



Dantas Júmor.
Rafael Cincurá.
Aliomar Baleeiro.
João Mendes.
Rui Santos.

Espírito Santo:
Luís Cláudio.

DiJtrito Federal:
Hamilton Nogueira.
Euclides Figueiredo.

Rio de Janeiro:
Prado Kel1y.
Romão Júnior.
José Leorall.
Soares Filho.

Minas Gerais:
Gabriel Passos.
Licurgo Leite.

Sáo Paulo:
Mário Masagão.
Paulo Nogueira.
Aureliano Leite.

Goiás:
Jales Machado.

Mato Grosso:
Vespasiano Martins.
João Vllasboas.
Dolor de Andrade.
Agrícola. de Barros.

Paraná:
Erasto Gaertner.

R10 Grande do Sul:
Osório Tuiuti.

Partido Trabalhista Br~tZetro

Bahia:
Luís Lago.

Distrito Fede:ral:
Benjamin Farah.
Vargas Neto.
Qurgel do Amaral.
Segadas Viana..
Bemeio Fontenele.
!taeta Neves.
AntOnio Silva.
Barreto Pinto.
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Rio de Ja,netro:
Abelardo Mata.

Minas Gerais:
Lert Santlos.

São Paulo:
Guaraci Silveira.
Romeu Fiori.
Eusébl0 Rocha.

Paraná:
Melo Braga.

Rio Grande do Sul:
Artur Físcher.

Partido Comunista do Brasil

Pernambuco:
Agostinho Ol1Vêira..
Alcêdo Oouti'nho.

Distrito Federal:
Mauricio Grabols.

São Paulo:
Caires de Brito.

Rio Grande do Sul:

Abllio Fernandes.

Partido RePUblicano
Pernambuco:

SOUS:i Leão.
Sergipe:

Durval Cruz.
Amando Fontes.

Minas Gerais:
Jaci Figueiredo.
Daniel Carvalho.
Bern!l.rdes Filho.
Mário Brallt.
Artur Bernardes.

Partida Social Progressisü:.

Pará:
Deodoro de Mendonça.

Ceará.:
Olavo Oliveira.
João Adeodato.

Bahia:
Teódulo Albuquerque.

São Paulo:
Campos Verga!.
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PartiOO Democrata Cristão

São Paulo:
Manuel Vitor.

Partido Libertad()T

Rio Grande do Sul:
Raul PUa..

O SR. PRESIDENTE - V()U sub
meter à v.otaçáo da Casa a, emenda
n. o 2.985, de autoria do Sr. Repre
s,entante Akêdo Coutinho, cujo des
taque está assim redigido:

Requeremos destaque para. a emen~
da. n. o 2.985:

Redigir assim: 44 Um têrço dessa
quantiA. será depositado em Caixa
especial. d-estinada ao socorro das
popUlações atingidas pela calamida
de, - devendo essa reserva, ou yarte
dela, ser aplicada na distrlbuiçao de
terras em pequenos lotes ao campo
nês sem terra".

Art.. 193, § 1. o - Titulo IX - do
Pro~to atual, que corresponde ao ar
tigo 139, § 1. o, do Projeto anterior) .

1. o signa.tã.rio: Deputado Alcêdo Cou
tinho.

Sala. das Sessões. 2 de SP.tembro de
1946. - Carlos Prestes.

O SR. ALiC'm)O COUTINHO - Sr.
Presidente, duas d'as nossas emenda.s
que procuravam facilitar a utilizaÇão
das terras aprovP,lta.das e não a.pro
veitadas foram rejeitadas no plenário.
O texto que ficou aprovado estabele
ce de maneira tão geral a questão do
aproveitamento da terra, que não se
pode esperar una solução justa e à
altura das nossas necessidades imedia
tas.

N'2sse sentido oferecemos duas
emendas, uma das quais determinando
que as terras não aproveitadas e 'bene
ficiadas por obras públ1cas fôssem ta.
x~ de impo!.tos progressivos, 1n1.1e
pendentettlente de prazo pre-deternl1
nado, e, ao mesmo tem·pa, pudess€m
ser distribuídas, sob a. forma doe ven
da. a baixo prêço, em pagamen,tos ~Lr
Celados, ou gratuitamente.

COm a reJeição das aludi'Cias emen
das, a pequena possib11ida.d.e, que ha
via, do infcio de uma reforma. agrá
ria., a se prooessar gradativameme. fi
cou pOSta. doe parte. Agora. mesmo,
quando figura na ord~ do dia o
aproveitamento do grande potencial
de energia elétrica do VaLe do São
Francl.soo, beneficla.ndo vasta álrea de
terras com obras pú'b11eas, é Justo
se procure facilitar a. fixação do ho
mem a essas terras. E a ma..~e1ra.

mais prática de fixar o homem a.
terra consiste na sua utilização sis
temática, estabelecendo-se a proprie
dade para. os que a cultivem.

Impõe-soe. assim. que um têrÇi> da
importância destinada às obras do São
FranciS(:.O e estatuIda na oonstituição
seja reservado â. compra de terras.
para serem doadfls ou vendid'as em
condiÇÕeS favorávE'ls, àque1:as que, de
fato. as trabalharem. '

Por certo, pequenas obras de hidro
grafia e de saneamento, em terreno
limitad{), não pood-em fka.r na d~pen
dencia de um plano geral e, sim do
a.manho ctiário e con.se<:utivo das
mesmas terras. E' forçoso, portanto,
Sr. Presidente, que o plená.rio, dandO
maior amplitude e maiores e,:mseqüên
cias à relevantE: medida de beneficia
mento d<> Vale do São Francisco. es
ta.beleça que um t.êrça parte dessa
quantia se destine à compra e à en
trega. das terras aos camponêses que
irão cultivá-las. (Muito bem; muito
be?n.) ,

O SR. COSTA NETO (.) (Para en
caminhar a 1'otação) - Sr. presidente.
a. emenda que. neste momento, se
acha em votação faz purte de wna sé
rie de proposições dos nobres repre
sentantes da bancada comunistar, s6
bre cujo merecim€l'lto o plenário, in
variavelmente, se tem pronunciado em
sentido contrário.

Ontem, o nobre senador Alvaro
Adolpho, opinando sÔbre emenda se
melhante. demonstrou que o artigo 147
do projeto satisfaz, perfeitamente, a
intenção dos seus nobres autc.res sendo
até em sentido mais genérico.

Por êsse motivo, a Comissão da
Constituição é contra a emenda e pe
de sua rejeição. (Muito bem,' muito
bem) .

O SR. PRESIDENTE - Vou sub..
meter a votos li emenda n.O 2.985 do
Sr. Alcedo Coutinho e outros, nestes
têrmos:

Art. 139. § 1.° - Redigir assim:
uUm têrço desta. quantia será de"
posltada em caixa especial, destl..
nada ao socorro das populações
atingidas pelas ca.lamidades, de
vendo essa reserva. ou parte dela,
seI' aplicada na distribuição de
terras em pequenos lotes, ao cam
ponês sem terra.

Os Senhores que a aprovam queiram
levantar-se. (Pausa).

Está rejeitada .

(.) Não foi revisto pelo orador.
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Em seguida, passamos à emenda nú
mero 3.507, de aurona do Sr. Gusta
vo Capanema, ao Capítulo V do Tí
tulo VI, no sentido de ,transformá-lo
em. uma seção, sob o numero VI do
Oa"pitulo lI, dando-se à mesma a de
nominação "Das em~ndas constitucio
nais", cujo destaque está assim redi
gido:

Peço a V. Ex.a que se digne de con
ceder o destaque da emenda número
3.507. para o efeito de sua aprovaçao
pelar Assembléia ConstituInte, nos se
guintes têrmos:

"Art. 212. A ConstitUição poderá
ser emendada.

§ 1.0 • Considerar-se·á proposta a
emenda, se fôr apresentada pela quar
ta parte pelo menos dos membros da
Câmara dos Deputados Olt d~"l Senado
Federal, ou por mais da metade das
assembléias legislativas dos Esta
dos, no decurso de dOls anoo, man!
festando~se cada· uma aelas pela. maia..
ria dos seus membros.

§ 2.°. Dar-se-á por aceita a emen
da se fôr aprovada em duas discus
sõ~s, pela maioria absoluta dar Câma
ra dos Deputados e do Senado Fede
ral, em duas sessões legislativas or
cllná.rlas consecuUvas.

§ 3.°. Se a emenda obtiver, _ numa
das Câmaras, em duas discussoes. o
~otc de dois têrços dos seus membros,
será; logo submetida à out;ra. Sendo
n~sta aprovada ~l<) mesmo trAmite e
por igual maioria, dar-5e-á pCJr acei-
ta. ul d

§ 4.°. A emenda será. prom ga a
pelas Mesas da Câmara dos Deputados
e do Senado Federal. Publicada com
a assinatura dos membros das duas
'Mesas, será anexa.da, com o respecti
vo número de ordem ao texto dar Co11S
tituição.

§ 5.0 • Não se emendará a Constitui
çrlo na vigência do e!1tada de sftio.

§ 6.°. Não serão admItJ.dos como ob
jeto de dellberação projetos tendentes
a abolir a Federação e a República. 
~4VO Capane7.na.

O SR. COSTA NETO C·) (Pela or
dem.) - 8r. Presidente. a emenda do
nobre Deputado Sr. Gustavo Capane
ma., com a qual a Cozn1ssão está de
acOrdo, será justificada por S. Ex."
dentro de poucos momentos. Pediria.
a V. Ex.a , por êsse motivo, submetesse
outra à votaçãc, deixando essa para.
ser considerada em seguida. se não
houver inconveniente.

O SR. PR~IDENTE - Em conse
qüência., ,ramas passar à votaçAo da

emenda n.O 504, de autoria do Se
nhor Deputa.do Raul Pila, cujo desta
que foI pettido pelo Sr. Senador Car
los Prestes, nestes têrmos:

Requeremos destaque para a emen
da n.O 504:

Substituam-se pelos seguJntes os pa
rágrafos 1.0 e 2.° do Art. 185:

.. ~ 1.0 - Depois de proposta pela.
quarta parte. no mínimo, dos membros
- de qualquer das Câmaras do Con
gresso Nacional. a emenda será sub
metida a três cticussões em cada uma.
delas.

§ 2.° - Aprovado pelo Congresso
NacIonal, deverá a emenda ser rat1:li
cada seis meses depois, por um re
ferendo popular, a que concorra a
maioria do eleitorado."

(Art. 212-- Titulo IX .- do Pro
jeto atual, Que corresponde ao Arti
go 185.° - do Projeto anterior.)

1.° signatário: Deputado Raul PiZZa.
Sala das Sessões, 2-9-1946. - Car

los Prestes.
O SR. CARLOS PRESTES (.) (Pe

la ordem.) - Sr. Presidente. não sei
se o ilustre autor da emenda. Sr. Raul
Pila, pretende defendê-la.. De nossa.
parte, pedimo~ destaque porque prete
rimos essa rerlação à que consta do
projeto atual. Tomamos. no entanto,
conhecimento da emenda apresentada.
pelo Sr. Representante Gustavo Ca
psnema, com a qual concordaríamo~se
V. Ex.a, Sr. PresIdente. se dignasse
su'bmetê-Ia a votes com o destaque,
no parágrafo 2.° do art. 202, da expres
são referente a duas discussões. Pre
ferimos que sejam três, como está na.
emenda. Raul PUla.

Pretendemos também de~ta.quc do
parágrafu 2.° da mesma emenda Raul
Pila, relativa a "referendo popular".
isto é, para que a reforma, constitucio
nal seja s'J.bmetida, seis meses depois,
ao referendo popular.

Não sei se o Sr. Representante Raul
PUa defenderá ::lua emenda, nem se
V. Ex.· poderá submeter a votos a do
SI'. Gustavo Ca.panema com êsse du
plo destaque. (Muito bem.)

O SR. COSTA NE'I'O (Pela or
dem> - Sr. Presidente, já se acha.n..
do no rec1nto o 8r.: DeputtlA10 Oustavo
Capanema, e tendo V. Ex.- submet.ido
a votação sua emenda, sob o 0.0 3.507.
que é sObre o mesmo assunto da do
ar. :Deputado Ra.ul PUa. para. a. (lual
requereu destaque o SI'. Senador Car
los Prestes, ped1rla a V. Ex.· desse

C·) Não foI reovtsto pelo orador.
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!preferência para a. ào Sr. Gustavo Ca.
panema e concedesse a palavra a S.
Exc." para que a. justificasse da. tri
buna.. (Muito bem.)

O SR. GUSTAVO CAPANEMA
Sr. Presidente, o projeto submetido à
nossa discussáo adota. para a refo!'ma
constitucional, dois processos. Um diz
respeito à reforma das disposições re
ferentes à. Drganização federal e a
outra. de mais transcedente signifi
cação poUtica: f:t, reforma neste caso
deve ser necessàriamente examtnada
em duas legislaturas. O outro pro
cesso se aplica p, reforma das demais
disposições constitucionais: neste caso.
exige ela a discussão em duas s€'ssõcs
legislativas ordinárias.

Como se vê, em ambos os casos, °
projeto exige wn interstício entr.::. a
primeira e a última fase da reforma.

A nossa tradição constitucional é
no sentido da constituição rígida.
FOrça é que mantenhamos êsse prin
cipio, tão legitimo na doutrina, como
salutar na vida algo inquieta de nO,>50
dJreito público.

Como sabemos. é dos Estados Unidos
que DOS veio o prindpio da constitui
ção rígida, firmado pela Constitui
ção de 1891. Há de ser nos Estados
TInidos, portanto, que havemos de en
(;ontrar a melhor fonte de estudo sôbre
essa matéria, no momento em que
damos nova estrutura constitucion~l

a.o país.
Ora, Sr. Presldente, em que está

baseada a rigidez da Constituição dos
Estados Unidos? É essencialmente no
processo da votação e transitaçãC' da
reforma.

O Congresso ap!"ova nova refonna
mediante dois têrços de votos. E a
l'eforma. vigora. se a rat1fica..m três
quartos dos Estados. 11: de notar, se
gundo informa o professor Edws.rd
Carwín. que a tradição constitucio
~al dos Estados Unldus assentou a
doutrina. de que os dois têrços de que
1ala a ConstituiÇão significam doiS
têrços do quorum e. não, dois têrços
dos membros do Congresso, interpreta
ção aceita pela Suprema côrte. De
sorte que, nos Estados Unidos, a ri~

gldez constitucional independe do in
terstício, e depende, quanto ao Con
gresso, somente do pronunciamento
de dois têrçcs dos membros presen
tes.

Porque havemos de ir mais lon
ge no estabelecer o critério da. rigidez
de nossa Constttulçl.o?

O Sr. JurOondir Pires - A emenda
de V. ELa traz, além eUsao, a grande

vantagem de possibilitar &. ajustagem
com o cenário poUtlco.

O SR. GUSTAVO CAPANEMA 
Justamente .

:t ainda de notar que paises de uma
gl'ande cultura jurfdica, como o Me
xico e a Argentina. adotaram siste
mas menos rfgldos do que o dos Es
tados Unidos.

Os constituintes de 1891, em nosso
pais, foram a. êste respeito rigorosos, e
fixaram um sistema aproximado do
sistema norte~ameri~ano. pela adoção
do interstício, de que não fala a Cons
tItuição dos Estados Unidos.

Reconheçamos, pois, que náv serta
prudência seria. orientação perigosa.
que adot~mos um sistema ~onstl
tucional mais rígido do que o da.
Constituição de 1891.

Necessário é, .pois, que não se adote
a doutrina do projeto.

Adotá-lo seria reSiguardar a Cons
tituição do perigo das reformas ino
pinadas e desastrosas. seria. t0p-:a.r
estratificada e imoral a COnstltUlÇao.
Uma ConsUttlli;áo asmm, tão impruden
temente r1gida., poderia vir a ser re
formoo.a. não pelo direito, mas !leIa.
fôrQ3., na h<lra. ern que as. sU'Premas
necessidades nacionau; o eXlgi.1ern,

Tenhamos cautela, ;>ortanto. l<"1xe
mos o principio da rigidez C-UlsUt1l
cional, que é base do sistema Iprt"t4
dencial. Não o levemos, porém, a.
tênnos t.ão inconvenientes.

Façamos rigida a Constituiçã.o. Não.
porém, pràtkamente irre:fonnável.

O Sr. Amando Fontes - A bri
lhante aI"gUl1Ilentaçáo de V. Ex.l1 tem
tóda procedéndia. Se a.dotássemos o
principio consagrado no projeto, o de
só ret~.cmar a Constituiçá<) em duas
leglslattn'laS. seriam necessários c1.DCo
ou seis anos para se fazer uma relor
ma constitue1'Úna1, o que poderi-a pas
sar da hora.

O SR. GUSTAVO OAPANEMA, 
Justamente .

O Sr. Jurandir Pires - V. EL.·..
coon sua e~nda, 5a~a a Constitm
çã.o.

O SR. GUSTAVO OAPANEMA 
5r. Pr~sidente. devo fazer, ainda, ou
tra consideraçAo.

A OoDfitituiçAo de 1891l - já o diGBe
- fol extremamente prudente em. ma
téria de reforma constitucional, esta
beLeceDclo, para .ls8o, a. exigência de
uma maiaria qua.H!lead:9. de dois têr
ÇOS para votá-la no prtme1ro e no
segunodo ~. Sabemos, entretanto.
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que, em 1926, quando se tratou de re
formar a. ConstituiÇão, o COngTesso
Nacional fixou a doutrina de que 'os
dois têrços a. que se referia. o texto
cODStitueional eram dois têrços de
membros presentes e não dois ~rços
da totalldade dos membros t1ab duas
casas. O texto, pois, no momento de
sua primell'a tIlPllcação, orientou-se
no sentido de uma menor rigidez: se
essa é a tendência do nosso direito,
como oontrarlá-Ia. no mOIne!lto em
Que, à. luz da experiência, vamos fIxar
as bases de um novo SLC1t~ consti
tucional?

.0 ST. Luiz Viana - A justtUcação
da emendA de V. Ex.1I. está. na pró
pria História. AlpeSar dêsse prazo es
tabelecido pela Carta de 1891, sômen
te muitos anos d~ois, em 1926, é aue
foi possível a. rclorma, não obstante
a. bandeira da revisão oons~1t·uclonal
ter sido desfraldada muito anrtes pelo
Conselheiro Rui Barbosa. E sabemos
o que foI o esfOrço e o trabalho para
o Pre.s.1dente Artur Bernardes, r.aque
le ano. lograr lntruduzir na. Consti
tuição de laSl alterações que, re.u
mente, foram de pequena monta.

O SR. GUSTAVO CAPANErv1A 
- Minha emeLlda conserva, de am
motlo geral. o sistema de 1891. /10
dif1ca-o, em partes não essenciais, vi
sando e uma maior flex1b11idade, (;In

têrmos rawó.veis e seguros.
Creio que, por esta forma, o siste-

ma constitucional bn•.sileiro poderá.
reformar-se numa só sessão legisla
tiva, se fór necessário, ou no decurso
de duas sessões legislativas ordinâ
rias, se assim conVier. sem.pre, po
rém, com as cautelas que assegurem
à reforma aprovação nacional. (Mul
to bem. palmas.) O oradOr é m.uito
cu.mpri7TtentadD . )

O SR. CARLOS PRESTES (.) (Pe
li: ordem) - Sr. Presidente, em no
me da bancada do Partido Comunista,
requeiro destaque parq, a emenda do
llustre Deputado ar. RaUl Pila. sObre
o mesmo assunto ~ a reforma. cons
titucional.

Como já tive ocasião de dizer, es
tamos dispostos a apoiar a emenda.
apresentada pelo nobre colega Se
nhor Gustavo Capanf~ma. mas 5.:>11
citamos a V. Ex. I'. Sr. Presidente,
que, ao submetê-la à aprovação da
Casa, taça destacar o § 2. o a expres...
são - "duas discussões" - pois, do
contrário, ficará prejud1cada a emen-

(.) Não foi revisto pelo orador.

da do Sr. RaUl Pl1s.. referente a.
"três discussões".

No § 4. o da emenda do Sr. Gus
tavo Capanema, onde se lê:

"publicado com a assinatura
dos membros das duas Ca.sa.s".

será. anotado, com o respectivl>
número de ordem, ao texto da Cons
tituição, que a expressão também está
l'essalvada .

A parte da emenda do Sr. Raul
Pila. que mais nos interessa. é justa.
mente o § 2. 0 , Que diz:

"Aprovada pelo Congresso Na
cional, deverá a emenda ser ra
tiflca.da. seIs meses depois, p~!o'

referendo popular a que concorrer
a maioria do eleitorado."

V. Ex.A, Sr. Presidente. compreende
rá do que se trata: três discussões, em.
vez de duas, e referendo popular, an
tes que passe afazer parte da Cons
tituição.(Muito beM.; muito bem.)

O SR. BARRETO PINTO (.) 
(Pela ordem) - Sr. Presidente, es
tamos votando, sem dúvida alguma.
uma das matérl:::ls de mais alta. rele
vância, tal 5eja a revisão ou modo de
emendar a Consti tuição .

Há pouco deixou a tribuna um Se-
nador que pedill preferência. para o
destaque de algumat palanas incrus
tadas na emenda do Sr. Raul Pila..

O Sr. Gustavo Capanema. honrado
repr~sentante de Minas Gerais, trou
xe à consideração da Casa, e defendeu
com brilhantismo, uma de suas emen
das. Mas há outras no mesmo senti
do.

Antes de formular a questão de or
dem, desejo saber se o que está em
discussão e vai ser submetido à apro
vação' da Casa, é a emenda do Se
nhor Gustavo Capanema. No caso
afirmativo, pediria a. V. Ex.a., Sr. Pre
sidente, com a gentlleza e a atenção·
com que sempre me distingue, e com.
as quais muito me desvaneço, fizes
se a f Ineza. de lêr a texto dn. emenda..
(Muito bem).

O SR. PRESIDENTE - Vai .CJer
submetida à votação a emenda do
Sr. Gustavo Capan~ma sob n."> 3.507.
ressalvados os destaques.

O SR. BARRETO PINTO - Agt'a
deço a V. Ex.·, Sr. Pres1d~nte. a gen
tileza com que atendeu o meu pedido.
lendo a emenda do ar. Gustavo Ca...

C·) Não foi revisto pelo orador.
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panema, e gostaria de saber se, após
a votação da. emenda do ilustre Re
presentante mineiro. posso pedir a.
~Iusão daquela expressáo que alude
à mod111cação da Constituição, "de
pois óe ouvidas tOdas as Assembléias
Legislativas dos Estados", pois me
permito dizer - e não me levem a
JDraI os nobres colegas - a emenda tal
como está. é um tanto lú1ca.

O Sr. Gustavo Capanema - :e da.
tradição do sistema federativo que a.
reforma constitucion~l se faça com a
participação dos Estados. Nos Esta
dos Unidos. o Congresso propõe a
emenda; os Estados a ratificam.
ASsIm acootece também no México.
Também no Brasil, fOrça é que aos
Estados se. dê uma certa participa
ção no processo de reforma constitu..
donal.

O SR. BARRETO PINTO - Agra
deço o apart~ de V. Ex.~, ..•

O Sr. Paulo Sarasate - A emenda.
do Sr. Gustavo Capanema. neSSe par
ticular. é magnífica..

O SR. BARRETO PINTO - ..•
que me trouxe algum esr.lareclmento,
mas entendo qye a última parte da
emenda é um tanto lírka.

O SR. PRESIDENTE - Vou sub
meter à votação a emenda n,o 3.507,
de autoria do Sr. Gustavo Capanema,
salvo os destaqu~s.

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

Está a provada.
Vou agora consultar a Casa. sôbre os

destaques re<.luerldo.s, nos segvlntes
têrmos~

Requeremos destaque para a ex
pressa.0 .. das discussões" da emenda.
do Uustre Deputado Sr. Gustavo Ca
Ila.nema, a. fim de ser substituída por
oWtrês discussões", conforme se acha.
estabelecido na emenda D.o 504 do
JIustre Deputado Sr. RaUl Pila. a
para a qual emenda existe sôbre a
mesa destaque solicitado por nossa
bancada.

S.S., 5-9-46. - Carlos Prestes.

O SR. PRESIDENTE - Os Senho
res. que aprova.m o destaque estabe
lecenrlo que em vez de" em duas
disCussões", se faça a votação Uern
três cUscussães", queiram levantar-se
(Pausa) .

Está rejeitada.
O segundo destaque é o seguinte:
Requeremos destaque para o § 2.° da

emenda n..o 504 do ilustre Deputado
ar. RaUl Pila, e. qual estabelece o
referendum.

S.S.• 5-9-46. - Carlos Preste3.

o SR. PRESIDENTE - Os Senho
res, que o aprova.m. queiram levan
tar-se (Pausa).

Está. rejeitada.
Vou submeter a votos o destaque do

Deputado Sr. Carlos Prestes para a
emenda n.o 504, do Sr. Raul Pila.

Os Senhores que o aprovam, quei
ram levantar-se. (Pa1J,3a).

Está rejeitada.
Fica, portanto, aprovada totl:l.lmen

te a emenda Gustavo Capanema, SO\)
n.O 3.507.

Vou submeter a votação o destaque
do art. 101, que ficou para ser consi
dera.do nas "Disposições Gerais" e
não no Capítulo a que pertence.

O destaque. requerido pelo Sr. Re..
presentante Adroaldo Costa, preten
de que se manifeste a. Casa sObre a.
expressão "quando se argüir a incons
titucionalidade da lei que decretar ou
pronogar o estado de sítio", e está.
assim redigido:

Requeremos destaque, no artigo 101.
I, letra h, da~ palavras "quando ee
argüir a inconsUtucionaI1dade da lei
que decretar ou prorrogar o estt:ldo de
sitio", para serem suprimidas.

Sa.la dM Sessõ~s, 12 de agOsto de
1946. - Adroaldo Costa. - Ballard
Lima. - Mércio Teixeira. - Danie!
Faraco.

O SR. ADROALDO COSTA - Se..
nhor Presidente, peço a palavra.

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

O SR. ADROALDO COSTA (.) 
81's. Constituintes, quando da discus
são do Capítulo da Poder Judiciário,
requeri destaque do art. 101, letr9. h.
da seguinte Clração: "'quando se ar
güir a inconstitucionalidade da lei que
decretar ou prorrogar o estado de si
tio" .

A ilustre Presidência deferiu o
destaque para. que fôSie a.ilrecla.do pela.
Casa, por ocasião da discussão das
"Disposições GeraiS".

O mot!vo que me levou a :requerer
o de&taque foi o d.e existir contra.diçá,.()
entre o que dispõe o art. 101, letra. h
e o BJrt. 2G8 do proj€to.

No art. 101, letra h, confere-se ao
Supremo Tribunal Federal compet&l
eia para. decretar a inconstitucionali
dade de lei, quando no s.rt. 208 3e
diz, de modo expresso, qu~ os Tribu
nais, de maneira alguma. podel'ã.o in
validar a Lei que decretar o ema,do de
sítio.

C·) Não toi revisto pelo orador.
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o esta.do de sitio é questãO. essencia.l,
estrita e exclusivam'éute política e
sõbT.e a neoelSSidade OU conveniência
da adoÇão dessa mecUda resolve, so
beranamente, o Pa:rlamento Nacional.
Nenhuma deliberação tomada a res
peito pelo Parlamento poderá ser
cassada ou revistada pelo Poder Ju~

diciárlo.
Tõda lei cont'ém dois elementos:

um, que diz res?eito à sua sLlbstã.n~

ela, seu objeto, sua matéria; outra, o
pe·rtinente à. forma.

No tocante à substà.ncia., quero .i~
zer, o relativo à necesldade ou con·
veniênda da med!da, ninguém poderá
deli"berar senão o parlamento. A pa.l
te, porém, relativa à forma da lei,
cabe sua apreciação ao Poder Judi
ciário.

Um exemplo p.sclarecerá m.elhor o
assunt(); o Parlamento dedara guer,ra
a determinada nação. Um cidadão
brasileiro recusa-s.e a pegar em armas
para cumprir a resoluçã-o do Parla
mento, sob o funnamento de que a de
claração de gu-erra é inconstitucional,
por isso que é guerra de conquista e
a Constituição proíbe tais guerras.
:S:Sse cidadão, bate à-s portas da Su
prema Côrte do p!\1s, pedindQ habeas
corpus. Nã,Q poderá., de man.eira algu
ma, o Supremo Tribunal Fetieral di
zer que a declaraçãD de guerra. pelo
Parla.mento bra.sHeiro, é, realmente,
ineonstitucional, por se tratar dé guer
ra d·e conquista, por isso que sõbre
a n,~es:idade ou conveniência da me
dida adotada, a deliberação do ptl.'rla
mento é soberana. Mas pode aeonteeer
que lt medida tomada pelo parlamen
to ns..o se revL<;ta da forma prescrita
em lei. Estando aberto o ParIam-ento ,
poderia o Presidente da República se
ter arroga.clo a essa faculdade. O
próprio Parlamemo, tendo a faeu!dade
de df/liberar o estada de sítio, apenas I

por 30 dias o fizesse de imedia.to por
60 dias.

O Poder Executivo na. execução do
estado ne sitio, ao 1r.vés de determinar
as prisões nos lugares não destinados
a. réus de orlmes comuns. pf<loCederla.
de mexio diametralmente oposto.

Neste caso, estaria de pé sempre a
.faculdade de se l'econer ao POder
Jud1ciárlo contra essas arbitrarieda
des.

O destaqUe. portanto, nAo vtsa retirar
do Poder Judiciário a. apreciação de
matéria da competência. que êle Já
tem, mas, apenas, evitar a contra.dl
çl0 entre dois textos, pois no segundo
dêles tioa plenamente assegurada a.
liberdade do cid.adão bra&leiro.

C()!l.C.edido, conseqüentemente. o des
taque no art. 10'1, letra h, m1steX se
faz modificar a redMão do al1"t. 208, a.
fim doe que se mantenha, integralmen
te, o texto adota.do na Constituição
de 1934. Ali se diz que :;) Ju<ue'é.11o
pooerá. declarar ilegal a coa.ção sofri
da por qualquer pessoa, a.a apreciar os
a.tos prat1ca,&s pelo Executivo. d,esde
que não tenham sido observadas as
plI'escTi<;ões dos artigos re'!erentes à
matéria.

O Sr. Paulo Sarasate - V. Ex.a pro
põe a supressão do art. 208 do poro
Jeto?

O SR. ADROALDO COSTA - Pro
ponho se suprima da letra 1l. do ar
tigo 101 a seguinte oração:

"quando se argujr a incapaci
dade da lei que de-cret:u- ou pror
rogar o estado de sitio .....

Conseqüentemente, a redação do ar
tigo 208 ficaria assim redigido:

"A inobserva.:ncia de qua.lqueT das
prescrições dos arts. 201 a 207 tor
nará ilegal a coação e permitirá
aos pacientes recorrerem ao Poder
JudIciário" .

O Sr. Paulo Sarasate - Perfeitamen
te. Dessa forma eliminaremos o dis
posto no art. 208 e voltaremos ao pre
ceito da Constituição de 1934. Estou
de pleno acôrdo, porque é urna boa.
m·edida. em. beneficio das liberdades
públicas.

O SR. ADROALDO COSTA - Ma.ts
do que nunca, Sr. Pre,sl<!e"t~, l'l~ li
berdades públicas PTecisam ser ampa
radas, e não seria um Representante
do Pa.rtido Social Democrn.t1c.o que.
nesta altura dos debates, 'Viria à trI
buna para, de qualquer manei1"a, ten
tar cerceá-las. (Muito bem. Pa.lmas.)

O SR. COSTA NETO - Sr.' Pres1
den·te, o destaque so1:1cltado pelo nobTe
Deputado Adroaàdo Cost.u. foi SUfici
entemente justLf1cado e a oom1ssão
~tá d~ acôr'do em que seja. aprovadO.

O SR .PRESIDENTE - Vou sub
meter a. vot~ão o destaque do artigo
101, I , letra h para que sejam suprt-
mida:s as palavras - "quando se u
guir a inconstitucianal1dade da l~i, que
decretar ou prorrogar o esta<lo de si
tio".

Os senhores, que aproVlam o desta
QUe, Queiram levantBol'''se. (Puuscz.)

EstA SIPt'Ovado.
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Passanlos à votação da emenda nú
mero 1.622, eu.1o destaqUE." diz:

Requeremos destaque para a emen
da. n. o 1.622 dos Srs. Esma.:rB€do de
Freitas e Lima Ca:valcant1, que diz:

Onde convier =

<C Art. - O Presidente e o Vice-Pre
sidente da República, os ministros de
Estado e OUtl'OS fW1cionários que a lei
determinar, enviarão ao Supremo Tri
bunal, antes de tomar pOsse, declaxa
ção núrnuciosa dos bens que possui
rem".

Sala das Sessões, em 27 de agósto de
1946. - Lima Cavalcanti - Toteào
Pf.za..

O SR. NESTOR DUARTE (Pela. or
dem) - Sr. Presi<iente, desejaria de
clarasse V. Ex.o. que b. aprovaçã.o dês
se destaque supressivo do d1spositi\'o
do Capítulo "Do Poder JOO1ciáIio"
.Lmplica em alteraJI' a redação do ar
tigo 2GB.

O SR. PRESIDENTE - Perfei
tamente.

Vou submeter a 'rotos a emenda.
1.622, de autoria do Sr. Representa.nr
te Lim'a Cavalcanti.

O SR. OOSTA NETO - Sr. Pre
sidente, meu parecer é contra a
emenda.

O SR. BARRETO PINTO <Pela
ordem) - Sr. Presidente, não se en
contrando no recinto o aut.or da
emenda. a qual,acredito, encena
medida de alta moralidade, se o re
lator concordar, pediria. a V. Exce
lência. fõsse adiada sua. V<ltaçã"].

O SR. COSTA NETO - SI". Pre
sidente, suponho que a Casa esteja
suficientemente esclarecida sóbr.: o
assunto, pelo que me parece nâ.l ha
verá necessidade ~o adiamento de
votação.

Por 1sso, seria preferível fôsde sub
metida à Assembléia 1medi9.~amente.

O SR. PRESIDENTE - Vou sub
meter a emenda n. o 1.623 à votação,
de acOrdo com o parecer do ~elator
geral.

Os Senhores, que a aprovam, quei..
ram levantar-se (Pau.sa,}

Estâ reJe!tada.
Passamos, agora, à em~nda núme

ro 2.160 da auboria do Sr. Luiz VJa
na. cujo destaque reza:

Requeremos destaque para a emen
da n. o 2.160, qUe tem. a seguint~ re
dação:

"Nenhum lmpôsto gravará direta
mente salário.s e direitos autcrais de
escritor, jornalista ou professor", a.
fim de ser acrescido como artigo do
Capo das Disposições gerais :1.'0 Pro
jeto de Constituiçáo.

Sala das Sessóes, 14 de agOsto de

1946. -- Luiz Víana. - Jorge Ama
do.

A emenda diz:
N.o 2.160

Acrescente-se onde coub~r:

Art. - Nenhum impôsto gra
vará. diretamente salários e di..
re~tos autorais de escritor, jorn!\
lista, ou professor.

a SR. LUIS VIANA (-) - se
nhor Presidente, assinada p'c~ vá
rios membros desta Assembléia, tive
oportun.1dade de apresentar a cmen..
da, agora anunciada por V. Excelên
cia. no sentldo de resr.abelecer-se na.
Constituição de 1946, d-lspoütivo da.
Constituição de 1934, visandCl isentar
os salá.rios dos j'orna.li~~as, escritores
e profes~ores de strem dtretamentp.
gravados por qUlilqup.rr. lm~ósto.

O Sr. Glicério Alves - Por que
não estender a medida a outrvs tra
balht1-dores como advogados, médi
ccs e engenheiros?

O SR.. LUIS VIANA - V. Exce..
lência poderia ter apresentado emen
da neste sentido. e eu a vob da.
Estou !)Tonto a dar apoio n medida
qUe encerre tal objetivo.

Pois bem, Sr. Pres1derlte, .lcredito
qUe o beneplácito da Constituinte de
1934 à idéia., será bem mais ponde..
râvel que a minha palavra para jus
tificar a procedência dp.ssa aspira
çã'O das classes in telectuals do Bra~

sil. Desejamos d€ixar expresso na
Constituição do pais que nenhmn im
pÔSto gravará cUretsmente us seus
salários.

Quero, aliás, chamar a atenlJá.!l pa
ra. o tato de que, nos têrmos da.
emenda. a isenção se refere apemts
a salários. Friso êsse ponto, pr.1rque
já de alguma feita ouvi censuras ba
seadas na alegaçlo de nSsJJl1 isen
ta.rmos de tributos vários estabel:e
c1m.entos escolares que d~ nenhum
modo deviam estar incluidos nessa.
liberaUdade.

Mas não se trata cUsso. Nem e5
tabeleclmentos escolares nem eD1p~-

(.) Não foi revisto pel'o orado:".
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sas jornalísticas serão beneficiados
com a emenda em V'otação. Sómen~

te os escritores, jornalistas e profes
sores gozarão de tal benefíci.) que,
por certo, não lhes será. negado por
esta ilustre Assembléia (Muito bem;
muito bem. Palmas.)

O SR. COSTA NETO - Sr. Pre
sIdente, peço a V. Ex.~ conceder a
palavra. ao nobre deputadc '?aulo Se.
rasate. que falará. em nome da Co
mJ.ssão.

O SR. PAULO SARASATE - Sr.
Presidente, nem s"'ria mister aduzir
qualquer palavra em favor da emenda
brilhantemente defendida pelo nobre
deputado Sr. Luís Viana. Entretan
to. já que é preciso dar a opinião da
Comissão, e estanào autorizado a fa
lar em seu nome, declaro-me inteira
mente favorável à emenda, porque
contém preceito razuável da Consti
tuição de 1934 e, também, porque a.ten
de a propósito perttitamente just1fi
cá.vel, dados o valor, o esforço e a ab
negação com que servem ao paíS as
classes que ela visa beneficiar.

Na<\a mais justo - e que não se
veja nas minhas palavras ne.I"huma
suspeição - nada mf\.is justo que pro
curar dar. através de emenda desta
natureza, ao traba.lho dos jornalistas,
do:s escritores, enfim, ao trabalho dos
que ajudam a construir a grandeza e
a felicidade do Brasil, o nmparo que
merece. (Palmas).

O SR. PRESIDENTE - Em vota
çã'J a emenda n.o 2.160, de autoria. do
Sr. Luís Viana.

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

Está aprovada.
O SR. PUNIO . BARRETO (Pela

ordem) - Sr. Presidente, peço a V.
Ex.1I faça consta.r da ata que, como
Jornalista, me abstive de to.mar parte
na votação da emenda.

O SR. PRESIDENTE - Em vota
C;ão a. emenda n.o 3.538, d.e autoria do
Sr. Representante Abílio Fernandes,
cujo destaque está assim r€digid():

Requeremos destaque para a emen
da. n.a 3.53R:

Onde convier: "Qualquer processo
referente a aquisição de terras devo
lutas, s6 poderá rece<ber homologação,
por parte dos governadores dos Es
tados ou Territórios, com parecer do
Serviço Nacional de Proteção aos ín
dios de que as ditas terras não são de
índios".

(Emenda aditiva ao Título IX
Projeto atual, correspondente ao Ca
pitulo VIII - Título VI - do Projeto
anterior) .

1.° Signatário: Deputado Abíllo Fer
na.ndes.

Sala das Sessões, 2 d") setembro de
1946. - Carlos Prestes.

O SR. AB:tLIO FERNANDES
Sr. Pl'esidente, requeremos destaque
dessa emenda, a fim de solicitar que
seja. suprimida a parte final, isto é,
a. frase "de que as ditas terras não
são de índios", ficando a emenda as
sim redigida:

I'Qualquer processo referente à.
aquisição de terras devolutas, só
poderá receber homologação, por
parte dos ~overnadores dos Esta
dos ou TerritórIos, com parecer
do Serviço Nacional de Proteção
aos índios".

Para jusíJf1car nossa emenda. Sr.
Presidente, desejo dizer o seguinte:

Uma. das causas elos constante~ e
sangrentos choques que periodicamen
te explodem entre os índlOS e os bran

cos tR.m a sua origem na espoliação
das terras reservadas aos s~tvlúolas
pelo Servtço Nacional de Proteção ao!;
índios por parte de grileiros e aven
tureiros de tôda o!'dem. A presente
emenda tem o objetivo de evitar que,
tentando tomar posse de terras a que
os índios têm legitimo direito. êstes
grilheiros ataquem:-nos, procurando
empurrá-los para fora delas, '00 que
encontram justlf1caJa resistência.

Eliminando a caUSa dos conflJ tos
entre brancos e índios, a presente
emenda vem resguardar os selvícola.s
da longa ~érie de espoliações de Ilue
têm sido vítimas. Se quisermos de
fendê-los e integrá-los em nossa cívi
llzação, não devemos deixar que aven
tureiros inescrupUlosos, aproveltatl1o
se muitas vêzes de fac1l1dades legaJ.s,
lancem mão de meios violentos para
expulSá-los das terras. Isso será !àcll
mente conseguido com o present~ dis
positivo constitucional. Desde que pas
sando por verificação prévia. do Ser
viço Nacional de Proteção aos tndio,s,
a. fim de consta.tar que as terras de
volutas requeridas por terceiro não são
reservadas aos índios, a homologação
do processa pelo governaaor dos Es
tados ou TeITlt6rios náo constituirá

. perigo algum.
Ninguém pode negar, de boa fé, os

relevantes serviços prestados pelo Ser
viço Nacional de Proteção aos tndlos
e não se diga também que êste não
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~stá aparelhado para prestar as de
vidas informações ou que a obriga
toriedade de tal exigência viria trazer
delongas na concessão de terras de
volutas. As finalidades desta repar
tição federal seriam mais fàcilmente
atingidas com a prévia ver1f1cação da.s
tP.rras reservadas, pois cortando-se o
mal pela raiz, eliminandQ-se as causas
dos conflitos. seria mais tácil do que
depois de iniciada a luta procurar pôr
um têrmo a ela.

Os brancos, lutando com os índios
levam sempre a melhor. como é fácil
de compreender. Ali vêzes verdadeiras
matanças têm lugar nestas lutas de
que é teatro o nosso "hinterland", Do
tados os brancos de maior inteligen
eia e de armas lncomparàvelmente
mais poderosas e aperfeiçoadas, os
indios só podem opor àquêles que os
querem expulsar das terras que le
gitimamente lhes pertence a sua sel
vagem bravura. ];: um combate desi
gual que se trav·a e em que é vencido
aquêle que justamente está com o di
reito.

Depois de concedida a homologaçãO
do processo de concessão de terras
devolutas. embora estas terras pertE:n
çs.m nos ind:os, o requerentf: está com
o seu do;n!nio sóbre E'las perfeitamen
te liquido e nem a lei lhe poderá ne
gar proteção para adquirir a posse
como lhe é defeso. 1:: ai então que co
meçam os lamentáveis e sangren:'os
combates dos quais os índios ;;aern
sempre vé:llc1dos. A emenda aprp.~en

tada pela bancada rio Partido Comu
nista vem justamente sanar tôdas es
tas irregularidades, pois a homologs.ção
ào processo de aquisição de terra~ de
volutas não será concedida se o Ser
viço Nacional de Proteção aos índios
não der o seu parecer favorável. 1"1
cará assim assegurado o direito dos
índios às terras para êles reservadas
e evitada a causa dos bárbaros encon
tros· armados entre brancos e SC~

vícolas, os quais. se qUisermos integrar
realmente em nossa civilização, devem
ser de tato protegidos.

Concedido o título de propriedade
das terras que, embora aparentemente
devolutas, são reservadas aos índios.
nenhum Juiz de Direito poderá. negar
um mandado de imissão rte posse ao
suposto proprietário. Tem êste então
ao seu dispor a fôrça púbUca que seja.
necessária para assegurar esta pc.sse
pretendIda.. Só depois de constatada
a reserva. das terras é que entra em.
ação o Serviço de Proteção aos índios.

Primeiro o grilheiro tenta tomar
posse da. terra.; depois. se não eonse-

gue êste objetivo, volta-se contrA. o
Estado ou Território e exige a indeni
zação que às vêzes não ~e pod~ ser
negada.

Aprovado o disposltlvo consti tucio
nal, 05 indígenas serão protegld08 e
muItos crimes deixarão de ser prati
cados à sombra da lei. invocada para
dar-lhes aparência. de llonesta.

O SR. PRESIDENTE - Srs. Re
presentantes, achando·s~ na. Casa o
Sr. Edgard Batista pereira, 2.° Su
plente de Deputado pelo Partido So
cial Democrático, eleito no Estado de
São paulo, convido os Srs. 3.° e 4.°
Secretários para mtroduzirem S. EY &

no recinto, a fim de prestar o compro
mlsso.

(Comparece S. EX. (% e presta o
compromisso regimenta.l.)

O SR. PRESIDENTE Vamos
prosseguir na votação dos destaques.

Tem a palavra o Sr. Costa Neto.
Relator Geral.

O SR.. COSTA NETO (Para enca
minhar a votação) - Sr. Presi 'lente.
a Constituição já ampara suficiente
mente a posse dos selvkolas. Real
mente, o artigo 211 está concebido da
seguinte maneira:

4'Serã respeitada a posse das
terras dos selvícolas. que nelas se
acham permanentemente locaUza
dos, sob a condição, porém, de não
as alienar".

A emenda uferecida retere-se, pcsl
th'amente, a matéria. de legislação or
dinária e deverá ser examinada com
maior cuidado, pelo legislador coml.1m.

A Comissão é contrária à emdnda.
e pede a sua rejeição. (Muito bem..)

O SR. CARLOS PRESTES (Pela
ordem) - Sr. Presidente, a emenda
apresentada pelo nobre Deputado 5e
r..nor Abilio Fernandes, em sua parte
final, rúere-se às terras que não per
tencem aos índios. Pa~a melhor C'>ID·
preensão do próprio texto, julgamos
que poderia ser destacada. Pcr isso,
pedimos a V. Ex.a submeter a votos
a primeira parte, pois a segunda, como
o próprio autor já declarou, náo teve
parecer favorá.vel e pode ser retírada.

A emenda está assim redigida.:
44Qualquer processo referente á

aquisição de terras devolutas só
poderá receber homologação, por
parte dos governadores dos Esta
dos e Ten1t6r1os. ::om parecel" do

.ServiÇ() Nacional de Proteç!i.o &OS
:tnetios de Que as ditas terras rJio
são de indios".
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E' asSunto de suma importância,
para o qual solicitamos a máxima
atençáo dos 81's. Constituintes. As
terras de índios, em geral, são gpro
prladas indébitamente e, depoIs,
quando o serviço Nacional de Prote
ção aos ínclios quer tra2;ê-Ias de novo
·ao poder dos selvlcolas, é muito mais
difícil do que se previamente essa
aquisição não fósse poss1vel sem pa
recer prévio do men-:1onado SerVlç.:l. .

Por isso. solicitamos votação neste
sentido. (Muito bem.)

O SR. COSTA NETO (Pelo. ordem)
- Sr. Presidente, a matéria, cujo des
taque solicitou o 51'. Senador Carlos
Prestes, já está encerrada, com o pro
nun~iamento do .Jlenário.

O parecer da :Jomissão é contrário
à emenda, seja ela ~or~siderada na, sua
integra ou quanto à segunda parte,
como S. Ex.P. s:lgeriu. (Muito bem.)

O SR. PRESIDENTE - Vou sub
!r..eter a emenda n.o 3.538 a votos, com
as retificações que acabam de ser !ei
tas.

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

Está rejeitada.
O 61'. Senador Car!.os Prestes requer

destaque para as expressões "é man
tida a representação diplomática junta
à Santa Sé", constante do artigo 192
do projeto atual.

Requeremos destaque para o art. 192
- Titulo IX - do projeto atual, assim
redigido: "E' mantida a representaçào
diplomática. junto à Santa Sé".

sala das sessões, em :J de setem·bro
de 1946. - Carlos Prestes.

O SR. CARLOS MARIGHELA 
(Para encaminhar a votação) (.) 
Sr. Presidente, o artigo 192 do pro
jeto re·,.Lsto diz o seguinte:

"E' mantida a repre&entaçá,o di
plomática junto à Santa Sé".

semelhante dispositivo não existia
no projeto antprior.

Não desejamos, Srs. Representantes,
discutir se se deve, ou não, manter a
representaçãa diplomática junto à
Santa Sé. Pelo contrário, longe de
nos opormos a. essa representação, a
ela somos fa voráveis; mas, ao que nos
parece, não se trata de DJatérla cons
titucional fazer _~gurar na Carta de
1&t6 a manutenção da representação
diplomática Junto à Santa Sé. Pelos
mesmos motivos, não pedimos nem
pleltelaUl()S que a Constituição esti-

(-) Não foi revisto pelo orador.

pule a manutenção da representação
diplomá.tica em Washington, Londres,
Paris ou Moscou, porque evidentemen
te não se cogita Je matéria que deva
constar de dispositiv() da OJnstitulção.

O próprio artigc 5, item I, do pro
jeto revisto, dispositi'Vo que já foi
apoiado, diz o seguinte:

"Compete à União manter rela
ções com os .Jstados estrangeiros
e com êles celebrar tratad()5 e COD
venções. ,.

Implicitamente, portanto. já. está
admitido no próprio corpo da Cons
tituição qUe fica mantida nossa re
pres~ntação dlJ,ilomática junto à San
te. Sé.

Não vemoo, 'Por 1sso, motIvos de or
dem constitucional para que figure
no texto o dispositivo em questão.

O Sr. Nestor Duarte - Em minha
opiniáo, deve Ser .!1&.ntlda a dlsposh;ão
constante <lo texto do projeto, porque,
oon!orme a doutrina jurídica a que
estou miado, a santa Sé não é estado
e não tem necessidad-e de recorrer a
eSSa. ficção jurídica de Estado estra.n
geiro para merecer o tratamento a
éste dispensado.

O Sr. C(lTlos Pre$tes - E a Santa Sé
não é propriamente um Estado.

O 5r. Nestor Duarte - Segundo a
teorla institucional do Direito, nãc
há. necessidade de equipal"ar a Santa
Sé a Estado, que realmente não ('I é,
a fim de gozar dos direitos r~onhe

cidos a outras pessoas ne plano inter
nacional e, sobretudo, no plano da or
dem jurídica internacional.

O SR. CARLOS MARIGHELA 
Lamento discordar do nobre colega
aparteante. Adotando a própri.a ar
gumentaçáo de V. Ex.a , não sendo
a Santa Sé Estado, não há porque
manter o dispositivo em debate.

O Sr. Nestor Duarte - V. Ex.a não
percebeu devidamente o argumento
por mim e1q)OSto.

O SR. CARLOS MARIGHELA 
.1\0 contrário, ouvi com todo prazer a
explicação dada por V. Ex.a.

O Sr. Nestor Duarre - Disse oUe,
pela teoria. institucional do Direito. a
Santa Sé não é Estado. Pela teúi'ia.
do Direito Públlco, também outras
associações ou instituiç.ões, até o ho
mem, são consideradas pessoas.

O SR. CARLOS MARIGBELA 
Não desejo entrar no mérito da. questão.
O ilustre c~lega compreende que pro
curei, precIsamente, fugir ao assunto
nesse terreno: o pensamento da nossa
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bancada é que seja suprimido o aLUgo
em questão.

Se quizesse entrar no deba.te dessa
matéria, poderia, então, prolonga'I'
me, fazendo comparações entre legisla
ções de outros paises, pelas quais V.
Ex.a poderi~ verificar que em Consti
tuição alguma figura dispositivo des
sa natureza.

O Sr. Nestor Duarte - O nobre
orador deslocou o dispositivo, como
acabou de citar, em relação ao artigo
que permite á União manter relações
com os outros países, querentio aí
1ncluir a Santa Sé, pois a meu ver,
esta não é Estado.

O SR. CARLOS MARIGHELA 
Isso é outro problema. O argu:ucnto
de V. Ex,lI. não prova que o artigo,
por Jsso, deva ser mantido no proje
to.

Mais ainda: êsse artigo tem seu his
tórico contido no projeto anterior, ar
tigo 1~3, item lI.

O Sr. João Agripino - Discordo do
nobr~ colega Sr. Nestor Duarte qug,nto
a nã.o ser Estado a Santa Sé. A Itá
lia celebrou com a Santa Sé um tra
tado conhecido pelo nome de Latrão,
reconhec2ndo a cidade do VaticanC" co
mo Estado: a seguir vem a lei tun
damentJ.l do Estado, aa Cidade do Va
ticano como Estado do Vaticann, com
direito a representação diplomática,
como se reconhece aos demais EEta
dos.

O SR. CARLOS MARIGHELA -
Agradeço a. colaboração do nobre co

lega.
O Sr. Joáo Agripino - Sob ésse

aspécto, V. EX,a tem tôda a razão.
Entendo que o artigo em questão C'br:l.
ga o Brasil a. manter sistemáticas re
lações com a Santa Sé, o que impe
diria a ruptura de relações diplomáti
cas e isso seria. um ctispauterio.

O SR. CARLOS MARIGHELA 
O pensamento de V. Ex.1I. coincide com
o meu.

O Sr. NesUlr Duarte - Mals um
esclarecimento á matéria em discussão.
Estamos tratando da matéria. na or
dem doutrinária. Nem por isso, deve
desmerecer a atenção da Casa. Pela
teoria clássica, a Santa Sé foi equipa
rada a Estado. Afirmei, porém, que à luz
das novas doutrinas, sobretudo da cha
mada. . teoria institucional, não havia
necessi-dade de recorrer &. uma tiçáo
jUrldica, qual seja constituir uma
igrejA - a igreja católica um Esta-

.do, para os efeitos de gozar das prer-

rogativas de uma pesRoa jurídica, em
face do Direito Internacional Público.

O SR. CARLOS MARIGHELA 
V. Ex.a acaba de concordar comigo
em que não se justifica a permanên
cio. de uma ficção juridka num dis
positivo constitucional.

O Sr. Nestor Duarte - Essa ficção.
porém, deve ser encarada no sentido
técnico. Explicando melhor: pela teo
ria clássica, s6 os Estados eram pes
soa de Direito. No plano do Direito
Público Internacional, para se reco
nhecer posiçÉ,o de tamanho relêvo à
Igreja Cat6ltca. fot preciso recorrer a
uma ficção jurídica, atribuindo-lhe
caráter de Estado. A luz, porém., das
novas doutrinas. sobretudo da cha
mada teoria do direito institucional,
é possivel atribuir à Igreja Católica
- como 3. outras associações ou ins
tituições - a posição saliente que 56
os Estados gozavam na teoria clás
sica. Por êsse motivo, não hâ nece.')
sidade de xt!correr à.quela ficção para
considerá-la Estado, porque não é
Estado nem tem requisitos para isso.

O SR. CARLOS MARIGHELA 
Nesse caso. devemos promo\l'~r a re
tirada dêsse dispositivo da Constitui
çáo.

O preclaro colega acaba de afIr
mar que não se deve dar ê~e relêvo
(~pecJal à Santa Sé que, em sua opi
nião, não é Estado, S. Ex.S.. porém,
por exceção. assim o quer admitir.
de acôrdo com o dispositivo.

Esta é a. contradiçãc do nobre
Deputado.

O Sr. João Agripino - E' preciso
ver se o Vaticano tem os três pode
reS: Executivo, Legislativo e JucUciá
rio.

O Sr. Paulo Sarasate - Para que
se veja como é necessárIo conservar
êsse artigo no texto constitucional,
basta notar a discussão que a respeito
está se travando. Note-se que o l1us
tre colega Sr. Nestor Duarte coloca
se no ponto de vista da representa
ção da Santa Sé, em desacôrdo com
a opi.nião manifestada pelo nobre
Deputado paraibano. Sr. João Agri
pino, de que seria dispautérlo haver
representação junto à Santa Sé. O
nobre orador também combate essa
rE:presentação. Assim, diante da dú
vida, é prudente que se mantenha o
dispositivo.

O SR. OARLOS MARIGHELA 
Não há dúvida alguma. Batemo-nos,
apenas, para que não figure na Cons
tituição dispositivo qúe declare man
tid&, por exemplo, a representação
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do Brasil em Washington, Londres,
Pari::> ou Moscou. pois é questão regu
lada no art. 5.°, Jtem t, qu:'! atrtbut
competéncJa à União para manter
relações com os Estados estrangeiros.

O Sr. Paulo Sarasate - Então,
V. Ex.lI. acha que a Santa Sé não é
Estado.

O SR. CARLOS MAlUGHELA 
O honrado colega Sr. Nestor Duarte
diz que se trata de ficção jurídica.
Será então motivo mais sério pa-ra
que não figure na Constituição, o dis
positivo.

De que modo poderíamos fazer fi
gurar na Constituição uma fição ju
ridica? :esse é o problema que pro
duziu o cipoal em que se meteu o
ilustrada colega Sr. Nestor Duarte,
cipoal do qual ainda não conseguiu
saír.

O Sr. Campos Vergal - V. Ex.a
tem roda razão. A Santa Sé é um
Estado, tem sua Constituição. sua re
r.tesentaç·vi diplomática e, com ela.
Co Brasil sempre m[l.nteve relações.
Não há razão. pois, para que Isso fi
gure especialmente no texto constitu
cional.

O SR. CARLOS MAtUGHELA 
Continuo as cOllsiderações que vi·
nha fazendo. Além do que (l Sr. João
Agripino afirmou, de que êste ar
ttga consagraria. para todo c sempre,
pc- omnia secula seculorum, as rela~

çóes com a Santa Sé, poder-se-ia dar
o caso - embora não desejado - de
têrmos de romper relações com a
Sant:" à.:ic, seja ou não Estado, e tería
mos então de reformar a Const.1tui
ção para dar êsse pasf:o.

O Sr Paulo Sarasate - V. ,Ex.D.
poderia dizer o mesmo em relação aos
outros países a cujas ca.p1tafs fez re
ferência..

O SR. CARLOS MARIGHELA 
O nobre aparteante não me compre
endeu. Disse que seria contral"senso
colocar no texto o artigo a que me
refiro. SC"'Ía dlzP.1 o mesmo se ~revis
semos rep[f~J'entação diplomattca nes
ses países cJ.jas capitais citei 
Washington, Londres, Paris e Mos
cou, e então isso também deveria fi
gurar em dispositivo especial.

O SR. PRESIDENTE - Lembro
ao nobre ol'a.C1l1r que está a terminar
o teplpo que lhe foi destl~ado.

O SR. CAP..l..OS MARIGBELA 
Um minuto, 51'. Presidente, para.
conrlu.1r

Não f"Gnsidero justo, por tsso mes..
mo, que figure f'speciaQnente repre..

.;enLat.-~o em Washington. Londres.
PR.ris e Moscou, muito mt:nos em re
lação à Santa Sé, não parque seja
con"ti rio à representação nesta. úl..
tima
. A a:rgumentação final que deJeJo

a.presentar aos nobres Srs. Represen.
tantes é a de que, em Const1tuJção al..
guma. saja de que Estada fôr, reconhe
cendo-se a religião como coisa do Es...
tado ou considerando-se a TeJ1g1ão co
t;lo separada do Estado, se estaLelece
qualquer dispositivo nêste sentida.

Na Constituição alemã. de We1Inar
se declarava.. no artigo 137: "Não hâ
religiã.o do Estado", Na Constituição
nortea'lllericana, no artigo 1.0 das
emendas dispõe-se que "O Congresso
não pode dItar leis relativa.s à reU
gião". Na Constituiçã.o Argentina, ar
tigo 2.°, se estipula: "O Estado mante
rá. a religião católica, apostólica roma-
na.

Minha: argumentação. portanto, pro
cede. Tanto faz que a Igreja esteja
separada do Estado. ou que a Igreja
seja coisa do Estado, não existe cons
tituição alguma que trate do assunto,
porque a matéria não deve flgural"
nas ConstitUições, mas ser regulada
pela Unip,o nos tratados e COIlven
ções.

O SR. PRESIDENTE - Observo ao
nobre Representante qt1e seu tempo
já se f~ndou.

O SR. CARLOS MARIGHELA 
Não desejo &busar por mais tempo da
paciência da Casa. Pretendo apenas
chamar a atenção dos nobres ~nho
res Representantes para o ponto de
vista de que o d~sposltivo deve ser su
pressQ da Constitu1ção. em beneficio
da própria. Constituição. (Muito bem..
Muito bem).

O SR. COSTA NETO - (Pela or
dem) - Sr. Presidente. a Comissão é
pela manutenção do texto e pela re
jejção da emenda do nobre Represen
tante.

O llustre Deputado Adroaldo costa
dirá duas palavras par81 refutar oa
argumentos do nobre Deputa.do Carlos
Marlghela..

O SR. ADROALDO COSTA - Se
nhor Presidente, Srs. Constituintes.

Durante multo tempo, ctiscuttu-se no
Direito InternacIonal se a S8I1lta Sé
era ou não um Esta.do. pela simples
razão de que não existia território sô
bre qual pudesse o Soberano Pont!!i
ce exercer seus atos de soberan!s.. Por
êste motivo, cada ano. no plU'lamento
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brasileiro, o lIustre Representante To
maz Cavalcanti apresentava projeto de
lei. a fim de que fÔSse supressa a re
presentação diplomática do Brasil jun
to à Santa Sé.

O argumento de que não pode eXis
tir Estado sem território não é exato.
Na. grande conflagração européIa de
1914, tivemos disso a proya evidente.
reconhec1da por tôdas as nações. O
território belga, ficou, todo êle, sob
o tacáo do invasor aaemão; o Rei
Alberto estava em terrltórlo francês,
não exercia. um s6 ato de jurisdição sO
bre o te.L'ritório belga e não houve l.1.Ina
única nação que dissesse que o Esta110
belga bav1a desaparecido.

O Sr. Nestor Duarte - O argumento
não faz brilho à inteligência de V,
Ex.Il..

O SR. ADROALDO COSTA - :este
argumento é de exceção, para mc,strar
que se trata de soberanIa exclusiva
mente espiritual, porque o SUDlO Pon
tífice é o soberano das a.lmas e seu
reinado não conhece fronteiras.

O Sr. Guaraci Silveira - O únlco
so\)erano é Jesus Cristo. Nosso Senbor.

O SR, ADROAt.DO COSTA - E o
Papa é o alter- Chrlstus. A 11 de fe
vereir.:> de 1929, celebrou-se o Tratado
de Latrão em virtude do qual a San
ta Sé adquiriu território que é a <'..i
dade do Vaticano.

1'4&s, Senhores, o Constituinte de 46
quer ser previdente. :Ble, não sabe se
no Tratado de Paz ·que, nêsre momen
to, se está celebrando na Europa, a
Santa Sé ficará. ou não com seu terrt
tório. E para evitar que surjam no
vos projetos à Tomaz Cavalcantl, em
cada legislatura ordInária, é que o
ConstituInte de 46 pretende !lgure
êsse dispositivo de modo expr~sso na
Constituição Federal. (Muito bem.
Muito bem. Palma.s).

O SR. PRESIDENTE - Em vota
ção o destaque do Sr. Carlos Prestes,
que manda suprimu dn art. 192 do
projeto, a. representação diplomáti~a

junto à Santa Sé.
Os Senhores. que o aprovam, quei

ram levantar-se. (Pausa.)
Está rejeitado,
Vou submeter à votação a I1menda

n.o 487, aditiva às Disposições Gerais.
cujo destaque estabelece:
Requer~mos destatlue, para o efeito

de inclusão nas Dlsposiçães Gerais,
para a seguinte emenda oferecida ao
primitivo projeto: (Emenda D.D 487).

lOA lei fac1lltará a aquisição e a. lo
cação de habitação nas zonas urbanas

e rurais, med1llnte plano nacional, da.
acOrdo com as necessIdades de cada
região".

O destaque visa, antes do mais, pos
s1b1l1tar ao Govêrno a reallzaçã.o das
construções de casas próprias aos me
r..os favorecidos da fortuna. dp. acOrdo
com os seus anseios justíssimos quan
do criou a .. Fundação da Casa Po
lJular", cujo decr,:to-lel saíu pUbUeado
no dia primeiro de Maio do ano cor-
rente, .

Sem a inclusão dêsse dispositivo no
ccrpo da futura Constituiçáo da Re
pÚbllca, parece-nos que dlficultar~mos
o trabalho patriótico do Govêrno da
República, que prooura amp>:1rar os
menos favorecidos da fortuna.

Sala das Sessões, 3 1e Setembro de
1946. - João Botelho - Roberto
Glasser. - Egberto Rodrigues. 
Altamirando Requião. - M aglJlháes
Bara.ta. - Lameira BittenC'ourt.
NeZsün PaTijós. - José Neíva. 
Aderbal Silva. - José JofJilv. - Bri
gido Tino('Q. - OsvaldO Pacheco. 
Paulo Sa.rasate, -- Re?l.ault Leite. 
Alvaro Adolpho. - Raul Barboja. 
Rogerio Vieira. - Roberto Orassem·
bacher. - SiucJredo Pacht.co,
Areia Leão. - Afonso Matos. -- No
va.es Filho, - Juracy M aga.lhde8 . 
Leandro Maciel. - Vitorino Fre(re.
- Graccho Cardoso - Deite Nl';to.
- Acurcio Torres. - Argemiro rf-
Dueiredo. - Galeno Paranhos. - J060
d'Abreu. - Caiado Cyr.àoi. - ;left,
car Aíaripe. - PE'drr, .Tunior. - Luiz
Lago. - Campos Vergal. - .Ro~:.L

Fiori. - Fernanàes Tavora,

O SR. JOAO DQTE~,HO ("') 
(Para encaminhar '1 votação> - se
nhor Presidente, no que pesem argu
mentos em con.trãr1:J que possam ser
aduzidos, a emenda não é deS3.lS que
não devem figurar no texto d~ q'..Jal
quer Constituição,

Com efeito, minha emenda foi apre
sentada. de acOrda com a bancada A
que p~rt-e-nçc e, n;als ainda, de acOrdo
coro a Oomissão Parlamentar da Fun
dação da Casa Popular, com o intúit.o
de garantl .. no corpo õa Carta Magna.
de modo eX})l'esso, categórico abso
luto, a fat:uldade dt:- o Govêrno eqnll-

. cionar o problema da habitação ma
nossa pátrIa, nas zonas urbanas ou l'Il
:-a15, medIante plano que venha 4 lIIer
estabelectdo,

Ora., Sr. Presidente e Srs. Reprefien.
tb.ntes, é s9,hldo Clue \Im dos prlme~ros
atos de S. Ex." o Sr. President.e da
República. OI') mês de Maio, foi r.~r

(lO) Não foi revisto pelo orador.



-222-

~ Fundação der.cmjnllda Casa Popu·
lar, subord!nn.da ao Ministério do
Trabalho, c~m o alto sentido e a pre
cípua fJnaHdade C1e amparar a idéia
governamental, sadb e benéfica para
..\5 homens p·:t)l.-eq ou EeJa a fac1l1t3.~

ção de ~onstrução de casas proletá
rias, de casas próprias àquelea que,
sem recurs03. não pcssu.em meios para
ter um te:o onde. 2b~8ue a prole e
8 veL'llce.

Se se argumentar Que a emenda náo
tem cabimento no te:XUl constltucioIlS\l,
procederá, t!lmtém, o argumento de
ser extranh·) à matéria constItuctonal
o que já foi tlp!'Dvado por êsta Casa,
no art. 155 que ciecl&Ia:

..A lei facilitará a fixação do
homem no campo, estabeloecendo
planos de colonização e de apro
veitamento das terras púl>llcas.
Par.-~ êSSê fim. serão preferidos os
nacionais, os habitantes das zonas
empobr~idas e os desemprega
dos".

.1... mm...1u emenda está conoeb1da nos
seguintes têrmos:

"A lei facilitará a aquisição e a
loCa,çà.<> de habItação nas ionas
urbanas e rura.:.s, med1ante plano
nacional. de dCôrdo com as neces
5idades de cad~ regiã.o" .

(",om efeito, quem quer que medite
SÕbre os têrmos em que está conce
bida a. emenda; quem quer que acom
panhe com Vivo lnterêsse a idéia do
Govêrno do Exmo. Sr. Presidente da
República, consubstanc1ada na Funda
ção da Casa Popular e que vai, na
tUtra,lmente, d-epois de promUlgada Il
Constituição, ter maior elasticidade
na lei comum que aqui votarmos com
base no texto constitucional: quem
quer que reflita o assunto não pode
discordar da emenda e há d'e darRlbe
o seu assentimento.

O Sr. Rui Santos - V, Ex.a tem
tôda razão.

O SR. JOAO BOTET....HO - A emen
da, em a.bsolUto, não mancha o texto
constitucional. mas, pelo contrário,
servi.Í"á como pro~!a inconteste e cc:.b8JI
de Que o.s COnstituintes de 1946, sa
bendo do pensamentQ do Govêrno da.
Repúbl1ca., de querer resolver o pro
blema da-s habitações próprias aos
menos fa.voreeidos da fortuna, tive
ram a boa vontad.e e a sadIa. intençã.o
de deixar expresso em nossa. Carta
um dispositivo categórico, permitin
do. d.~ futuro. que o Legislativo e o Go..
vêrno levem aV'l:&Zlte plano tão bené
tleo à col~t1v1lda.de .

Nesse sentido, portanto, Sr. Presi
dente e Srs. Constituintes, cabe-me
apela.rr para a consciêncIa de cada
qUal, fazendo uU"13.exorr,ação aos com
panheiros dêste Parlamento no aen
tido de que a emenda passe, porque
irá beneficiar grandemente ao próprio
Govêrno, danooRlhe a possibllidade de,
já com base no texto àa Constituição,
levar por avante sua idéia salutar,
equaclonada ou acenada. para o povo,
da Fundação da Casa Popular.

O decreto baixado pelo Sr. Pres1{\,en
te da República, com solenidad6 ex
pressJva. conforme noticiaram a im
prensa. e as estações de rádio. expres
sou, da parte do Oovêmo o profundo
lnterêsse que tem em proteeooer as
classes mais pobres C<IaIl a casa pró
pria.

Portanto, quer !rente ao artigo que
acabei de ler, quer f'tente a outros
tantos que poderia citar. inclusive o
argumento de que a matérIa poderia
ser objeto de legislação ordinária.
quer, ainda, cUante d", sentimento de
brastlld·a.d-e que nos anima aqui den
tro c nos leva avante na solução dos
reais problemas da na.eionalldade
estou certo, apelando ptira a consci
ência de cada um d'os con.:l'tituintes de
1946, de que a emenda há de pas
sar.

~', na trealld~e, uma emenda sad.1a.
oportuna. que virá garantir, de fu
turo, ao pobre, a possIbilidade de o
GoVêrno levar por diante o plano
magn!!ico da habitação própria a.os
menos favorecidos da fortuna, quer
nas zonas urbanas' quer nas rurais,
mediante um eJIllM.eendim.ento nacIo
Dal estabelecido de a<:ôrdo com as
necessidades locais. (Muito bem,' pal
mas.)

O SR. COSTA NE'l'Q (*) - Sr.
Presidente, a emenda do nobre DePu
tado sr. João Botelho deve ser apre
ciada sob doIs aspectos - o da pre
liminar e o do merecImento.

Quanto à preliminar, evidentemen
te, é s.presentada fora de tempo. Co
mo o próprio autor reco!l.heceu. tal
oferecida ao capitulo "Dos DireItos
Sociais", do antigo projeto, que cor
responde, atualmente, ao Título V 
"Da Ordem Econômica e Social", já
aprovado definitivamente pela Casa.
não podendo, portanto, ser mais
emendado.

O Sr. João Botelho - Não hé. 1m
ped1mento algum em que figure nas
"Disposições Gerais", pois V. Ex.•
sabe que ai cabe perfeIt.amente. MI.-

~.) Não fol revisto pelo orador.
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nha emenda. visa maior ajuda ao 00
vêrno da República, que teve a idéia
da Fundação da Casa Popular.

O SR. COSTA NETO - Se fôsse
mos atender ao argumento do nobre
Deputado, então as "Di.spos~çó~ Ge
rais" não mais acabariam. porque, na
realidade, iriamos enchê-las de grande
número de dispositivo!: correlatos a
todos os outros títulos da Constitw
ção. Aliás, foi S. Ex.a mesmo quem o
r~onheceu, pois :>fer~eu emenda ao
capitulo "Dos Direitos Sociais".

O Sr. João Botelho - As "Disposi
ções Gerais".

O SR. COSTA NETO - Repito:
"Vos Direitoe Sociais"; está aqui.

O Sr. João Botelho - Não foi acei
ta no substitutivo: por isso, apresen
tei-a, agora, às "Disposições Gerais".
em que foram incluídas outras emen
das.

O SR. COSTA NETO - Nosso tem
po é escasso; não adianta. d1scut1r
~.

Quanto ao merecimento, Sr. Pr~.si

dente, trata,-se, evidentemente, de
cláusula de legislação ordinárta. A
em.enda do nobre repre5P.ntante reza
que "a lei dispará", sequer chega a
estabelecer prazo. Quer dizer: ex1~

tJndo o dispositivo na Constituição,
o legislador ordinário poderá executá
lo ou não. Assim. deixando de votar
o artigo. chegaremos à mesma conclu
são e, na legislatura ordinária, o Sr.
J{)áo Botelho oferecerá projeto de lei,
que. estou certo, a Casa aprovará
com tOda a boa vontade. pois a ini
ciativa de S, Ex.a é,. realmente, justa
e humana. Nesta. altura do debate,
entendemos que ti. emenda deve ser
rejeitada. (Muito bem) .

O SR. PRESIDENTE - Vou sub
meter a votos a emenda n.o 487.

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

Está rejeitada.
Passamos à emenda n.O 2.091, cujo

destaque estabelece:
Pedimos destaque da emenda nú

mero 2.091, ao artigo 182 agora mo
dificado com a seguinte redação:

"Dentro da competência exclusiva
da União, dos Estados e dos MWlici
pios, - a cargos ou funçoos da mes
ma natW'eza e que não dêm direito a
acesso, corresponderão iguais venci
mentos ou remuneração."

Sala das Sessões, 12 de agôsto de
1946. - Dario Cardoso. - Galeno

Parannos. - Arlhur Ficher. - Jo!é
Varella. - Carlos Prestes. José erís
pim. - Caíres de Brito. - Guilher
me Xavier. - Barreto Pinto. - We
lington Btandão. - In<1eferldo. O
vencimento nivelado de cargos idên
ticos em lugares diferentes é uma in
justiça: A vida e o trabalho são dis
tintos.

A emenda diz:
N.o 2.091

Ao Art. 175. adte-se:
A cargos ou funções de igual

responsabilidade, e que não dêem
direito a acesso, deverão corres
ponder vencimentos ou remunera
ÇÕes iguais.

O SR. DARIO CARDOSO (Pela
ordem) - - Solicitaria a V. Ex.flo

,

Sr. Presidente, conCEdesse a palavra
ao ilustre colega. Sr. Vieira de Melo,
que fará a defesa do destaque por
mim requerido. (Muito bem).

O SR. VIEIRA DE MELO (.) 
Sr. Presidente. Srs. Constituintes:
sejam as minhas primeiras palavras
d·e louvor ao ato da egrégia presi
dência desta Casa, que, tendo em vis
ta. a. magnitUde do assunto versa.do
pela emenda ora em discussão e o nú
mero de Representantes que a subs
creveram, houve por bem retocar o
despacho anterior e admitir à votação
essa. proposição.

Sabem os Srs. constituintes que a
tendên~ia do serviço Público moderno
é a profissionalização pela formação
de carreiras. Quer dizer qu. o que
se pretende hoje é estabelecer a for
maç§() de carreiras no serviço públi
co, dImInutndo-se quanto possível os
cargos !solados. isto é tanto mais
mais compreens!vt:l quanto é certo que
os cargos isolados matam. geralmente.
o estimulo do .unc1onário, que náO
encontra diante ...e si a perspectiva de
melhoria de condições.

Srs. Representante, poucos embora
os cargos 1so1ado:3. dentro do serviço
'Públ1co brasileiro, apresentam situa
ção verdadeiramente angust1os<\: é
que nenhum critério, nenhuIL princi
pio de justiça se observa, hoje, na
distribuição dêsses cargos. Mal se p0
de imagina.r que cargos de igual DA"
tureza, com a Idp.ntioa rt!sponsatillda~
de, sejam remunerados tão diversa..
mente. Qualquer dos Uustres colegas
que cQnheça. repartiçâo pl1·bllca federal

(. ) Não foI revisto pelo ort.dor.
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ou estadual poderá comprovar a vera
cidade do que afirmo. Geralmente, os
depositários de dinheiros públicos, de-.
Wsitár10s ou mcumbidos da guarda
de dinheiros PÚbltC02, nas repartições,
são remunerados em nível completa
mente d1ferenw.

A emenda apresentada pelo nobre
Deputado Bittencourt Azembuja. e
cuja destaque requerido pelo ilustre
Senador Dario Cardoso, procura. exa
tamente estabelecer, dentro da com
petência exclu.sivt1 da União, dos Es
tados e dos Municípios, uma equipara
ção de vencimentos ou remuneração
para cargos ou funções da mesma na
tureza e de igual esponsab11icade.

O Sr. Lino Machado - A emenda
a que V. Ex.o. se refere é a que foi
destacada em virtude de requerimento
que !lz hoje. Quero tra.zer, ainda l.ilIla
vez, o meu apoio à inteira justiça que
ela representa.

O SR. VIEIRA DE MELO - Muito
ob1'lg,do a V. Ex.a.

O Sr. Dario Cardoso - A própria
COnstituição Já proibe que haja salá
rio diferente entre operários que te
nham o mesmo trabalho. O funcioná
rio é -também trabalhador, como qual
quer outro. se, )ois, exerce funções
idênticas e tem a mesma responsa
b1:1idade, deve perceber, também, ven
cimentos idênticos.

O SR. VIEffiA DE MELO - Como
diZ o nobre Senador Senhor Dario
Cardoso, já é princípio dominante,
na leg:slação trabalhista: a. trabalho
igual deve corresponder igual salário.
Não é outra a nor~a qUe pretendemos,
agorz. não para o serviço público, em
gera.l, té porque a formação de car
reiras ...

O Sr. Nestor .1U4rte - Perdoe-me
V. Ex.a . O que a emenda pretende
não é a comagração do princípio qu~

acaba de indicar o ilustre Senadcr
Da.rio Cardoso.

O SR. VIEIRA DE MELO - Por
analogia, apenas.

O Sr. Nestor Duarte - Se V. Ex.a
pedir, par exemplo, Que por extensão
se a.plique ao funcionário público o
principio de justiça social de que para.
19ua.l função ou trabalho deva também
~xátir igual salário, estarei inteira
mente dt: ACÔrdo. l\.(as a emenda em.
votação, meu nobre colega, se refere
apenas- aos cargos isolados, à. base da
mesma- denomina.cli.o

'" . .
O SR. VIEI:RA DE MELO - Da.

mesma natureza.

o Sr. Nestor Duarte - rl8'ora., de
teTmblar igual saláor1o não é justo e
vou mostrar a V. Ex. ai desde já, um
eX'emplo. Admitimos que a Pre1'e1tu
ra da Capital de n06Sa terra tenha.
três ou quatro tesourarias - uma de
arrec"..adaçãe> gera! de todos os tribu
tos, com encargo enorme, ca.bendo ao
tesoure:1ro, por isso mesmo, responsa.bi
lidade maior, porqu-e movimenta nu
merário maior...

O Sr. José JoJfily - A responsab1
l:1dade é diferente.

O Sr. Nestor Duarte - Perdão! J:>eço
licença para tenninar meu ~en
to. Em outra tesouraria, destinada. a
recolher os proventos dos !:terrenos
afora<ios, em que a responsaoiUdooe no
caso é bem menor. o cargo c.e tesou
reiro é da mesma natureza, é cargo
isola'Clo, m8.!l não é possível estipend1á
la da mesma forma.

O SR. VIEIRA DE MELO - Foi
por isso que !rizei: "de igual nature
za. e responsab1l1dade" ...

O Sr. Lino Machado - Está na
emenda de V. Ex.~.

O SR. VIEIRA DE MELO -
O que a emenda pretende é est&.bele

ccr principio de justiça tI le proporcio
ne ao titular de cargo isol.ado a espe
rança de wn dia melhorar de con
dição.

E' evidente que, na hipótese f1~urada

pelo nobre Deputado Sr. Ncstor Du
arte. L1IIl fiel de tesoureiro não po
deria percebe... os me&mos vencím.entos
ou a mesma remuneração que o tesou
reiro gexal.

O Sr. José Joftly - Se a argumen
tação do noore Deputado tivesse fun
dam,ento, seria natural que se trans
formassem esses ca:rgos, que considera
da mesma na tureza, em c.:.xgcs de
carreira.

O SR. VIEIRA DE MELO - Exata
mente.

O Sr. José Jolfily - Entretanto, o
que se vê é uma si:tua~ão de gr~ve in
Justiça, em que um func1oná.r1o. que
exeroe as mesmas funções de outro,
recebe duas, três e até quatro vêzes
mais.

O SR. VIEIRA DE MELO - Os
exemplos são inúmeros nas repartições
públlcas. Quem quer que peIeorra uma
Recebedoria da União ou .mesmo da.
Prefeitura do Distrito Federal poderá
v-erificar essa situação de clamorosa,
iD,justiç& .• ,
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o Sr. Lfno Machttito - Aqui m.f';MlO,
na Alfândega, nas Delegadas Fiscais,
V. "Ex. a poderá verificar a..c; cUrrerenças
que existem,

O SR. VI.EIR.A DE MELO - ... em
que indiV1duos dedieooQ.'i ao mesmo
mister, a. tra.balho da mesma I"úl.
tureza. com igual re.sponsa,billdAde. fi
cam a perceber salá.rios infinitamente
var.l.á.ve1s. E, o que é mais, êsses car
gos isolados - ná,() sendo, portanto,
cargos de carreira - não a.dm1tem
pre'!erência para nomeação. O resul
tad-o é que para \J!lTgO de tesoureiro,
clas&e L, por exemplo, pode ser nomea
do lndi:víduo de fora, sem que um fun
clonArto da classe K tenha. direito a
acesso, porque o cargo náo é, como
d1s&e. de carreira. F....<rt.a a situação, da
ma.ls clamorosa injustiça, que a.tual
mente se nos d~para.

Nestas cond~ões, SI', Pre.sident.e, o
único argumento ponderável contro a.
nossa. emenda. seda. 0 de que não se
cogita de matéria constitucional; mas
sinto-me um te.:nto "atTape.lhado"
quandô ouço falar em matér.a const1
t·.tdonal nêste plenário; potrque, n~ de
bBite sô'bre o custo h1st6r.cú - pnnc1
pIo controv~rt1do e estranho à genera
lidade das Constituições - foi aletado
que isso não env<llvia. matéria. constitu
clona.l e, portanto. dev'e:ria ser relegada
paTa a. lei oroiná.rla, Quando se discutiu
o princÍl}io da indi-swlublliJClade do ca
samento - o mais cootravertido de t0
dos e estranhos à generalidade das
Constituições - foi considea-li.oo ma
téria constltudonal; de modo Q.ue o
pensamento eventualmente. dominante
na. Assembléia. faz ou nao a cons
tituclonalidade da matéria. E no
particular, uma vez que o dis·
positivo consagra princip.io de justiça.
vJsa reparar situação de clr:.mOT()Sg.
lrregula.rtdade em nossos serviços pll
bUcos, emenda que, devo repetir foi
subscrIta por 183 RE'lJrescntantes, como
prova. de sua grand,e si.m.pat1.a e acei
tação. Não tenho senão que rel-embra4'
ao plenário aquilo mesmo qUd já fiz.
pedindo a sua aprovação. (Muito
bem; muito bem. Palmas.)

O SR. COSTA NETO (Pela ordem)
- ar. Presidente. o pensamento da.
Com.lssão será defendJdo pelo ilu6tre
Deputado Sr. Nestor Duarte, a Q'lem
peço dar a palavra.

O SR. RUY SANTOS (.) - ar.
'Presidente. vou retardar um poue,) 9.

(.) Não roi revisto pelo orador.

justificativa da emenda. Que 1rá fa
zer o nobre Deputado Sr. Nestor Du~

arte. S. Ex.A, no aparte dado ao
ilustre Deputa<!o Sr. Vieira de M~10,
declarou estar de acOrdo com o prin
cipio de justiça social, de que para
igu=tl cargo, Igual vencimento.

Apresentei emenda no mesmo sen
tldo e pedi o necessário destaque a
V, Ex. a, ou talvez ao Presidente Melo
Viana. Não me lembro qual o Pre
sidente que negou o destaque, mas
como não é do meu hábito pedir e't
pl1cac;óes à M-l!sa do deferimento ou
fudeferimentn, prtncipaImente Tlêste
caso, desde que volta. êle a. debate.
s6 pa.ra cargos ísola.dos, consulto a
V. Ex. a se não poderia ser reconsi
derado. por eqti1dade. o despacho, a
fim Cle ser também minha emenda
apreciada. uma vez que diz: "parEI.
igual cargo, igual venci~ento". (Mm·
to bem.>

o SR. NESTOR DUARTE (.) 
Sr. Presi.dente, vejo-me em sttuação
singular de defender o pensamento da
Comissão Constitucior.al, quando aqui
desejo ser um livre atirador, DO de
bate de problemas doutr1ná.rlos. em
que cada qual tem o direito de ressal.
var seu ponto de vista,

O Sr. Costa Neto - V. Ex,a é 11m
livre atirador que acerta. quas.e sem..
pre.

O SR. NESTOR DUARTE - En·
tretanto, para defender o pensameli
to da Comissão Constitucicnal, com
o qual não raro estou de acOrdo, con..
vém relembrar o aparte que t1ve a
honra. de dar ao nobre Reyresentallte
da. ila.hia, Sr. Vieira de Melo.

A emenda visa, sob a capa de (;3

tabelecer princIpio de igueldade, criar
110 sistemn. jurfdi<',o. referente à s1tu~

çã.c dos funclonárols pábUC06. nonna
ev1dentem~nte equívoca e de resul
tado ambíguo na sua aplica.ção.

Sr. Presidente, veja V. Ex.a, vejam
os llustres autores da emenda.; não
se diz Que para cargo de Igual funçAo.
de igual trabalho, se deva remunemr
com Igusl salário. Absolutamente.
A1'1rma-se, apenas, numa redação digna
de todos os reparos, que para C8J.'go
de igual naturezs. dar-se-á remunera... "
çá<) igual.

Ora, Sr. Presidente, dentro da ela.s
s1ficação - igualdade de natureza 
é possível estabelecer-se uma infinita
hierarquia de responsabUidades. Im
portância. e capaclclad~ de trabalbo
em matéria funcional, Q.ue venha a

( • ) Não foi revisto pelo orador•
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,mostrar a injustiça de se estipendiar
o tllllcionário com o mesmo' salário
de outro, simplesmente porque am
bos exercem cargo da mesma 7UZture
2fL. Princípio salutar, qual o de pa
gar-se ao funcionário salário igual.
conforme a igualdade da função, foi
rejeitado pelo plenário. Era a emt=n
da. do nobre Representante Rui San
tos. O plenário rejeitou êsse princí
pIo, e não o deverIa fazer. porque
a emenda visava apenas extender à
Ifunção pübllca princípio de jus1".!ça
ou de direito social já. hoje estabele
cido para. os empregados das emprê
sas privadas.

O Sr. Vieira de Melo - V. Ex.a está
contundindo cargo da mesma natu
reza com cargo da mesma denomina
ção, o que é coisa completamente di
ferent~. Citou. por exemplo. o caso
de um Tesoureiro Geral; mas o Te
soureiro Geral não é cargo da mesma
natureza que o do, digamos, Tesourei
ro parcial.

O SR. NESTOR DUAR'.rE - Res
ponderei a V. Ex.& depois de concluir
e~ encontrar o fio principal Lia minha.
orsCão.

Desde que o plenário rejeitou o prin..
cí1>io justíssimo da Igualliade de sa
lário para igualdade de funções, evi
tando. assim. que se estendesse ao fun
cionário público o principio já vigente
parA. o empregado de emprêsas pri
vadas. não é justo renovar-se a yUes
tão sob outro â.ngulo, màrml)nte um
ângulo defeituoso, que eu poderia, mes
mo, chamar de errõneo.

A emenda ora em debate quer. ex
clusivamente. estabelecer que para car
gos de igual natureza - é essa. a ex
pressão - deve caber igual salário.

Não sei, Sr. Presidente, de principio
mais errôneo - repito - na aplicação
prática. Na legislação ordinária terp...
mos de ver inúmeros pedidos de equi
paração de vencimentos, tão freqüen
tes nas petições que se fazem ao Po
deI: Legislativo e ao Pod~r ExecutJvú...

O Sr. WelZington Brandão - Que,.
porém. podem ser resolvidos com jus-
tiça. .

O SR. NESTOR DUARTE - ... sob
a fundamentação de que cargos de
igual natureza - e ai confunde natu..
reza. com designaçã.o do nome. ou de·
igual designação aO' nome - se deva
atribuir o mesmo salário.

O Sr. Wellington Bra.ndão E'
questão de equiparação de categorias.

o SR. NESTOR DUARTE - Nada
mais injusto - porque tudo que é de
sigual é injusto - do que princíoio co
mo êste. Insisto. Sr. Presidente: o pre
ceito. como está redigido, é perturba
dor; em vez de assegurar a norma da
igualdade na. retribuição do serviÇu
público, ao contrário, instituirá o prin
cipio da desigualdad~ na remunera
çã,o.

O Sr. WeZZington Brandão - Não
apoiado. A emenda precisa, apenas
de uma. redação mais persuasiva. '

O SR. NESTOR DUARTE - Devo.
porém, insistir: à Assembléia cabe re
jeitar a. emenda. não porque seJa. as
sunto de lei ordinária. mas porque Já.
rejeitou o único princípio compatível
com os propósitos dos autores da emen
da. ou sej a, que a cargos de igual
função ou igual l·esponsabilidad·: neve
caber igual remuneração. Como se
acha. redigida., a emenda. não pode, a
meu ver, lograr o prommcí~mento ~a

vorável da. ASl;embléia. (l}luíto bem.)

O SR. ROl SANTOS (Pela ordem.)
- Sr. Presidente, atendendo a um
apêlo do nC'bre iJeputado Costa Neto,
qu~ pretendeu pugnar pelos interê.-ises
que visei na minha emenda, ao ser
organizado e discutido o ca.pít,Ulo das
Disposições Transitórias, retlro-a a
fim de não :-et&rdar os trabalhos.
(Muito bem.)

O SR. PAULO SARASATE (Pela
ordem.) - Sr. Presidente, retirada a
emenda Rui Santos, com a declaração
de que será discutido o assunto nas
Disposições Transitórias, eu pergunta
ria a V. Ex.a se a emenda em foco fi
cará., também, adiada, isto I~. se os
seus autores concordaram em ser dis
cutida nas Disposições Transitórias .....ou
se vai ser considerada imediatamente.

Vozes - Já foi discutida.

O SR. PRESIDENTE - Vou sub
metê-la à votação, de acôrdo com a
deliberação da Casa.

O Sr. Paulo Sarasate - sem pre
juÍZo da votação da emenda Rui San
tos.

O SR. OOSTA NETO - Sr. Pre
sidente, a. emenlda cuja votação Vossa
Excelência anunciou tem, evidente..
mente. de ser submetida a V<ltos Mas.
o nobre Deputado Rui Santus desis
tiu da que ~resentou, e, portanto,
êsse capltul<l ficará encerrado 0860
se trate do últ1mc destaque que Vos
sa Excelência. tem. sôbre a Mesa.
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o SR. PRESIDENTE - Vou sub
meter à votação a emenda n.a 2.091.

Os Senhores, que a aprovam, quei-
ram se l.evantar. (Pausa.~, )

Está rejeitada.
Vou submetar à votação a p,menda

n. o 1.618, cujo destaque e emenda
rezam:

Requeremos destaqu'f,para que seja.
84J)rovada. da emeIllda aditiva n.O 1.618,
publlcada a pg. n.o 2.799 do I\ o 92,
d.e 22-6-46 do DiáTÚJ da Assembléia.

Sala. d,as sessões, de agôsto de
1946. - Daniel Farnco.

Emenda n.o 1.618

Acrescente-se onde convier:
Art. - Ao Conselho Nacional de

Economia. cOIDIPOsto de cid.a1.é os de
reconhecida competência. nom-eados
pelo Presidente da 'República com a
aprovação elo senado, incum';)e estu
dar, de forma permanente e org&.nt.
zada, a vida econôm.iea do pais, SIU
gerindo as medidas necessár18.B a. man
tê-lo em ordem e estimular-ill.e ()
progresso.

Art. - Compete ao Oonsel'ho Na
cional ele Economia:

a) traç.ar em Unhas gerais e man
ter atus,Hz.ada um plano Lacionll com
o objetiv<l de promaver o desenv-clvi
ment.o intensivo e harmônico da eco
nom.la do pais;

b) sugerir. aos poderes executivo e
legislativo, as medidas que jU'Lga= ne
cessárias ou oportunas à vida ecúnõ
mica nacional;

C) dar parecer, sempre que ~olicJ

tado por qualquer dos meI1IClonaC1os
poder-es. sôbre projetos de lels e re
soluções de caráter ~onõl'IÚCo (lU fi
nanceiro.

Art. - A lei disporá. sóbre a orga
nizaçã:o do Conselho Nacional de EJco
nomia, cujos moem1)ros exeMe:-fto o
eargo por quatro anos, reIlovs,:'1A.1o-se
anualmente p.elo moenas um quarto dos
lugares, admitida a reconduçã.o. 
Daniel Faraco. - Ataliba NOgUeira.
- A. de Souza Costa.. Getúlio
Vargas. - Herophílo Azambu1rr.
Brochado da Rocha, - GuaraC1j Stl·
veira. - Bayard. Lima.. - Manoel.
Duarte. Adroaldo Me.st]uita 
Domingos Velasco. - D4maso Rocha.
- Stlvestt'e Péricles. - Ernesto Dor
nelles. - Antero Leivas. - Mércio
Tetteira. - Bittencourt ele A2ambuja.
- Theodomiro Fonseca. - Elo'1l Ro
ch.a.. - Gilberto Freyre. - Samuel
Du4rte. - Ferreira Lima. - Glyce-

rio Alves. - Medeiros Neto. - Pe
aro Vergara. - Gaston Englert _ 
Gercino d~ Pontes. - Plínio Barreto.
- Janduhy Carneiro. - João Men..
des. - Fererira de Souza. - Manoel
Victor. A(}o.'ltinho Montei·'f) , 
Walfredo Gurgel. - Wcllington B,o.h
d.ão. - Novaes Filho. - AnteMr Bo
géia. - Crepory Franco. - MatJtUl8
Olympio. - Alvaro Adolph.o. - Lo
pes FerrQ2. - Teixeira de V~con

cellas. - José Jolfily. - Manoel No
vaes. -- Segarias Vianna. - Romeu,
Fiori. - Lery Santos. Benício
Fontenele. Ezequiel M endt"o1. 
Melo Braga. - Pedroso JÚ,dor. 
A.ntônio José da Silva. - Benia1r..in
Farah, - Aderbal Silva. - Rogério
Vieira. - ArthuT Fischer. - Maga
lhães Barata. - Nélson Parijós. 
João Botelho. - Duarte de Ol,v~ra.

- Eunápio de Queiroz. -- Eteh'ino
Lins. - Roberto Grossenbacher, .
Vergniau.d Vanderley. - Osório Tu
iuty. - Coelho Rodrigues. - Thomás
Fontes. - José Augusto. - Altino
.A.rall·te~. - Oscar Carneiro. - Cam
'J)Qs Vergal. JaZes Macha.i~ . . 
Fernanà,() Nóbrega. - Ernani ~ó.tim.

- Barreto Pinto. - Pedro Lurt/IVi:=o.
- Galena Paranhos. - BarOos.l Li-
ma. - Dai'io Cardoso, - '1'at)(lrf?8
d'Amaral. - To"le'tLo Piza. - Jo~é
Bonifácio. - Ferna.nàes Távor2. 
José Borba. - LelÚl Sampaio. -- Mi
guel Couto. Castelo Branco. 
AI/redJJ Sá. -- Vieira de .MeU:>. -
Freis da Matta. - Luís Barreto. 
Regts Pacheco. - Daniel de Caroa
lho. - Ociacílio Costa. - Gra.ccho
Cardoso. - Mflton Campos. - Edu
a.rdo Duvivier. - Baeta Neve3. 
Flávio Guimaráes. - Souza Leã,J. 
Abelardo Mata. - Alfredo !';ev~:s. 
Olinto Fonseca. - Euclides Figuei
redo. - Altamirando Requião. _
13ias Fortes. - JoãtJ HenrifJ1'e, 
Celso Machado. - Ivo de Aqui7to _
AtiliuVivacqua. - Flore.? da Cunha.
- Brí(lÍJ!U) Tinoco.

O SR. DANIEL FAR.A'CO (Pela or.
dem) - Sr. Presidente desculpe-me
1ntenomper V. Ex.a, mas é que de
sej.o pedir a V. Ex A submeta a. em.en
ela à Casa. sem o artigo segund(). Te
iremos, entã.o, s6 os arts. 1. o e 3. o.
l!:ste :ficará com a seguinte redação:

"A lei disporá. sÓbre a organ1~
za.çáa do Conselho Nacional de
Economia.'· .

Isto I)ai"'& d-eixa.r ao legislador ordiné.
rio completa Uberdade de dispor sô-
bre a matéria.
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A idéia. contida na. emenda em qUes
tão já tol por mim defendida. em vá.
rios discursos. nesta. Casa. Pediria a
V. Ex." que, p8ira hOnIa minha e
maior eficiência da defesa, concedes
se a pa.lavra. a um v~lho batalhador
ne!:;, mesma idéüt, o tir. deputado Jose
Augusto.

O SR. PRESIDENTE - Atendo a
V. Ex.a. Fica suprimido para a vota
ção o segundo artigo da. emenda a.diti
va a pedido do liutor da mesma.

Tem a palavra o Sr, José Augusto.
O SR. JOS~ AUGUSTO (.) - Sr.

Presidente, o Estado moderno encon
tra.~se diante de um fenômeno de
ma1C7I' impOrtâncIa que precisa ser
assinala.do: o da relevância. cre.scente
dos problemas econômicos.

Em face dêles, muito se tem di':.O
contra a eficiência do sistema :1c~

m.ocrático e, sobretudo, contra a. dos
parlamentos, Tais probLemas! na sua
complexidade crescente, reclMnam, pa~

ra sua solução, dados de ordem téc
n1ea que os parlamentos milita 'Tez
não possuem. Dal a necessidade de
completar os órgãos tradicionais do
,Estado com outros órgãos, outras Ins
titUições, habilitadas a. tra7.er ao po
der público os subo;fdios, as tnforma~

ções e os ciados que lhe são indispen
sáveis' para dar a devida atenção e
adotar as soluções convenientes a
-êstes problemas.

A idéia surgida por tôda parte, nos
vários pa.ise~ d~ c1villzação mais
adiantada, foi a da cnação dos Can
senhas Econômicos ou dos Conselholl
Técnicos. Diz-se que isso tem fundQ
totalitário, que tal idéia é in1m1ga da
democracia.

Já escrevi, a respeito. um livro, há
14 anos, e intitulef-o - A Representa..
ção Profissional das De1oocra.eias. Nes
se tra.balho, mostro que a. democracllt.
em vez de r.epelir, redama Conselhos
9.8 natureza. dos previstos na. emen·
da. E para robustecer êsse ponto de
V1sta, não preciso ma.1s do que IP.r
o depoimentlio de duas g.r8.IllCles figu
.JBs insuspeitas à Democracla.; uma.
ldele.s. democrata da Escola Liberal
.e ·outra. democrata da Escola Soda
·lista.

A da Es.oola Li beral é Polncaré e
silo suas estas palavras:

"Os povos modernos tnsplra.m
se cada. vez mais nos conselhos
dos esp-ec1al1stas. seguramente,
isso não é uma razão nem palra
renunc1ar às idé1a.s ieraJ.s, que

C-) NLl to! revIsto pelo orador.

continuam a ser os 8'I'andes mo
tores do espirito humano, nem
para atastar a soberan1a. popular.
que deve residir só na nação re
presenta<la por seus eleitos. Mas
o regime parlamentu e democrá
tico não p...de senão ganhar na.
consulta s1stematica a tõdas as
cl)D1petênclas; e quando elas se
encontram agrupadas em uma.
assembléia como a vossa, são
capazes não sàmente de dar à
leg1s1ação um sábio e vigoroso im
pulso, porém de esclareoer a,
marcha do govêrno e facilitar a
sua ação".

Isso a.firmava Poincaré em 1928.
O depoimento socialista, de autoria

de Fernando de Los Rios, Ministro
de Estado na Espanha Republicana,
é êste:

..A crise da democracia, a. pug
na entre a democI'&cia e compe
tência, pode resolver-se dentro do
conselho técnico, o qual, de,,1dll.
mente coortlena.do com a Câmara,
transformará esta, porque. em vez
de discorrer a Câmara sõbre os
assu:ntos sem l. necessária do
cumentação e sem o conheciman
to dos antecedentes, ver-se-á obri
gada a examinar um texto elabo
rado por pessoas competentes. o
que criará um sentimento de res
ponsabU1da.de. que afastará dos
debates quem para êles não tenha
capacIdade. O conselho técnica
pode, pois, satisfazer uma neees..
sidade da democracia moderna e
traooZorm.a.r o regime parlamen~

tu".
Em uma palvra, Sr. Presidente. não

só os democratas da Escola Liberal
com polncaré e HelTtot à frente, como
os democratas da Esccla SocjalisLa
com Fernando de Los Rios e Jimenez
de A,ssua à frente - declaram que as
crises dos parlamentos, que sua in
competência. técnica, tantas vêzes ar
güIdas, ser19JD ~anada.s se 1nstitulS
aemos, ao lado do Parlamento e do
Oovêmo, Conselhos de Especialistas,
não pa.ra. decidirem sóbre solução dos
problemas, mas para darem as i.n
formações convenlentes a essas 80
1~.

O Sr. Jurandir Pires - Incontestà
velmente, a emenda que V. Ex.A ~co.ba

de defender é o mínimo mbU1nDrum
que se pode ~xig1r na época. em que
vivemos. Nas eOll8lderações que esta
desenvolvendo, salienta V. Ex.·, com
.1nteiro ca.bimento, a necessidade da
ex1stênc1a, Junto ao Parlamento, de
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órgãos técnicos que proporcionem ba
ses econômicas para a orientação po
llt1ca. Acontece, porém, quI" despresa
do pela Assembléia o poder econômt
co, justamente aquêle que expr1núrla
maior latitude; rejeitada a emenda do
Sr. Representante Berta Condé, que,
na segunda parte, considerava êsse
poder, embOra em nivel mais baixo,
qual o representado pela Comissã.o
Parlamentar de Orientação Ecollômi
ca - a emenda que V. Ex.a defende
supre com o mínimo minimorum as
aspirações da época. que se ressentem
evidentemente da devida solução dos
problemas econômicos.

O SR. JOS~ AUGUSTO - Exata
mente.

AsEim, Sr. Presidente, espero ':lue a
Assembléia aceite a emenda tão bri
lhantemente defendida pelo nobre
Deputado Sr. Daniel Faraco.

Institua-se o Conselho Nacional d9
Economia, não para apoucar, d1Jnlnulr
a democracia mas para fortalecê
la, trazendc ao Parlamento e aos ór
gãos do govêrno os conselhos da expe
riência das fôrças econômicas espe
cializada!: .

Não quero que essas fOrças decidam
os problemas públicos mas, desejo,
que elas de acõrdo com a sua compc
téncfa informem e documentem o
Parlamento e o Govêrno para que
êstes possam, nesta hora de técnica e
saber organizado, resolver, em harmo
nia com os interêsses supremos da
coletlvldade .

O Sr. Daniel Faraco - A objeçáo
que se poderia levantar, de que êsse
órgão não é de natureza consUtucio
nal, responderíamos que as Constltui
ções modernas o estão admitindo
como ainda recen temente se observa.
na França.

A necessidade de órgão dêsse quila
te na Constituição. é ditada pela im
portância cada vez maior dos proble
mas econômicos. Ou a democracia se
·mostra. efidente no resolver os pro
blemas econômicos ou sua própria 80
bl'evivênda estará em perigo. &se
órgão portanto é para defesa da de
mocracia.

O SR. JOS:S AUGUSTO - Tem
razáo o nobre aparteante. O Conse
lho de Economia é imprescindível à
obra democrática, e, tal será a. sua
Inlportàncla nas decisões, e del1be
raÇÕes do poder público, 1n1ormando-c,
autortzadamente, que não pode de1x:l.r
de 'figurar na própria Constituição
porque seu parecer será tundamen
tal e es;encial à eficiência da de
mocra.cta.

Em uma pal&vra, Sr. Presidente,
quero o que Já de6eJ8N8 Jouvenel: ao
poder poUtico, à Cimara, 8 decisão;
ao técnico, a infon:nação (Muito bem;
muito bem>.

O SR. COSTA NETO (Pela Grl!em)
- Sr. Presidente, o pensamento da.
com1ssão será defencUdq pelo Dome
Deputa.do Sr. LiDo Machado.

O SR. LINO MACHADO (Para en
camtnltar a votaçtfo) - Sr. Pres1den
te. é na realidade. talvez esquisito. que
eu apareça. nesta tribuna. para defen
der o pensamento da Comissão dos
37, não parque deixasse de apoiá-la.
vezes váriM, mas porque venho tratar
de as!:unto sObre o qual acaba de falar
o brilhante parlamentar que é o Se
nhot José AUlnlSto.

E', evidentemente. estranho - repito
- Que eu me venha anteDÔr às razões
apresentadas pelo Deputado José Au~

gnsto. porém. o faço precisaménte
imbuído pelo meu sentimento de de
mocrata para combater essa peça novu
Que se quer Introduzir dentro do novo
regime. Para tantn. acredito que seria
pre<llso. antes de ma18 nada. mod1!i
cannos até a orliCanizactio dos nossos
poderes. pcls tal qual está aqUi. o Que
se }).retende criar é um Conselho Na
cional da Econom1a Que se nos apre
senta assim como um poder novo a
recordar aQuêle Senado vitaUcio. tais
e tan tas são as funf;ÕCs QU(: se lhe
atribuem.

O Sr. Daniel FaTaco - Essa parte
foi retirada e a lt!i ordinária disporá
com ~da liberdade.

O SR. UNO MACHADO - Pediria.
ao nobre colega Que tivesse a bondade
de me ouvir.

Hã. neste Conselho, maneira. de se
hiPertrofiar ainda mais o Poot>r Exe
sutivo.. ,

O Sr. Daniel Faraco - Por Que?

O SR. LINO MACHADO - .. , ctan
d~se-1he o direito de escolher os
membros para ê3te novo órgAo ima
ginado pelo Sr. Daniel Faraco e inú
meros outros Srs. Representantes.

O Sr. Daniel Faraco - Com apro
vação do Senado:

O SR.. LINO MAOHADO - Na
realidade. existe esta restrição - CO!Il
aprovação do Senado - mas. Vossa.
Ex.a .sabe. e tenho dito desta tribuna
várias vezes. Que o Senado. pela sua
própria composição. é uma CAmara
,majoritária e por si só J6.ma.b se ma
·n1testa contzária aos atos do Pnsi
dente da República. Recebendo o Se
nado as nomeações dos membros dêBte
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Conselho, naturalm.ente as aprovará
da melhor maneira noss1vel.

O Sr. Daniel Faraco - O Presiden
te da República. não nomeia 08 M1.nis
tros do Supremo Federal?

O SR, LINO MACHADO - Senhor
Presidente. estou encarando o assun
to apenas pelo lado que me parece
democrático. uma vez que considero
êsse Conselho uma peca totalitária
dentro do regime que estamos estru..
turando.

O Sr. Daniel Faraco - Pobre argu
mento 1

O SR. LINO MACHADO - Ade
mais, Sr. Presidente. somos muito
contrários a êsses aoarelhos de super
visão, porque há. na Câ.mara orcUnAri8"
em que se transfl)l'Illará esta Assem
bléia dentro de pouco ter...lpo. as Co
missÕes técnicas. as quais poderão de
liberar sôbre todos êsses assuntos.
Sa~m os nobres Deputados, e mul

to especialmente o Sr. Daniel Fa
raco, a. quem trato semI:-re com li.
mesma gentileza com que me tem
tratado. da existência dos órgãos téc
n1('os da Câmara e. 'se há. quem os
desconheça, 15so ilÃ.ü poderá ocorrer
com o nobre Deputado Sr. Jo~é Au
.gusto, que é parlamentar há qua
renta anos; f" sabe S. Ex.a que temos
êsse aparelhamento técnico que "e
solverá sóbre todos os assuntos e que
poderá opino,r no t.e~npo OlJortuno.

Para que, p(lrtanto, mais um ó':'gão
que venha a.gravar as nossas despe
sas?

O Sr. Paulo SaTasate - Desejo dar
um aparte ao nobre t.>rador em abono
de suas cOllsiderações.

Perguntaria aos nobres autores ..tes
ta emenda: se êsse Conselho não fi
gurasse taxativamente no texto da
Constituição, ficaria, por ventura, a
lei ordinária impedida àe fazê-lo?

O Sr. Daniel Faraco - A lei ordi·
nária não poderá. dat' a esse 0005('
mo o prt:stlgl0 de que necessita para

·que das suas decisóp.'i não surjam
dúvidas.

O Sr. Paulo Sarasate - Basta.
se o prestígio do Conselho vem do
texto Oonsti tucional, que n§.o se crie
êste órgão, porque o qt:..e lhe dá pres..
tigio é a maneira por que preenche
os seus f!ns. Sou contra a que o
mesmo figure na Constituo ção, mesmo
porque - aparteio prolongadamente
ao DUBtre orador porque não quero
fazer uso da pa}aV1'8 - se nem .os
m1nlqérlos ficaram d1scrl.m1nados na
Constituição, porque órgão dessa na
tureza, que não tem funçfw legisla
ttva. bâ de figurar Da mesr"a?

o SR. LINO MACBADO - se
nhor Presldent~, devo ~rnünar rea
firmando que está. com a razão a
Comissão dos 37 quando rejeita. a
emenrta do ilustre Dt putado Dardel
Faraco Fê-lo n1l11to bem, pois :-eria
criar, d~ntro do r€'g1me democrát:J00.
um 6rgão totalitaril) ql'E' atenta con
tra a própria Cal ta que estamos vo
tando. (Muito bel1.; 1nt..ito bem. FJ.l
mas.,

C SR. PRESIDENTE - Em vo
taçã(' a emenda 1.618.

Os senhores, que a aprovam. que!
ram levantar-se. (Pausa.)

Esta aprovada. (palmas.)
Deixo de submeter, agora, a votos

o último destaque, para a emenda nú
mero 3.847, por. estar a mesma pre
judicada e cujo destaque está. assim
concebido:

Requeiro preferência para a emen
da 3.847 (art. 135 e seus parágrafos)
(art. 212 e seus parágrafos do pro
jeto rp.v1sto).

Sala das Sessões, 1~ de agôsto de
1946. - Jurandyr ~res.

A emenda diz:

Art. 185 e seus pará~afos.
Suprima-se.

Justificação

Em outra emenda foi regulado o
modo de feitura GaS lew constituclo
nais. Uma emenda à constituição é
lima lei constitucional.

O SR. BROCHADO DA ROCHA
(pela ordem) (.) - Sr. Presidente.
náo há m.us destaque sôbre a mesa?

O SR. PRESIDENTE - Não.

O SR. BROCHADO DA ROCHA
Peço então licença a V. Ex.a Se
nhor Presidente. pars. d12er qUE"., por
ocasião do debate do Capítulo I do
Titulo IV. requeri de.:itaque para vo
tação da emenda n.o 1.514, da qual
Sf'U o primeiro signatàrio e está as
sim redigida:

liA lej facilitará aos esttant:e1
ros com mais de dE"z anos &e rtsi
dência no pais, que tenha Inhlher
ou f11ho trasil~iro e possuam bem·
Ullovel ~Q BrasU I) femec1menl (\
do título de nacionalidade, desàe
que o requeiram."

(') Não foi revisto pelo orador
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Naquela oportunidade fu11n!ormado
pela Mesa de que o destaque havia
sido concedido para d.lscussão nas Dis
posições Gerais.

Consulto a V. Ex.- s6bre se vai
BUbmeter essa emenda à consideração
da Casa. (Muito bem.)

O SR. PRESIDENTE - Devo In..
formar ao nobre Deputado que a Mesa
não concedeu o destaque requerido
por considerar a emenda matéria. per
tinente à lei ord1nárl&.. .

O SR. BROCHADO DA ROCHA (.)
(Pela ordem) - Sr. Presidente, desejo
que conste dos Anais essa declaração
da. Mesa, porqu.e senti dúvidas em al
guns jurIstas sóbre a possibilidade de
preva.l~er essa. mesma declaração em
face do dispositivo constituclonal, que
manda que a lei seja igual para todos.
ou que todos sejam iguais perante
a. lei. (Muito bem.)

O SR. NESTOR DUARTE (0) (Pela
ordem) - Sr. Premdente, tenho dois
velhas destaques requeridos para o tí
tulo 1.0 do projeto, pendentes de re
solução concl:.LSlva da Mesa, pois a
respeito de um dêles o despacho que
o consi\.lerava prejudicado não me pa.
rece razoável, como pod~ fàd.!me-n
te demon.strar dentro em POUC\>.

O outra destaque, n<l trabalho dos
primeiros dif\.~ e ante o a.ewn!.Llo de
'tantos requerimentos, não foi logo

. encontrado para o devido Julgamento
da Mesa.

Fui, obri.g3.do, por isso, a. repet1-lo,
reproduzindo-o, allãs. na. sua exatidão
primitiva. para os efeitos da a.precia
çáo.

Podere! indicar a V. Ex.-, Sr. Pre
sidente, :J.\1ais são êsses destaques.

Um dêles - e peço a atenção da
nobre Comissão da ConstituJção, so
bretudo do Sr. Relator Geral, o ilus
tre Representante Sr. Costa Neto 
visa a suprimir, o art. 7.°, letra h,
que está assim ex.presso:

··0 Govêmo Federal não inter
virá nos Estados, salvo para asse
gurar a observância dos seguintes
princípios:
·" •••••• 4 ••• ""." .

h) possib1lldfiode da relonna
constltu~ional em qualquer tempo
e competência do Poder Legisla...
tivo para. decretA-la".

Havia pedida a supressão dêsse dis·
positivo, insistindo por um ponto de

(. ) Não foi revisto pelo orador.

v1.Qta jé. enunciado em emenda seme
lhante, oferecIda ao projeto primitivo.

O SR. PRESIDENTE - Devo trans
mitir a V. Ex.a informação que acabo
dê receber: os destaques a que se
refere estão em pa.sta para serem sub
metidos à Assembléia, por ocasláo de
se votarem as Disposições Transttó
rias.

O SR. NESTOR OUARTE - Mas
como o assunto não é das Disposições
Transitórias e acabamos, ainda em
tempo, o Capítulo das Disposições Ge
rais, consulto V. Ex.a sôbre se há al
gum inconveniente em discuti-los
agora, pois a matéria nêles expresE.&
é de fácil indagação e a~nda mnis fácil
pronunciamento da Assembléia.

O SR. PRESIDENTE - Reitero a
V Ex. a que o assunto f oi distribuíd.o
para as Disposições Transitórias. Não
posso, portanto, submetê-lo agora à
Assembléia .

O Sn. NESTOR DUARTE - Rendo
me, Sr. Presidente, à a.utoridade de
seu despacho. (Muito bem.)

O SU. RUI SANTOS C*) - (Pela
ardAm) .- Sr. Presidente, consulto V.
Ex.~ sôbre se já. está encerrada a vo
tação dos destaques dêste Capitulo.

O SR. PRESIDENTE - Sim.

O SR. RUI SANTOS - Peço então
a atenção da Casa, por um momento
apenas, para fa'Zer I1lgumas pergun
tns à douta e eficiente comissão de
Constituição.

O plenário recebeu com prazer o apê
lo dos lideres no sentido de um esfôr
ço comum em favor do apressamento
da votação da matéria constitucional.
TOda a Casa atendeu ao peclido. Sabe
V. Ex.a, Sr. Presidente, o trabalho que
tivemos. Muitos RepretSentantes e eu
entre eles, retiraram. ou de!xara.m de
apresentar ped1dos de destaque no pro
pósito elogiável de ajudar a votação.

Há cllas o Uustre Senador, senhor
Nereu Ramos, digno Pres!dente da Co
missão da -Constitu1çA.o, pediu a V.
Ex'" deixasse de mareM' duas sessões
da Assembléia., a tiro de qut'! a douta
Comissão ultlmasse os traba.lhos.

O Sr. Uno Machado - V. Ex.- vai
voltar ao assunto dali sessões pe1"D1A
nentes?

O SR. RUI SANTOS - Não, mes
mo porque. no momento em que V.
Ex," debateu a questão divergindo do
Uustre Senador Nereu Ramos, ao lado
de quem estive, manifestei-me contra
o ponto de v1Btll de V. ELa.
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o SR. RUI SANTOS - Par~ce-me,

Sr. Presidente, e sou o pr1Inell'o a
de:sta.car <> traba.lho e a eficiência da.
Grande Comissão, que se 61 se fa.lasse
menos, como se procurou fazer no
plenário, por certo já terlamos pron
to o projeto no tocante às Disposições
'I'ran.sitónas.

O Sr. Líno Machado - Lá também
havia gra-ndes discussões?

O SR. RUI SANTOS - Diz-se, por
exemplo, que na sessão da. manhã de
~'lOje, 8. grande Comissão levou quase
todo o tempo no debate dos dispositi
vos concernentes ao a.prov~itamento

de juizes em d.isponlbllidade dos Tri
bunais de Recursos.

Diante disso, desejo formular à ~
missão duas perguntas. A primeira:
em que altura se encontram os tra.
balhos de redaçD.o final? A segunda.:
em que estado se acha o capítulo daS
DIsposições Transitórias?

Respondidas 86 perguntas, queria.
com a Casa, compartilhar da tranqüi
I1dadi= quanto à matéria a ser votada
na sessão de amanhã, que também
deve obter ao mesmo rftmo de coope
ração e conjugação de esforços para. se
'11ão dermos a Constituição a 7 de se
tembro, pelo menos promulgá-la em
data próxima, numa demonstração de
que tudo - aqui e na Grande Comis
são - foi feito no sentido de enqua
drar o pais, rigorosamente. no regi
'me da lei e da democracia. (MuLto
bem. Mttito bem).

O SR. NEREU RAMOS (-) - Sr.
Presidente, atendo com prazer à in
terpelação que à Comissã.o da Consti~

tuição dirige a nobre Deputado Sr.
Rui santos.

.Conforme por várias vêzes hei de~

elarado AO plenário, no desempenho
"da função com que me honrou a una~

nimidade dos membros da Comissão
da ConstitUição - decisiva e podero..

·samente aUXiliado pelo nobre Deputa~

do Sr. Prado Kelly - procurei acele
rar os trabalhos a mtm confiados para
-qu.eo,paJs,·dentro do menor prazo po.s-
,aivel. tivesse a Constituição que está
reela.ma.ndo.

.Mas o que aqui sucedeu quanto à ex..
tens40 dos ..debates, havia de acontecer
também na Grande Comissão; por
que todos somos feitos da mesma mas..
"Ba•. possuidores do mesmo háh1to .de
loquacld-.de . Assim, a despeito do
,esf6rço ,e 'da tentativa no sentido de
"que 'qwmdo os trabalhos da votação

(.) Não to! revisto pelo orador.

.elo projeto de ConsUtulçAo estivessem
ult1mados. pUdesse a Assembléia ''li
c1ar, logo, L), d18cusIio da lei ou do &00
das disposições const1tucionais. não to1
possivel, l11fel1Zmente, alcançarmos êsse
objetivo.

Só agora, ao tenntnar est,a sessão,
toi q:..e a Comissão da. Constituli;ão
ultimou seus trabalh06; apenas lhe
resta redigir o vencido para. apresentá.
lo à Mesa da Assembléia.

O Sr Rui Santos - lt com prazer
que ouvimos esta informaçáo.

O SR. NEREU RAMOS - Muito
obrig&do a V. Ex.-

No ex:pcd~nte de amanhã. a. Comis
são pretende entregar ao Pres!dcn
,te da Mesa a redação do ato I, Das
Disposições Transitórias", a fim de
que, para conhecimento do pleIlário,
seja 1znediatalnente vubUcado e a A.s
sembléia o discuta e vote dentro do
menor prazo poamvel.

Quanto à. segunda pergunta que me
fez o nobre deputado sôbre o 3.nda~

mento da redação fInal do Projeto,
devo in!onnar a S. Ex." e à Casa que,
a não ser o Capítulo "Das Digposlc;ücs
Gerais", que ac&.ba de ser ultim~do,

os demais Jii estão redigidos na forma
do vencido (palmas). reclamando 3.pe-
nas ...

O Sr. Rui Sa.ntos - ótima 1nforma~

ção.

O SR. NEREU RAMOS - ... po
limento major. para que o :>ossamos
apresentar à Constituinte obra digna
da sua apreciação e do seu apoio.

Devo revelar à Oasa. que, durnnw
. os trabalhos da Grande Comissão, d.,;Je
lei para o professor Sá Nunes, ainda
há PO\:i;O enViado pe~ Acad.emia Bra
sileira de Letras a. Portugal para es
tudo do convênio da 11ngua portu
guêsa., a fim de que nos prestasse o
concurso da sua ca.pacIdade. possibl
lltando-nos a oferecer à consideração
dos Srs. Representantes uma COn.i
tituição redigida de torma &. honrar
a cultura brasllelra.

O Sr. Rui de Almeida - Nesta
casa há. homens ca.pazes para 1sso;
V. Ex.a não precisava recorrer a ele·
mentos de fora .

O SR. NEREU &AMOS - Agra
deço a informaçAo do nbbre colega.
Acredito Que êsBes homens capazes
aparecerão durante o prazo que o Re
gimento lhes reserva, para apresenta
·rem emendas de redaçlo.

O Sr. .BtdS~ - Também é lou
vável a cola.boraçfi.o que V. Ex.- 15011...
citou.
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o SR. NEREO RA.lIOS - Fi-lo sob
minha exclwsiva. _'esponsabllidade. Por
conseguinte, se alguém merece cen
sura .. ,

O Sr. FlDres d4 Cunha - Nenhuma.
O SR. NEREO RAMOS - ... é uni

camente o Prestdente da C<>mis15ão.
O Sr. Rui Almeida - Não censuro

a V. Ex.a ; estou .JÔmente lembrando.
O SR. NE-~ R.AMOS - Muito

obrigado pela lembrança.
Agora, os capazes e competentes da

Assembléia vão ter oportunidade, du~

rante as três sessões qUe o Regimen
to reserva para apresentação de emen
das de redação, de apreciar o texto fi
nal do ProJeto, deIxando ai grava,da
sua colaboração, qUe há de ser precio
sa e corresponder às aspirações de
todos.

Creio que assim tenho respondido ...
O Sr. Rui Santos - V. Ex." pp.r

mite-me terceira pergunta?

O SR. NEREU R.AM06 - Pois não.
O Sr. Rui Santos - De.':iejava ape

nas saber de V. Ex.a e principaimente
da Mesa se poderia ser solicitada dis
pensa de interstício e de publicação
da reda~ão final, a fIm de apressar
se a \"0 tação.

O SR. NER:EU aAMOS- Trata
se de questão de ,:,rdem cuja solução
escapa. à minha competência.

se a Assembléia t6r consultada 11
respeito, posso declarar a V. Ex.ll que
votarei a dispensa de interstício.
(Mu~to , bem.)

Oreio que eram êstes os esclareci
mentos solicitados pelo nobre Depu
tado.

Aproveito a o'!,)Ortun1dade para re!')
saltar a dedicação e o esfôrço dos meus
companheiros da grande eonússã.o,
que, na sala em que nos reuníamos, fi
cavam, como ainda ontem o<:orreu.
até cêrca de uma hora da madrugada.
estudando e votando os a,rtigoc; I'Das
Di~posiÇÕes Tra&ltórlas", a fim de
acelerar o trabalho.
Ho~ns como Graco Cardoso, ArtlU'

Bernardes e outros. maiores de se
tenta mos, lá estavam, dando à Naçáo
exemplo de zêlo e devotamento à
causa. que aqui nos congrega. (Pal
mas) •

Se fizemos, ou não, obra digna, o
voto da Assembléia irá dizê-lo; leva
mos para nossas casas a consciência
tranqüila e a certeza de que cumprI
mos nosso dever. (MDUo bem; muito
befn. Palmas.)

O SR. PRESIDENTE - Sn;. Repre
sen\ante~, com1llÜCO haver deixadO' de

conceder deferimento aos seguintes re..
querlmentos de destaque para as
emendas neles men~lonatias pelas ra
zões expostas nos despachos exarados:

(Ordem Econômica e Social) :
Requeiro destaque, para Que seja.

aprovada, da emenda aditiva número
1.616. publicada a pg. 2.798, do nú
mero 92. de 22 de junho de 1946 do
Diário da Assembléia. . ,

Sala das Sessões, de agõsto de
1946. - Dúniel Faraco.

A emenda dIz:

Emenda aditiva n.D 1.616

ACrescente-se onde convier:
Art. A lei incentivará a particI-

pação do trabalhador no capital da
emprêsa em que trabalhar, conceden
do para tal fim !ac1lldades especiais
a empregados e empregadores. - Da
niel Faraco. - Ataliba Nogueira. 
Brochado da Rocha. - AdTOOltro M e8
quita. - Erne:Jto DorneEes. - Da111.O.80
Rocha. - Medeiros NdtO. - Antero
Leivas. - Mércio Teixeira, Baiard
Lima. - Herójilo Azambuja. - Pedro
Vergara. - Gercino Pontes. - Israel
Pinheiro. - Janduí Carn.eiro. - Gil
berto Freyre. - Fernando NóbTega. 
Rui Santos. - Osmar de Aquino. 
Rui Palmeiro. - ET11·aní Satiro. 
João Mendes. - Ferreira de Sousa. 
Manuel Vítor. - Agostinho Monteiro.
- VaIfredo Gurgel. - Samuel Duarte.
- Wellington Brandão. - Domingos
Velasco. - Novais Filho - Antenor
Bogéa. - Crepory Franco. - Matias
OlímPio. - Alvaro Adolfo. - silvestre
Pérlcles.· - Lopes FerraZ. - Teixeira
de Vasconcelos. - José Jofili. - Ma
nuel Novais. - Segadas Viana. - Ro
meu. Fiori. - Ezequiel Mendes. 
Magalhães Barata. - João BoteU1.o.
Duarte de Oliveira. - Nélson parijós.
- Eunápio de Queiroz. - Etelvino
Lins. - Vergniaud Wanderle1J. - Coe
lho Rodri{J'UeS. - Osório Tuiuti. 
Tomás Fontes. - José Augusto. - Os
car Carneiro. - Campos Vergal. 
Jales Ma,chado. - Barreto Pinto.
Pedro Ludovico. - Galeno Paranhos.
- Barbosa Lima. - Ferreira Lima. 
Dario Cardoso. - Toledo Piza. - José.
Bonifácio. - Fernandes Távora.
José de Borba. - Leão Sampaio. 
Miguel Cou.to. - Castelo Branco. 
Alfredo Sá. - Vieira de MeZO. - Ltú&
Barreto. - Regis Pacheco. - Graccho
Cardoso. - Milton Campos. - Bam
NevC3. - Flá'Vio Guimur4es. - Abelar
do Mata. - EUCUaea Fíg1leiredD. -
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Altamirando Requião. - João Hell:rf.
que. - IVO d'Aquino. - Brigtdo Ti
noco. - Indefer1do por já estar apro
vado o Capitulo da "Ordem Econõnrlca.
e Social".

Titulo VII - Dos funclonãrlos pú
blicos:

Art. 183:

Requeiro destaque da emenda nú
mero 3.462, publicada à página nú
mero 53 do avulso Disposições Gerais.
(Acumulação remunerada.>

A emenda diz:

N.O 3.462

Art. 176 - acrescentar una confor
midade da lei especial que regula o
assunto". - Barreto Pinto. - Rett
radc pelo autor.

Requeremos destaque, na forma re
gimental. para a Emenda D.o 1.504
de autoria do Sr. DeodoTD Mendonça
e outros. referente ao Capitulo 8.0 do
Projeto revisto e publicado à página.
do impres.r.ão alusivo ao art. e seguin
tes. (Disposições gerais) - Não fo!
publicada no avulso; está no "'Diário
da Assembléia", de 20 de junho de

'1946.
Tem a seguinte redação:
U Acrescente-se: art. E' gratuito

o ensino público da União, Estados e
Municípios em todos os seus graus e
ramos". - Deodoro de Mendonça.

A emenda diz:
N.O 1.504

Capitulo 8.° - Disposlçôes diversas:
Acrescente..se: art. E' gratuito o

ensino público da União. Estados e
Municípios em todos os seus graus e
ramos. -. Deodoro Mendonça.

Requeiro destaque pa.ra. a. Emenda.
n.o 2.162-A que d1z: "Art. E' defeso
aos Estados, ao Distrito Federal e aos
Municípios, adotar para as funções pú
blicas idênticas, denominações dife
rentes da estabelecida nesta Constitui
ção", emenda essa cabível no Título
IX do Projeto reVisto.

Sala. das Sessões. em 23 de ag6sto
de 1946. - Munhoz da Rocha.. - In
deferido o destaque.

Venho pedir a V. Ex.a. destaque pa
ra a emenda sob n.° 1.556. de minha
autoria, ao Cap. .. Ordem EconÔmica e
5001al" ou, em última. a.nállse, às
Disposições Gerais do Projeto de Cons
tituição. A referida emenda., além da
minhe., conta com as assinaturas dos
nustres parlamen,tares Darlo Cardo-

50, Domingos Velasco, José Alkm1n,
Jurandir Pires, Bias Fortes, Leri San
tos, Ha:ni1ton Nogueira, Vieira d~ Me
lo. Regis Pacheco, Miguel Couto, Be
nedito Valadares. Getúlio Moura, Le
vindo Coelho, Lino Machado, Brocha.
do da Rocha. Galeno Parenhos, Mau
rício Grabois, Pedro Vergara, Coelho
Rodrigues, Sousa Leão, Pedro Ludovico,
Diogenes Magalhães, Crepori Franco,
Gabriel Passos e Dolor de Andr·ade.

Caso se faça a transferência. da.
emenda para as "Disposições Gerais",
requere! supressão do seu preceito
principal para defender-lhe, apenas, o
parágrafo ún1~0.

Sala das Sessões, em 26 de agOsto de
1946. - Welltngton Brandão.

A emenda diz:

N'.o 1.6056

Acrescente-se, onde conveniente, ao
Capo m do Tit. V (Dos Direitos So
ciais) do Projeto de Constituição, os
seguintes preceito e parágrafo:

Art. A União principalmente. ao
Estado e ao Município subsidiAds
mente, cabe o dever de proteção à
economia rural, em bases tais qlle
não venht. a faltar ao agricultor o
estimulo de produzir e não escasseIem
ao trabalhador os meios de subsistên
cia, represent'l-dos, no mínimo, pelo
salário justo to pela habitação higiê
nica.

Parágrafo único. As leis de pro
teçáo social equipararão o operário
rural ao daS indústrias, atentas as
peculiaridades de uma c" de outra es
feras de a.tividade. WelZington
Brandão. - Prejudicada, pela. votação
do Titulo V. '

Requere%r.'os destaqUe, na forma re
gimental, para a Emenda D.O 1.8'79,
de autoria do Sr. Fernando ,NólJre-ga,
referente ao CapUulo 11, do Projeto
reVisto e publlcado á página 47 do
impresso alusivo aos artigos 191 e se~
gulntes.

S. S., em 14-8-46. - Fernando Nó
brega.

A emenda diz:

N.O 1.M9

Transfira-se o n.o XI, do artigo
116, para o Capitulo do Poder Judi
ciário, Disposições Gerais, com a re~
daçã.o &egulnte; uFlca restabeleclda a
instituição do júri, com as suas tra
cUciona1s características denlocrátlcas
e com a organização que lhe der a
le!." - Fernando Nóbrega. - .PreJu-
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dicada, em virtude da aprovação an
terior, sóbre a instituição do júri.

Requeremos destaque, na forma re
gimental, para a emenda n.o 3.4514 ao
titulo IX do Projeto revisto, .publica
da à página 89 do impresso alusivo
ao título VI, capitulo VIII, do pro..
Jeto primitivo.

Sa.la das sessões, 23 de agõsto de
1946. - Olavo Oliveira. Bténio
Gomes. - João Adeodato.

A emenda diz:

N.o 3.514
Emenda ao Projeto da. Constitui

ção:
Ao Titulo VI, Capitulo vrn, acres

cente-se, como artigo e com a devida.
numeração:

Art. A partir da prom.ulga.ção da
Constituição, não mais se concederão
provisões para o exercfclo da profis
são de advogado, que dependerá do
titulo de bacharelou doutor em di
reito. - Olavo Oliveira. - Indefe
rida por sem matéria de lei ordiná
na.

Requeremos destaque, na forma re
gimental, parI!. a Emenda 0.° 1.572,
de autoria do Sr. Benjamin Farah,
referente ao Capitulo do Projeto re
visto e publicado C. página do impres
so alusivo ao art. e seguintes.

Sala das Sessões, em 2 de setembro
de 1946. - Benjamtn Farah.

A emenda diz:

N.o 1.592

Onde convier:

Os venclmentos do funcionalismo
público federal, estadual e municipal,
assinl como os salários pagos a qual
quer titulo por todo e qualquer ser
Viço efetivo remunerado, serão rea
just~.dos trienalmente segundo as mé
dias dos níveis de vida verificados na
ocasião.

Sala das sessões. 19 de junho de
1946. - Benjamin Farah. - Guarant
Silveira. - Romeu Fiorí. - Gurgel
do Amaral. - Ruy Almeida. - Pre..
judicada por já ter sido votado o Ca
pítulo do Funcionalismo.

Requeiro destaque para a emenda.
aditiva n.o 3.761, Disposições Trans
slt6rias. Esta emenda manda proce
der à revisão constitucional ao ca.bo
de dez &nOS. - Raul Pila.

A emenda diz:

N.o 3.761

Acrescente-se depois do art. 103.
Art. .• A composição dos órgãos su

periores da Justiça do Trabalho deve
obedt:eer a igualdade de representa
ções do Poder Econômico, empregado
res e empregados. presididos por Jui
zes. - Jurandir Pires. - Negada em
virtude da votação relativa à Justiça.
do Trabalho.

Requeiro preferência e destaque
para a. emenda 3.858 - ao rzt. 191
aditiva ao capitulo das Disposições di
versas.

Sata das Sessões. em 12 de agCtsto
de 1946. - Jurandir Ptres.

A emenda cUz:

N.03.858

nr
Art. 105 - parágrafo ún1co -
As decisões, d1ss!d1os coletivos, pode

rão estabelooer no~ e con<lli;ões de
trabalho.

Supr1m1r. - Barreto Pinto. - Pre
judicada pela votação do Titulo I, ca
pítule IV Seção VI Dos juizes e tri
bunais do trabalho.

Requeremos destaque, na forma. re
gimental, para a emenda n.° 3.497 e
aditiva de autoria 10 Sr ... referente
1:1.0 Titulo IX do projeto revisto e pu
blicado à pá.g1na do impresso a:lusivo
ao art. 2M-A?

Sala das sessões, em 22 de agOStO
del946 . - Ruy Almeida.

A emenda d1z:

N.03.497

Art. 182.
Redija-se, assim. o inciso I:
I - Determinar a ()brigaç.ão de

permanência em certa localidade, ou
o destên'o para outro ponto do ter
ritório naciona.l, sem prejuízo da res
ponsabilidade penal pelos delitos que
houver cometido, pre·vistos em lei.

Art. 182.
AlCrescente ao art. 182 o inclso IV

com a segu1nte redação:
IV - A detenção, por 5 dias, no

máximo, para a.veriguação policial.
Art. 182.
Redij8rse assim o § 6. o:
li As providências adotadas .com &

decretaçã.o. do estado de sitio, mesmo
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em caso de guerra, não atingem os
deputados e senadores, os m1n1stros
do Supremo TrJbUDaI M1lltar.

Sala das Sessões, em 24 de junho de
1946. - R.uy Almeida.. - Indeferido.

Requeremos destaque, na forma re
gfmen'tal. P9l1"3 a emenda n. o 3.497, de
a.utoria do Sr. Rui Almeida refe'en
te ao Titulo IX do Projeto revisto e
publicado à pãg1na do impresso alu·
sIvo ao art. 209.

Bala das 8essOes. em 22 de agôsto
de 1946. - Rui Almeida. - Indeferido.

Requeremos à Mesa. destaque para
que se mantenha a redação do artig()
195 do projeto prtm1tJ.vo. assim conee
b1da:

será respeitada aos selvtcolas a pos
se das terras que j1\ lh~ tel'l!haJn sido
reservadas e daquew em que se achem
localizados e sejam necessários à. sua
manutenção. de ac6rdo ~om a condi-'
ção ou estado oodal em. que se encon
trem, porém, vedada em qualquer caso,
a. al1enaçA.o das mesmas".

No' projeto revisto. SClfreu o texto
mocll!lcação que lhe .).ltera. em parte,
o principio. em face da. nova redação:

Art. 211: "serã respeitada a l>OSSe
das terras d~ selvfcolas que nelas se
acham localizados, sob a condição, po
rém. de as não alienar".

Sa:la das sessões. em 26 de agõsto
de lS4ô. - DolOT de Andrade. - In·
deferido. O substitutivo não altera,
substancialmente o disp")sto no artigo.
A Comissão de Redação.

Requeremos destaque, na. forma re
gimental, para a emenda n.o 1.!J58,
da autoria. do Sr. Olavo Ollveira rC'
ferente ao Titulo IX do Projeto Re
visto e publicada à página 97 do im
presso alusivo ao art. 139 e seguintes
do projeto primitivo.

Sala das Sessões. 22 de agõsto de
1946. - Olavo Oliveira. - Stenio <30
mes. Teód:u.ro Albuquerque. - João
Adeodato. - José de Borba. - Café
Filho.

A emênda diz:

N.O 1.958

Ao art. 139:
Acrescente-se ao § 1. o, pondo-se

uma vírgula na palavra. - lei, - a
expressão - "qUE: assegurará o aten
d1Dlento aos respectivos requerimen..
tos. na ordem da sua apresentação."

Ao art. 2. 0 pondo-se uma. vírgula
na palavra - populações. a expressão
.;...;,. "conforme determinar a lei, que
aaegurari o atendtmento B.08 respec-

Uvas requerimentos, na ordem da sua
apresenta.:;ão". - oZaro Olivet1·a. 
Indeferido por se tratar de matéria
pertencente à legislação ordinária.

Emenda

Titulo IV - Capitulo 11 - Seção li:
Acrescente-se. onde couber:
"Art. - Além da renda obtida com

o pedágio e a cobrança do tributo de
que trata o art. 128 - VI - § 2. D•

a União, os Estados e os Municipios
aplicarão anualmente nunca menos
de dez por cento da arrecadaçáo rE:
sultante dos impostos na construção
e conservação de rodovias.

Justificação

Po.rece-nos dispensável encarecer a
necessidade de boas estradas. Elas
não só facilitam o transporte dos
bens de produção e de consumo, como
proporcionam aos homens di) campo
o contato com a civilização e contri
buem para a difusão do ensino e da
profilaxia, proporcionando ao profes
sorado e aos médicos mais fácil lo
comoção. O Br&.sll precisa de estra
das para progredir. A sua constru
ção, porém, não será pOssível sem re
cursos e êstes a Consti tlÚção deve fi
xar, no seu limite m1nimo. já que ll~

sempre os administradores se acham
suficientemente compenetra.dos da .111
portâncla da boa estrada.

Sala das Sessões, 24 de Junho de
1946. - Gaston Englert. - Indeferi
do, por já haver disposição aprovada
sôbre o assunto.

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

DECLJ\RAÇÁO DE VOTO

Declaro que votei pelo destaqup. ao
artigo 201 do Projeto Revisto, para
!restabelecer-se o artigo ]82 do Proje
to Primitivo, e bem assim que votei a
fa~'or da emenda do Sr. Deputado Nes
tor Duarte, supres."iva. do segundo pe
riodo do artigo 209 do Projeto Revisto.

Sala das Sessões, 3 de setembro de
1946. - Aloysio de Carvalho.

DECLARAÇÃO DE VOTO

Da. emenda n.o 3.527, de minha a.u
toria, relativa ao art. 196 do Projeto
revisto, não requeri destaque. dentro
da orientaçâo adotada de abreviar e
redUZir, quanto possível, os trabalhos
de elaboração constitucional. Pelo
mesmo motivo, não demorei no susten-
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tá.-la, quando submetida à apreciação
da Assembléia. Votei, entretanto, pela
-aprovação.

Inspirou-se a emenda, já no ar
tigo 57, § 1.0, do ante-projeto apresen~

ltado, em 16 de novembro de 1933, à
Assembléia Nacional Constituinte, já.
nas sugestões que, sôbre o atual Pro
jeto de Constituição, ofereceu o Ins
tituto dos Advogados do Rlo Qran
dp. do Sul.

Pela. emenda, l's6 pelo voto de dois
têrços de seus membros. podem os tri
bunais declarar a inconstitucionali
dade de lei ou de ato do poder PÚc.ll
co"·. e não, como dispõe o Projeto,
"pelo voto da maioria absoluta".

A validade de uma lei ou de um ato
do poder público não deve depender de
escassa e varIável maioria do trIbu
nal. Não deve bastar a Lubstltuição,
ou, somente, a mudança de opinião
de um juiz, para que a lei, antes con
siderada. constitucional. possa ser de
clarada inconstitucionaL

O quorum de dois têrços assegura
maior estabilidade da ordem jurídica,
em matéria. da Illais alta relevância.
Intérprete da lei fundamental. sobre-

. põe-se o Poder Jud.iciá.rio &0 Leg1sla
tivo ou ao Executivo para recu.c;a,r a
um OU a. outro fi aplicação de lei ou
de ato.

Nos Estados Unidos da América,
cujos principios constitucionais, tan
tas vêzes, nos têm strvido de modê
lo. deixou a Constituição aos outros
dois Poderf:s um meio de defesa, que
pode merecer censura e que, entre nós,
não é admitido: o da fixação do nú
mero de membros da Suprema CÔ!"
te. Por êsse meio, poderá ser anula
da. quando entendida. inconveniente
aos In terêsses nacionaIs, a ação do Po
der Judiciário.

A dificuldade da declaração de 111
constitucionalidade. se aceito fôsse o
quorum. de dais têrços, não é, por
certo, argumento contrario à. emenda,
senão favorável. Se em onze Juizes
- número atual dos Ministros do Su
premo Tribunal Federal - seis dão
pela inconstitucionalidade e cinco pela
constitucionalidade. há. ra~ã.o, e forte
razão, para dúvida.

De outra parte, não procede, data
venia, o argumento de que a exigên
cia dos doIs têrços impossibilitaria,
prà.tir.a.mente, a d~cisão. pOsto que os
tribuns.1s funcionam, habitualmente.
com metade, mais um, de seus JUí
zes. pa.ra d. decrct·açA,o de inconsti
tucionalidade, deverá reunir-se o trl
bunal pleno porque, pelo mes
mo têxto do Projeto, o quo-

rum - o de maloria absoluta - é
calcUlado em relac1 ú à totalidade de
seus juizes. Não cor..fundo o funcio
naL'lento do trlblULfl.l com o quorum
de votação. Mas. se êstc quorum. é o
de maioria absoluta, não é natural
quI':: se verifique, como· habitualmente,
a reunião de metade, mais um. jl,),ij
.iillZes. Se isto fô<;sc natural. o i)~Ó

pl"O quorum do Projc~') passaria a ter.
na. prátiea, êste sentido: unao1m1da
dt:' dos juízes prespntes

Sem querer exterdF'r demais a de
claração de voto, não resisto à tenta
ça',) de transcrever o que. a. resp~ltl).

escreveu, em 1934, o ilustre Dr. João
Mangabeira:

j'Fo!. portanto. o ante·projeto.
previdente e sábio, quando sem
ir ao extremo do Ohio ou Dakota
(cujas Constituições estabeleceram
o princípio de que a let s6 pode
ria ser declarada inconstitucional,
se por isto votarem "no uúnimo
todos menos um dos Juizes").
exigiu, todavia. para a decretação
da inconstitucIonalidade de uma
lei que, neste sentido, votassem
pelo menos dois têrços dos W
ntstros do Supremo Tribunal.
Numa cemocracia, aR poderes ele
tlvos os únicos Cl.ue representam
o povo, não devem ter a man1te8
tação de sua vontade consubs
tancIada na lei, anulada ao sabor
de uma maioria e efêmera, pre
cária ou 1nfima do Supremo Tri
bunal. Para que a decisão dêsse
grande órgão mereça. em caso de
tamanha gravidade, o acatamento
da Nação, é preciso que o voto
de uma maioria respeitável as
segure a todos a certeza de que.
dentro da razoabilidade humana.
dúvida não pode haver s&bre a.
jurlcilcidade do julgamento supre
mo. Somente assim o aresto se
iIhporá à consciência nacIonal.
calando a dignidade do protesto
nos outros doi.::; Poderes, emude
cidos e submissos, ante a majes
tade da Justiça. Tal força não
terá. jamais a decisão por um
voto. Diante da dúvida que sal
teia e divide a. própria Côrte. náo
há de ser ao palpite de uma von
tade, ao imprevisto de um acaso.
ou ao inopinado de uma surpresa,
que deverá ruir por terra a leI
votada e sancionada pelos Pode
res eletivos, e que ainda no Tri
bunal encontrou a quase malcrta
dos seus membros, pa.ra susten
tA-la. e defendê-la. Em casos
tais, diante do Tribunal c1nd1do
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meio a. meio. prepondere 3 lei,
orinda. dos Poderes que, eleitos
nas urnas, representam a. Nação."

sala das Sessões, em 5 de setem
bro de 1946. - Eloll Rocha.

O SR. PRESIDENTE - Estando
esgotada a matérta para a votação e
t.tnda e. hom da ~.ssão, YOU levan
ti-la. designando para a de amanhá,
dia 6. a seguinte

ORDEM DO DIA

COntinuação da votação do projeto
da Constituição.

Deixaram de comparecer 14 Se
nhores Representantes:

Partido Socza.l Dei7UJCTátú:o

Amazonas:
Leopoldo Peres.
Cosme Ferreira.

Perl11lmbuco:
Pessoa Guerra.

Minas Gerais:
Juscelino Kubitschk.
Israel Pinheiro.

Rio Grande do Sul:

Getúlio Vargas.
:Mércio Teixeira.

União Democráttca Nac1.onal

Piauí:

Antônio. Correia.
Coelho Rodrigues.

Ceará:
Beni Carvalho.

Paraíba:
Adalberto Ribeiro. .
João Úrsulo.

Pernambuco:
João Cleofas.

Partido Trabalhista BrastZel.ro

São Paulo:
Marcondes Filho.
Hugo BorgW.

Levanta-se a sessão às 18 ho
ras.



163.0. Sessão, em 6 de Setembro de 1946
Presidência dos Senhores Melo Viana, Presidentp., Lauro Lopes, 2.0

Secretário, e Berto Condé, 2.° Vie:e-Presidente.

As 14 horas comparecem os Senho
:res:

Partido Social Democrático

Acre:
Castelo Branco.

Pará:
Nelson Parijós.

Piauí:

.Areia Leão.

Rio Grande do Norte:
Valfredo Gurgel .
Mata N~to.

Pernambuco:

Etelvino Lins.
Gercino Pontes.
Osvaldo Lima.
Ulisses Lins.
Ferreira Lima.

Alagoas:

José Maria.
Antônio Matra.

Bahia:
Negreiros Falcão.
Próis da Mata.
Aristides Milton.

Espírito Santo:
Ari Viana.
Vieira de Rezende.

i1istrito Federal:
José Romero.

Ria de Janeiro:
·Pe:eiu. Pinto.
Carlos Pinto.
Heitor Collet.
Bast05 Tavares.

Mina~ Gerais:
Melo Viana.
Welllngton Brandão.
Augusto Vlegas.
Rodrigues Pereira.
Celso Machado.
Milton P1 Potes.

São Pauio.

Gofredo Telc~.

Noveli Júnior.
António Pe1idd.no.
Cf:sar Cosi.a
Horá-cio Lfifer .

. João Abdala.
Alv~s Prdma.
Honórl0 M01:·.~.Lro.

Goiás:
Dario Cardoso.
João d'Abreu.
Guilherme Xavier.

Paran&:

Fernando Flores.
Lauro Lopes.
Gomi Júnior.

Sar.ta Catar1Ila:

Otacillo Costa.
Roberto Grossembacher.

Rio Grande do Sul:
Dâmaso Rosa..
Daniel Faraco.
Bittencourt AzambuJa.
N1colau Verguelro.
Herófllo Azambuja.

União Democrática NaciOnal

Amazonas:

Severiano Nunes.
Piauí:

Adelmar Rocha.



ceará.:
~rnandes ~vora.

Paulo Sarasate.
Alencar Araripe.

Rio Grande do Norte:
José Augusto.
Aluisio Alves.

Paraiba:
Vergn1aud Vanderlel.
Arg-emiro Figueiredo.

Sergipe:

'Heribaldo Vieira.
Bahia:

Juraci Magalhães.
Dantas Júnior.
Albérico Fraga.

Distrito Federal:
Euclides Figueiredo.
Jurandir Pires.

Minas Gerais:
Monteiro de Castro.
José Bonifácio.
Magalhães Pinto.
Gabriel Passos.
Lopes Cançado.

São Paulo:
Aureliano Leite.

Goiás:
Jales Mac:lado.

Mato Grosso:
Vespasiano Martins.

Paraná:
Erasto Gaertner.

Santa Catarina:
Tavares d'Amaral.

Partido TrabaUl.tsta Brasileiro

Amazonas:
Leopoldo Neves.

Distrlto Federal:
Vargas Neto.

São PaUlo:
Pedroso Júnior.
Romeu Fiori.
Berta Cnlldé.

Paraná:
:Melo Braga.
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Partià.::J Cc:mltni~;u! do Brasil

Bahia:
Carlos Marigbéla..

Rio de Janeiro:
Claudino SIlva.

Partido Re :lulJlil,,'MIO

Marannão:
Lh10 Machsd.:>

Mina:: Gerais:
~ellpe Balb1.

São Paulo:
AlUno Arantes.

Partido Social Progressista

CEará:
Stênlo Gomes.

Rio Grande do N<>rte:
Café Filho.

Esquerda Democrática
Goiás:

Domingos Velasco.
O SR. PRESlIIDENTE - Acbandô

se presentes 88 Senhores Represen
tantes, declaro aberta a sessão.

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

O SR. LAURO MONTEr-."'EGRO <3.0

Secretário servindo como 2.D} proce
de à leitura. da ata..

O $R. PR1ESIDENTE - Em dis
cussão a ata.

O SR. DANLEL FAR.A.CO - Se
nhOl' Presidente, peço a palavra, pela
ordem.

O SR. PRESIDENTE - Tem a pa
lavr&. o nobre Representante.

O SR. DANIEL PARACO (.) <Sô
bre a ata) - Sr. Presidente. na sessão
de ontem, quando falava o ilustre par

'lamentar e meu nobre amigo 51'. Re-
" presentante Lino Machado, tive opor

tunidade de dar um contra aparte
ao nobre Deputado Sr. Paulo sarasa- .
te,' e que foi apanMdo pela taquigra
fia. como se vê do ,"Diário, da Assem
bléia" de hoje, com a. S:eguinte re-
dação: ,I

44A lei ordinÁria não poderá dar
a êsse Conselho o prestigio de

, (") Não foi revisto pelo orador.
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que necessita para que das suas
decisões não surjam dúvidas."

Não fo! bem o que afirmei. Meu
contra-aparte deve ser lldo:

U A lei ordinárla não poderá dar
a êsse Conselho o prestígio de que
necessita para qUE'! seus conse
lhos sejam ouvidos. li

Faço a. retificação para que ne
nhuma sombra de dúvida. paire só
bre o conceito l:m que tenho o Con
selho Nacional de Economia, crla.do
pela Assembléia Constituinte. De fato,
êsse Conselho não tem, de forma al
guma, atribuiçóes de deliberar, de le
gislar. Suas decisões, portanto, se de
cisões deva êle tomar, terão sempre
cará.ter consultivo, ln.1onnatlvo, se as
sim se pode dizer. A verdadeira dou
trina foi exposta, magistralmente, pelo
Sr. Deputado José Augusto, no final
de seu discurso. quando citava a se
guinte frase de Henry Jouvenall: ao
poder político, à Câmara - a decisão;
ao poder econômico, no técnico - a
Informação .

Era o que tinha a <iizer. (Muito
bem.}

O SR. PRESIDEN'ITE - Não ha
vendo mais quem peça II palavra sô
bre a ata, encerro a sua discussão e
vou submetA-la a votos. (Pausa.)

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

tário servindo como 1.°) procede à lei
tura do seguinte

EXPEDIENTE

Telegr!Zmas :
Do Deputado Martins Filho, co.rnu

nican<io haver a comissão de Rc;pre
sentantes, em São Paulo. representa.do
a Assembléia nos funerais do ex-Depu
tado Lopes Ferraz. - Inteirada

Dos Ferroviários da Companhia
Paulista de Estradas de Ferro, pe
dindo justiça para a causa da aposen
tadoria facultativa aos 30 anos e com
puls6ria aos 50 anos de serviço, ou 65
a.nos de idade. - Inteirada.

Da Célula "GaribalcU" do Partido
Comunista do Brasll felicitando a
Assembléia pela sua atuação nos acon
tecimentos do dia 31 de agOsto próximo
passado. - Inteirada.

Dos Agentes da Estrada de Ferro
Central do Brasil, solicita.ndo Dor in
termédio dessa Assembléia modUlea
ção para. a lei de Aposentadoria.
Inteirada.

Do Centro Acadêmico, da Faculda
de Na.cional de Direito, sollcitando a..
aprovação da emenda, que estabelece
a inelegib1l1dade dos interventores pa
ra os governos constitucionais dos Es
tados. - Inteirada.

De estudantes de Engenharia., pedin
do a concessão da autonomia do Dis
trito Federal. - Inteirada.

Do Conselho Penitendárlo e !nspe
torta Geral Penitenciária. nos seJutn·
tes têrmos:

Tenho prazer comunicar Conselho
Penitenciário e Inspetoria Geral Pe
nitenciária resolveram inserir ata seus
trabalhos caloroso voto de a.plauso sá.
bia atitu-de Vossas Excelências propug
nando aprovação pela Assembléia Na
cional Constituinte emF!ndas no senti
do indi·viduaUzação pena e competên
cia União legislar sóbre normas fun
damentais regime penitenciário todo
o pais vg voto êste extensivo cons
pfcua Assembléia vg que sa.ncionou pe
la quase unanimidade seus votos re
feridas emendas pt Cordiais Sauda
ções Lemos Brito Jusconselho pt.

Da Sociedade Benef1cente da União
TelegrMica rle João Pessoa, prestando
inteiro apoio às emendas números
3.066; 3.07G; 3.071; 3.072 e 3.073 apre
sentadas pelo Deputado Campos Ver
ga!. - Inteirada..

O]ício:

Do Sindicato dos Contab1l1stas dI!
São Paulo, remetendo uma cópia do
Memol'ial enviado ao Presidente da
República. - Inteirada.

Me1Mrial:

Do Presidente do Síndicato dos Con
dutores de Veículos, de Juiz de Fora,
solicitando seja prodigalizada aos tra
balhadores Brasileiros uma assistên
cia social, de acórdo com as suas as
pirações. - Inteirada.

Abaíxo assincuro:

Dos estiVadores e operários de ca,
patazla aposentados, solicitando que
seja promulgada na Carta-Magna
malores direitos para os associadvs do
Instituto d{: Aposeritadorla e Pensões
dos Empregados em Transportes e
Cargas. - Inteirada.

PARECeR N.o 16, Dl!: 1946

Conceder prorrogação de licen
ça ao Sr. Depu.tada Moura car
valho.

:Em telegrama em que a.lega estar
enfêrmo, vitima de um acesso palus-
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tre, o Sr. Deputado Moura Carvalho,
representante do Estado do Pará., so
1101ta. prorrogação, por mais sessenta
cUan. da Uoença em cujo gOzo se en~

contra.
A Comi5l:1Ao de Policia não se opõe

na deferimento do pedido.
Em 5 de setembro de 1946. - Melo

Viana, Presidente. - Georgtno Ave~

lino. 1.0 secretário. - Lauro Lopes.
2.° Secretária. - Lauro Montenegro,
3.0 Secretário.

Requerimentos:
Do Sr. Manoel Novaes e outros, pe

dindo inserção em ata do agra.deci
mento da famllla do ex-Senador
José Marcellno de Souza. -- Ao Se
nhor 1.0 Secretário.

Do Sr. Eunápio de Queiroz e outros,
pedindo a reconsideração de despacho
exarado na exposição do Sr. Ministro
da. Viação, referente à Indicação nú
mero ~2, de 1946, concernente ao res
taoelt>dmento do trá.fego marítímo
para o pOsto de Ilhéus. - Atenda
se.

Requeremo! seja publicado no Diá
rio da Assembléia o depoimento e seis
anexo& de autor1a do Sr. Valentim
BouÇ&a. oferecidos à Comissão de 1n
vesttgaç60 dos Ca80s Nacionais rela
tivos aos ncórdoH da divida externa
do BratJil.

Sala dnB SelitlÕc:i. aos 6 de setembro
ele lN6. - I.nt6nio Felictano. 
Aureltano LeUc. - Ao Sr. 1.0 Secre
tário.

O aR. PRESIDENTE - Está fin
da a leitura do cxpedierlte.

O SR. LINO MACHADO - Sr.
Presidente, peço a palavra, pela or
dem.

O SR. PRESIDENTE - Tem a pa
lavr::.. o nobre Representante.

O SR. LINO MACHADO (Pela or
dem) - SI. P.residente. desejo ape
nas trazer ao conhecimento da Casa
q~ a comissão designada por V. Ex.Do

para visitar o Sr. Deputado Antônio
CorrEia desempenhou-se de sua mis
sAo.

Quero também adiantar que êsse
nosso ilustre colega me solicitou trou
xesse ao conhecimento da Casa que,
no seu leito de enfermo, onde sofre
as conseqüências do desastre de au
lIOmóvel de que foi vitima, continua
vigilante, fiel ao mesmo programa que
pregou quando candidato ao exercí·
cio do mandato popular.

Nestas cond.1ções. apressa-se em
mandar dizer a Assembléia que, se
estivesse present6 à sessão do dia 2,
teriz votado contra o estado de sítio
preventivo; e, mais, teria defendido,
de tôdas as maneiras, as imunidades
parlamentares, porque as considera
inerentes "ao próprio mandato, ná;)
lhes adm1tind(I, por isso, a menor res
trição.

Sr. Presidente, para que conste dos
Anais desta Casa a declo.ração daquele
bravo companheiro da UDN, Seção
do Piauí, remeto à Mesa o manuscri
to de S. Ex.a , redigido nos seguintes
t'5nnos:

"Sr. Presidente. Permita-me
V. Ex.n, que, na impossibilidade
de comparecer aos trabalhos par
lamentares Sul1cite a V. Ex.a que
taça constar dos &.nais da Assem
bléia Constituinte que se estives
se presente, quando a Casa se
pronunciou sóbrc o estado de sí
tio preventivo e as imunidades
parlamentares. teria formado ao
lado dos que combateram o sitio
preventivo e deIendido intransi
genteÍn~nte as imunidades parla
mentares, votando a favol' da
emenda do nosso brilhante e dig
no companheiro Sr. Nestor Du
arte.

RlO, 5 de setembro de 1946. An-
tômo Correia".

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

O SR. ANTONIO FELICIANO 
Sr. Presid-ente. peço a palavra, para
apresentar um :-cquerimento.

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

O SR. ANTONIO FELICIANO 
(til) (Pela ordem) - Sr. Presidente,
fui honra.do, pOr designação de Vossa
Excelência para a comissão de In
vestigações d<Js Casos de Interesse
Nacional. 1!:sse órgão é constituído
por Dp.putndos e senadores. repre
sentantes de jiversas agremiações
políticas, e tem realizado várias ses
sões com a fina.lidade de cumprir a
missá'o que lhe foi outorgada pela
ilustre Mesa da Assembléia Nacional
Constituini;.e .

Acontece, porém. que têm surgido
comentários sõbre o fa.to de estar
a Comissâo com suas reuniões sus
,pensas.

Quero esclarecer que o d-eore.r, ím
pôsto a cada um, de participar da.~

(.) Não roi revisto pelo orador.
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dlscl1SSÕes que se travam para a vo
tação ime<1iat,a. da Carta Politlca do
Brasil, tem impedido que a referida
(,".IOl'Ilissâo pros.s:i.ga em sua tarei a nos
dias em que os trabalhos desta Casa
tomam aspecto indeterminado pela
necessidade de conclusã.o de 'sua ta
refa.

Não obstante. as diligências reque
ridas pelvs ilustre:; Relatores têm
sido encaminhadas por mim, inves
t.ido por generosida.de dos m~os

na alta função de Presidente do re
ferido órgão, o qual funciona por
esta forma, coligindo dados e ele
mentos que autorizem cada um dos
enca.rregad-os da elucidaçã~ dos l>on
tos que lhe foram confiados a ofe
recer solução clara à Assembléia e
pr.oporc1ona.r-lh~ conhecimento dos
ass~tos que lhe foram cometidos.
protertnd<:l a s-entença definitiva, com
o critério, a sabedoria e o esp1rito
de justiça que a iluminam.

Acabo, Sr. P;,e~idcnte, na. reaUza
~ão dessas diligências, de caráter
pre;>ar&tório, clt: receber do eminente
brasileiro, Sr. Val~ntim Bouças, em
:forma de relatório, depoImento
acompanhado de inúmeros anexos,
tendentes a eselarecer todo mecanis
mo da divida externa do Brasil, a
respeito do qual desta tnbuna o
eminente parlamentar. Sr. Lima Ca
valcanti, teceu conslderaçô..<>s que
motivaram a nomeação da mencio
nada Comissão, para qu~ fossem
a.purados os pont<Js ventilados pel<>
ilw;.tre Oonstltuln te.

&te depoimento. $r. Presidente, já
do meu conh·ectm-ento, é uma expo
5ição magnífica, feita lJOr quem, téc
niC<:l no assunto, tem sido d<ls vultos
que conhec·em, em têrmos os mais
precisos, pela :ma atuação direta,
tôdas 'as operações relativas à divi
da externa da nossa terra,

Dada a magnitude da matéria e
os esclarecimentos :~ue êste reJat6ri()
encerra, com OS elementos que lhe
são anexos, entendo do meu dever
apresentar a V. Ex.B r-equerimento
no sentido de que seja publicado no
Diário da Assembléta com os do
.cumentos que o acompanham. a f1m
de que os Srs. Representantes te
nha:m conhecimento de que a Co
missão de Investigação' dos Oasos
Nacionais está. cumprindo seu dever.
animada de sadio esp1rito de justiça,
.sem ódios, n~m prevenções, mas para.
apurar, dentro do A.mb1to da razão
e do bom senso, tudo que d1ga res
peito 8.05 lnterêsses da Pátr1a.. (Mui
to bem; muito bem.)

o onJ4or envia à Mesa o se
gutn;te;

IlEQUEIlDIENTO

Sr. Presidente: Requeiro seja o!1
c1ardo ao Sr. ML'listro da Viação rei
terando o p'ed·ldo constante da lndi- •
cação sôbre o l'estabelecimento da.
Portaria n,o 105, que reajustou os
vencimentos dos servidores mSlit.1m.os.
publicando-se os d<:cumentcs inclusos
no Diário da Assemõléia.

Sala das ~ssões, 5 de setembro de
1946. - Antônio Feliciano. - Aten
àa-se.

O SR. CAMPOS VERGAL - Se
nhor Pres1dente, peço a palavra, pela
ordem.

O SR. PRESIDENTE - Tem a pa
lavra o nobre Represent8l11te.

O SR. CAMPOS VERGAL (.) (Pela
ordem> - Sr. Presidente, Srs. Repre
sentantes, a emenda que me traz à
tribuna diz respeito aos professóres de
modo geral. Encontra-se fundamenta
da na seguinte redação:

"Ficam efetivados nos cargos
que ora exercem os professõres in
terinos das Escola:s Normais, colé
gios e ginásios oficfais, que tenham
cinco anos de efetIvo exercfcio no
magistério público normal e sc
cundário" .

A medida é por de mais justa, para
não dizer simpática visto que êsses
professOres são quase todos autocUda.
tas e vêm muitos deles. :lá mai:; de
quinze anos, realiza.ndo trabalho alta
mente construtivo em favor da na
cionalida<ie brasileira, qual seja o de
educar e instruir a segunda infância e
a primeira juventude ao nosso pais,

O Sr. Guaraci Silveira - Em São
Paulo fizeram concurso para cargos ae
professor de ginásios. Alguns candida.
tos, professóres excelentes, foram re
provados; entretanto, o Govêrno te
ve necessidade de man~-los nas res
pectivas cátedras, porque os professô
res formados pela ESCDla de Filosofia..
freqüentada pOr alunos ricos - mes
mo porque os pobres não podem estu
dar em São Paulo, e, talvez. em ne
nhum outro lugar do Brasil - não
quiseram apresentar-se a concurso
visto como não se subOrdinam àque
les parcos ordenados. Por conseguin
te, se o Govêmo tem necessidade, du
rante cinco. oito, dez e mais anos, de

(.) Não foI revisto pelo orador.
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se utilizar dos serviçoo dêss~s profes
sôres por Que motivo não Quer ago
ra conceder-lhes estBibnidade, Quan
do êsses homens se sacrificam para su
prir os cargos, beneficiando à.queles
que Querem estudar? V. Ex.- está com
toda a razão, sugerimos que êsses ho
mens, lutadores que tem feito grandes
coisas pela nossa. mocidade, sejam efe
tivados em seus cargos.

O SR. CAMPOS VERGAL - COn
fesso-me imensamente agradectdo a
V. Ex.- pela valiosa colaboração à
justa causa dos professOres do ensi
no secundário. colegial e nonnal.

Precisamos. efetivamente, conside
rar êsse aspecto expressivo da hora
atual. Há dezeIlM e dezenas de giná
510s no interior que realmente não dis
põem de um corpo regular de profes
sOres; os Quais em número elevado,
vêm exercendo interinamente suas
funções. E é mister p;arantlr a estabil1
dade a tais professOres quase todos
homens casados com responsabilldades
det1nidas na soci€dade e responsabU\
dades ainda matares peran te a famí
lia e Quar:.to à Instrução e educação da
mocidade.

O Sr. Guarilcí Silveira - Se V'. Ex."
permite. darei outro aparte.

O SR. CAMPOS VERGAL - COm
o mlÍximo prazer.

O Sr. Guaraci Silve{ra - Rã nC'
Rio de Janeiro uma :senhora que leciO
na canto durante muitos anos
talvez mais de vinte. Agora. não pode
prestar concurso. porque não tem mais
voz para cantar: não pode. igualmen
te, se-r efetivada. porque está impedI
da de compnecer a concurso para.
disputar o lugar 'lue ocupa:. lt maIs
um testemunho da nE"cessidade de
efetivar essas pessoas que serviram
o Estado Quando êstp. lhes pediu a
colabO'racão sem concurso.

O SR. CAMPOS VERGAL - V.
Ex.- tem tôda a raloão ta·nto mais que
conhecemos perfeitamente 11 vida de
sacriffcfos e renúncias dos pro!essÔ
res no Brasil. de maneira geral.

Até esta data, não conheço em nos
sa pátria. um professor ou prGfessO
ra que tivesse enriquec1d<J lecionando,
em escolas oficiais ou particulares
Poderia por outro lado. apresentllr
grande número de diretores e proprle.
tânos de colégios e ginásios que real
mente ficaram ricos com o ensino.

O Sr. José Romero - Pelo contrário,
os professOres empobrecem no exer
cIcio da profissfi.o.

O SR. CAMPOS VERGAL - V. Ex.
tem tOda razão. ~sses inúmeros abne-

gados apenas empobrecem no exercí
cio de suas magnas funções. Seda.
portanto. clamorosa injustiça não vol
vermos para êles nossa atenção. fa
zendo-lhes justiça no momento em
que têm os olhos voltados 1?ara. esta
Casa e nela baseiam as suas a~:piraçõe.s.

e esperanças.
O Sr. Guaraci Silveira - Ainda ou

tra contribuição. A Comissão da
Constituição mandou efetivar, deade
que tenham cinco anos de exe,·cfcl0
no mfnlmo. talvez mais de vinte mil
funcionários brasileiros. Negou, en
tretanto, o mesmo fervor. aos prot,~s

sOres, que vêm lecionando em glnl\
slos e escolas normais por necesstd'l
de do Estado.

Veja V. Ex.a a clamorosa inJusti
ça: efetivar milhares de f'unc!onários
e não permitir a efetivação jaquelas
pessoas Que o próprIo GOirêmo comi
derou à altura de lecionar durante
cinco, dez e até vinte anos.

O SR. CAMPOS VERGAL - Muito
obrigado a V. Ex.Q.

O Sr. Ferna'7l.des Távor.'l - Per.so
que tudo quanto se tizem em benefício
dos professÔres será ato de beneme
rência. porque o professor no Brasil é
t:m eterno sacrificado.

O SR. CAMPOS VERGAL - Ba.
seio-me nas patrióticas palavras de
V. Ex.& para reat1nnar esta verdade:
tudo quant.o se fizer ~m benefíciú cle.
professor ainda será pouco pelo muito
que tem dado à iu1ncia e à juventu
de do Brasil.

O Sr. Medeiros Neto - A tese sus
tentada por V. Ex.a merece o apÓio
de todos nesta Casa, pois professor
não se improvisa. O tirocínio de cinco
anos jé. é suficiente para que o Gú
vêmo faça a devida justiça efetivan
do os professõres nessas condições.

O Sr. José Roméro - A:rescento
que, em geral, o professor leciona. oito
a dez horas diárias para poder viver.

O SR. CAMPOS VERGAL - Estou
de pleno acOrdo com os nobres col~

gas pela' valiosa cooperação com que
me honram.

Inúmeros professOres, principali'llen
te nas grandes cidades, lecionam em
três períodos: de manbã, à. tarde e à
noite pa.ra poder manter digna e mo
destamente à !amilia.

Srs. Constituintes, peço, portanto, a
VV. EE.& que pratiquem êste eleva.dGo
ato de jwtiça, concedendo aos profes-'
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sOres aquilo a que têm direito. Ulf1.Lito
bem. Muito bem. Palmas).

(Durante o discurso do Senhor
Campos Vergal. assume aprest
dência, o Senhor Lauro Lopes,
2.0 Secretário).

O SR. CARLOS MARIGHELA 
Sr. Presidente, peço apalavra. pela
ordem.

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

O SR. CARLOS MARIGHELA (.)
- (Pela ordem) .- Sr. Presidente.
Sn. Representantes: Em 26 de agOs
to de 1946, aprf:sentou nossa ban(~ada

à Assembléia, o seguinte requerimento
de Informações:

'I Considerando que na cidade
de João PeliSoa, capital do Estado
da Paraíba, soldados do Exército
lnvadiram o prédio onde funciona
a ~élula Severino Diogo, do Par
tido Comunista do Brasil;

Considerando que não é a pri
meira vez que tal fato sucede,
pois, já em sessiio do dia R de
julho p. p .• havia sido levantado
um protesto nesta Assembléia
Nacional C')nstituinte contra um
atentado de soldados do Exército,
que destruíram móveis de uma
escola primária da célula. Manuel
Dias Paredt::s;

Considerando que autoridades
do Exército estão levando os sol
dados, seus subordinados, à prá
tica de violências contra um par
tido legalmente registrado.

Requeremos ao Exmo. Sr. Mi
nIstro da Guerra por inte:médio
dI:), mesa, informar urgentemente
se o Minist6rio da Guerra tem
conhecimento dêsses atentados, e
quais as medidas tomadas para.
impedi-los ou evitar que o Exér
cito seja desviado de suas fun
ções."

Ora, Sr. Presidente, não é por aca
BO que êsses acontecimento vêm ocor
rendo nli. Paraíba., terra do Sr. Chefe
de Policia. Nem é a primeira vez
que. da tribuna, temos verbera,do ês
ses atentados contra a democracia.

Quando formulamos o requerimen
to. fundamentâm-Io, informando à.
Casa. que, anteriormente, já havíamos
Udo aqui telegramas de protesto dos
nossos companheiros de João Pes
soa, pois eram os mesmos soldados
do Exército que, no bairro Cruz das

(.) Não fol revisto pelo orador.

Almas, investiam contra célua do
nosso Partido e, até mesmo, contra
escolas primárias, depredando mó
veis e fazendo tôda a sorte de trope
lias.

Lamentàvelmente, náo param es
sas atividades, que reputamos crimi
nosas, pois atingem a fundo a nossa
própria democracia. Continuamos a
receber calorosos apelos de João Pes
soa, dos organismos do Partido, sí
tuados principalmente nesse bairro de
Cruz das Almas, e não podemos si!en
ciar dIante do 2. pêlo que nos íaum.
Subimos. por f.so, à tribuna para apon
tar o fato, certos de que seremos ou
vidos e de que os homens que aqui
dentro têm responsabilidade polftica
procurarão inteirar o Exmo. Sr. Ge
neral Eurico Gaspar Dutra sóbre o
Que se vem passando na cidade de
João Pessoa.

S. Ex.B o Sr. Presidente da Repú
blica condenou as atividades reacio
nárias de elementos da Policia, qUan·~

do das últlI!'1a5 depredações nesta ci
dade. Estamos seguros de que não
concordará em que semelhantes aten
tadm. se repitam na cidad~ de J0ão
Pessoa e no Estado da Parafba. Es
peramos. portanto, que o nobre Líder
da maioria se faça éco do clamor
de nossa bancada nesta Casa e pro
cure Informar S. Ex.'" o Sr. Gene
ral Eurico Gaspar Dutra sõbre êsses
acontecimentos, para que cessem, de
uma vez por tódas. tais violências e
arbitra..riedades.

O telegrama a que me refiro, pas
sado de João Pessoa e assinado por
Geraldo Baracohi, e~tá. vasado nos se~
guintes têrmos:

"Residência companheiro Bair
ro Cruz das Almas' ameaçada des
truição incêndio. Autoridades não
vêm tomando providências fim
sustar reprodução dêsses proces
sos criminosos. Continuam im
punes al.:Salt9.ntes lares nossos
companheiros. Solicitamos comu
nIcar Assembléia novo atentado
leglll1d~de Partido e clima inse
Rurança em que vivem pacíficos
trabalhadores João Pessoa. parti~

cularmenet bairro Cruz das Al
mas".

Aqui fica o nosso protesto e a cer
teza de que não sàmente o nobre lfder
da maioria procurará tomar conheci
mento dêsses ater1tados para as devi
das providências. como Igual conduta
terão os ilustres Representantes da
Para1ba que têm assento nesta Casa,
na qualidade de manda.tários do povo
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paraibano. através do Partido Social
Democrático. <Muito bem. Palmas.)

O SR. GUILHERME XAVIER
Sr. Pre.sidente. peço a p&.lavra, pela
ordem.

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

O SR. GUILHERME XAVIER
(pela ordem) - Sr. Presidente. ve
nho defender emenda Que apresentei
ao projeto da Constituição. Deferindo
o pedido de destaq:le, V. Ex.a o enca
minhou à Comissão Constitucional,
pa.ra que fôsse considerada ao se ela
borarem as Disposições Transitór1as.

A emenda, de n.C) 3.572, está assim
redigida:

"Onde convier:
Art. Compete aos Estados re-

gular. na esfera de sua compe'té::n
ela. a maneira àe garantir a in~
dependência e harmonia dos. po
deres. estabelecendo as incompati
bilidades de funções de natureza
diversa. conforme as próprias pe
cul1a.ridades, sendo. porém, veda
da a r..cumulação de mandatos ele
tivos federais, estaduais e muni
cipais" .

Na vigência da Constituicão de 1934:.
uma das Questões mais debatidas, pe
rante a Justiça Eleitoral. foi a da
autonomia dos Estados na parte refe
;rente ao estabelecimento das incompa
tib1l1dades entre mandaws e fW1ções
dos divexsos poderes.

Seguindo a Ução dos comentadores
da Magna Carta de 91 e o ex-emplo de
tolerância e liberalidade do Estatuto
Político de 34. as Assembléias Cons
tituintes das unidades federativas en·
tenderam. na sUa maioria. Que só de
viam proibir ao cidadão investido nas
funções de um dos pOderes a acumu
lação do seu exercício com o das fun·
ções de outro. instituindo. assim. uma
incompatlbllidade meramente relativa.
Veduam tôdas a simultaneidade do
exercício. mas permitiram Quase tO
das I a. investidura cumulativa em cu·
gos e mandatos de poderes diferentes.

A Constituição de 91 estabeleceu. no
~eu artigo 79:

"O cidadão investido nas funções
de qualquer dos três poderes federais
não pOderá exercer as de outro~·. AJrM
rimando-se à interpretacão histórica.
explicou Barbalho. e. com êle, Ca.rJos
Max1m1l1ano. que náo se tratava de
ineompatib1l1dade absoluta. O primei
ro, após referir-se ao texto primitivo

e às emendas apresentadas e discuti
das durante a elaboração' do a.rt.1go.
term:inava os seus comentárlos a res
peito com estas nalavras: "1:: o que
acaba de ser exposto. que é simples
mente o histórico da cl1sposição do
artigo 79. é o melhor comentá41o dele.
mostrando que a constituição estatul
para os indivíduos Que exercem fun
ções de algum dos poderes constitu
cionais a proibição de acumularem o
exercido delas com o de outras de po
der diverso. E' isto um consectário
do principio da separação dos poderes.
e se êste ainda melhor firmado fica
ria sendo estabeleclda a incompatibi
lidade absoluta. não do exercício s6.
mas dos cargos mesmo, é. entretanto.
ce.rto Que tal ri~or tra.ria na prática
mais inconvenientes e pre,jucllcal1"ia a
composicão pessoal dos poderes públi
cos, que assim ~rderiam o concurso
e a cooperação de muitos indivíduos
habW'tados e quiCá dos mais capazes".
Todavia, o artigo 50 cominava a san
ção dé perda do mandato ao Depu
tado ou Senador Que aceitasse o car
go de Ministro de Estado.

O legislador constituinte de 34, le
vadG pela experiência a um concei
to menc;s rígido e severo do princi
pio da independência dos podp.r~s.

estatuiu sôbre a matéria de maneira
mais plástica e tolerante, Adrn~tiu

expressamente, no artigo 62 dl. nova
Constituição, que os membros da
Câmara dos Deputados fOssem no
meados Minis tros de Estado sem
perda do mandato, sendo substitui
dos, emquanto exercessem o cargo,
pelos suplentes res~tivos.

Baseadas em tal d!.spos~tivl). as.
Constituições dos Estados de<:l!\rr\
ram por sua vez. que os represen
tantes do povo às Assembléias L~

gisla tivas poderiam aeeitar nom~ação

para Secretá.rio de Estado, detxando.
apenas, o exercício 10 mandato DD
suplente, enqu:int{) desempenha.isell1
o cargo.

Mesmo, porém, ~em invocar o p!'o
cedente do Estatuto Federal. mU\tt's
entendiam que, respeitado o princi
pio geral da separação dos paderp5.
os Estados, em virtude d3. sua au1'/Ú
nomia. tinham Uberdad€ àe legislar
sObre a mane1rll de assegurá-lo, po
dendo adotar um critério mais cru
menos rigol'C5(l ua detenn!nação dos
casos de incompatibilidade.

Mas havia o exemplo àa Constlt;ul
ção da República. E dentro da sua
largueza, as' Cartas Estaduais pUde
ram regular o assunto, sem fugir no
modôlo e sem necessidade de invo-
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car as prerrogativas decorrentes do
regime federativo.

1S5lO, no tocante à acumulação de
mandato legislativo com l:argos de
nomeação.

Quanto à investidura em mais de
um manda.to. popular, à exceção de
São Paulo, Santa Catarina ~: Per
nambuco, todos os demais Estados
reproduziam, ,'\alvo pequenas diferen
ças de redação, o dispositivo da Car
ta Federal expresso em .seu art,igo
33, § 1.°, inciso 3, que !lt'oibin
Itacumular um com outro m...nJ:.1.~j
de c9.l"áter legislativo, federal, esta
dual ou municipal".

Vedava-se, aparentemente, apenas
e. acumulação de mandatos legisla
tivos. Daí, a interpretação de que
não era defeso ao deputado estadual
aceitar o cargo de prefeito, por elei
ção, pOis êste embc!tl constitua 11::n
mandato pOpUlar, não é de nature
za legislativa, e sim exocutiva, cum
prindo, apenas, ao representan~ uéle
investido, p9.ssar-Ihe o exercido ao
período das sessões da Assembléia.
Os que assim entendiam alegavam
que, funcionando as Assemblé~as Es
taduais quando muito durante uma
terça parte do ano, nãJo se devbnl
privar os municípios da atividade pú
blica de homens por ventura expe.
rientes e capazes, sob pntexto de
um respeHo extremo a um cvI'olãrio
do principio da separação dos pode
res, mé.xime tratando-se de e;;feras
diferentes da vida pública: a esta
'Citl.al e a municipal. Afirmllv:\-se
.mesmo, que o conhecimento mais di
.reto e profundo das necessidades lo~

cais, obtido no exercido das funções
de prefeitc. habil1taria melhor I)

deputado a pleitear, junto ao Govêr
no do Estado, por meio de umfl ação
consciente e prestigiosa no ~eio da
Assembléia, as medidas nece.:>tiíu·ias
,aos municípios. cuja eXe<:lução es.i
.vesse no domínio dos encargos e:,trl
duais. E conclua-se que, se no âm
bito federal, -onde as capacidades são
.mUito mais nume:os-as, o legisladur
constituinte achará. conveniente não
privar o país ~os serviços de parla
.mentares em missões cUplomá.tic~s e
nos Ministéri~ de Estado, com maior
.razão se devia ad-otar essa diretriz
JloOB limites estaduais, princlpalmen-·
te nas unidades menos populosas da
Federaçâo, onde a escassez de ele
mentos experientes e eult06 t,ot'tlana.
prejudJcial à vida. púbUca. o estabe
lecimento de um critério demasiado
rigoroso em matéria de incompatlbl-

lidades. Assim não pensaram, porém,
como disse há pouco, 05 con."itituin
tes paulistas, ca.tarinemes P. pernam
bucanos. Em lugar de se referir a
mandatos legislativ-os, ao proibi!'
acumulações, as Cartas de São Pau
lo e Santa Cata.rina falavam de
ma,ndato eletivo, cortando, de manei
ra nítida e segura. qualquer pú')si
b1lidade de vacilação ou dúvida na
inteligência do têxto. Deixaram l~m

claro que o deputado es~adual l1ão
podia er eleito para nenhuma c-ut:R.
função públlca. E a Constituição de
Pernambuco ainda foi mais precisa,
vedando ao deputado, em seu urtigo
14. item 3.°. "aceitar mandato de
Prefeito ou ,Vereador Municipal, pa
ra o Poder Legislativo de outro Es
tado, para a Câmara ou Senado
Federal" .-O fato de criarem êsses dispositi-
vos é o reocnhecimento ue que a
forma usada pelas outras Constitui
ções não vedava aos deputad.os a
aceitação do mandato executivo mu
nicipal. Querendo firmar, de modo
absoluto, ê s s a lncompatib1l1da:lr
aqueles três Estados julgaram ne-:::~~~
sárf.o empregar palavras diferentes,
que revel~em, com oerf-ci:a justeza,
a intenção do legislador.

Não tenho :lcentuada preferênch
por nenhuma dessas duas correntes.
Apenas entendr'! que, não havendo na
Constituição Federal um dispositivo
superlonnente claro a respeito, as uni
dades federativas continuarão a julgar
da sua comperenc1a, mesmo sem base
um t.exto insofismávelo a regularização
da materéria. dando lugar à mesma
b:..lbúrdia verificada no relJime de 34,
em que os prceoeSSQs de perda de man
d.ato, por motivo de acumulação com
outro mandato ou cargos de confirmça,
suscitadc5 pelas v:uinçÓoes da politica
gem. não encontraV:H:l solução uni
form~ por pnrte eln .Justlça Elr.itoral,
cujos arestos S<! cont.radiIDam a cada
passo, ao sabor das maiorias ocasio
nais.

Na esperança defortnlecer as suas
repre~ntações nas Aseembléias Esl.a-·
d.uais, substituindo adversários de leal
dade firme e comprovada, por suplen
tes que supunham possível seduzir, ou
de ante-mao seduzidos, os partidos
oposicionistas pl'omoviam-lhes a cessa
ção do mandato, baSeados na acumu
lação de funções, aceitas de boa fé,
Sob o escudo da lei fundamental.
criando uma situação de insegurança
para as ativ:t.dades do Govérno, amea
çado de perder a. qualquer momento o
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indisJ)énsável apolo da maioria para
a realização de seu programa. E, en
quanto não se julgavam definitiva
mente êsses processos, que, através de
recursos, se prolongavam por meses,
os trabalhos proveitosos ao povo ce
diam lugar aos tumultos estéreis das
paixóes poUtlcas. pelo espaço de tóda
uma sessão legislath,ra.

Em Goiás. como &t: tivessem trans
formado em Diretorias Gerais, as an
tigas Secret9.r1as, sem nenhuma alte
ração substancial na competência de
seus titulares, criando-se ao mesmo
tempo, uma única secretaria. a cha
mada Secretaria Geral, cujas funçóes
pràticamente se reduziam a referendar
os atos do· OovernE.dor, a Cnnstituinte
Goia.na de 35 resolveu conceder aos
deputados a faculdade de aceitar êsses
cargos de confiança. E o fêz expres
samente no artigo 13 da Carta Cons
titucional do Estado. Sobrevindo urna
crise política em 1936. justamente
quando se tratava de transferir para
GoIânia, em obediência ao imperativo
constituc1onal, os órgãos do Estado
que aInda pennaneciam na vt:lha ci
dade de Goiás. vá.rios deputados situa
cionistas mudaram de partido. e um
suplente também governista, de acór
do com a oposição. requereu a cassa
ção eLo mandato de dois membros da
Ass€oobléia Que haviam sido nomeados
Direto~es Gerais. durante o re('.R.SSO
pa.rlamentar, e de dois outros que ti
nham sido eleitos prefeitos munici
pais.

Foi então Que pudemos observar a
falta de unlformiãade jurlspruden
daI na apreciação das incompatibili
da.des.

O mesmo Superior Tribunal da
Justiça Eleitoral. que assegurnra, num
acordam, o mandato de Uffi deputado
parn.ense eleito prefeito municipal,
pouco de'!lQis o cassava aos dois r€lpre
sentantes goianos eleitos para as mes
mas funções executivas. E releva no
tar que êstes dois últ1mos perderam
seu mandato pelo voto do desempate,
contra os votos de eminentes juris
tas, como os senhores Ministros Lau
do Camargo. Desembargador Ovfdio
Romeiro e Pro.fessor J0ão cabral.
Quanto aos deputados nomeados Di
2'etores Gerais. tend<> perdido o man
dato por decisão do mais a.lto tribunal
eleitoral, tiveram-no. depois, restituí
do pela Suprema. Côrte de Justiça.

Fica. assim. provado qlle o dispo
sitivo geral detenninando que o dda
dálo l.nv~stido nas funções de um dos
poderes náo poderã exercer as de ou
tro, tal como se acha na Constituição

de 34 e se deparo. no atual projeto, é
insUficiente para evitar dúvida" no
assunto.
. O Sr. Aliomar Baleeiro - O nobre

Deputado permite um aparte?
O SR. GUILHERME XAVIER _.

Pois. não.
O Sr. Aliomar Baleeiro - V. Exl\.

tem emenda sôbre a. matéria?
O SR. GUILHERME XAVIER 

Tenho.
O Sr. Altomar .Baleeiro - Pode

ria explicá-la?
O SR. GUILHERME XAVIER 

Posso lê~la. Diz o seguinte:
"Compete aos Estados regular,

na. esfera de sua competência. a.
maneira de garantir a indepen
dência e harmonia. dos poderes.
estabelecendo as incompatibilida
des de funçõf;!~ de natureza di
ilerl)a, conforme as próprias pecu
laridades, sendo. porém. vedada a.
acumulaçáo de mandat.os eletivos
federáis, estaduais e mu.."l.icipais."

O Sr. Aliomar Baleeiro - E os
Constituintes estaduais flcarihm com
poderes para regular a matéria?

O SR. GUILHERME XAVIER 
A matéria, Quanto às nomeações; ago
ra, quanto à acumulação de manda
tos, a Constituição Federal estabelece
rla desde logo a incompatibilidade,
r..ão apenas dos mandatos legislativos,
mas dos mandatos eletívos.

O Sr. Altornar Baleeiro - MuIto
obrigado pelo esclarecimento de Vossa.
Excelência.

O SR. GUILHERME XAVIER 
Foram os fat,:,s que acabo de referir
'Lua me levaram a apresentar a emen·
da em discussão. Ela, por um lado,
l'econhece aos Estadas a. faculdade de
flSsegurar o principio da separaÇao
aos poderes na esfera de sua compe
tência, estabelecendo os casos de in
compatlbllldade âe mandatos c Cun
cOes. conforme as conveniências e pe
culiaridades locais: mas, por outro
lado, proibe, de maneira abs(\luta, a
acumulação de mandatos populares
eietivos e nlio liopenas leg1s1at1vo~.

A Vista do exposto, Sr. PresIdente,
creio Que me será Uclto esperar a
atenção da 11ustre COlntsstio Constitu
cional para a minha emenda e no caso
de questões mais importantes nê.o lhe
d~rem tempo sut'clente para se deter,
um momento. no seu exame, pedir ao
plenArio a sua aprovação, te ela, por
ventura obtiVer novo destaque. (Muito
bem; muito bem. Pal1TUJ3.)
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o SR. PRESIDENTE - O Senhor
Paulo Nogueira envia à Mesa. o se
rltl1nte discurso para ser dado como
lidO:

Sr. Presidente, Srs. Representan
tes.

Votada está a Lei BáBica por que se
norteará a democracia bra.'5;leira. Du
rante o pprioclo de sua elaboração vá
rias vezes ocupei a trIbuna da Assem
bléia focalizando o problema da Li
berdade e no sentido cesta sugerindo
medidas conducentes a assegurar-lhe
a vigência no Estajo e na sociedade
nacIonaL

Rest.r~ngi-me aos fatos concernen
tes à ordem 1nterna. E não me apres
sei a analisá-los em suas projeções
externas, pelo mütivo, entre outro:), de
haver observado desde logo, quanto
l:.este particular a tendência da Co
missão de ConStituição eorrespondia
aos principios gera.is por mim propug
nados e insertos no Projeto prlmitivo.

FoI, portanto com a ma.1or surpresa
que verifiquei as modificações essen
cIais introduzidas a respeito no subs
titutivo apresentado ao voto do ple
nário, cujo texto aflnal prevaleceu.

No entanto, tendo procedIdo ao es
tudo do::; fundamentos dos Reglmes
de Liberdade e de Opressão nos prin
cipais setores das at1vidades sociais,
julgo-me, apesar do ocorrido, no deve~

de ainda tratar a matéria no campo
de que ora me ::>cupo. De outra for
ma, ficaria por as~im dizer inconclu
so o trabalho a Que esforçadamente
me dediqliei para o bom de~empenho

do meu maudato.
Hâl') ele perdoar os nobres colegas a

insistência. ~a verda~e, para a vida
do país, de valia s~rá não s6 o texto
aprovado da Conscituiçâo, como o
a.cêrvo das idéias ventiladas no orga
nismo que a gerou. Pelo menos essa
é"11 esperanca de quantos, como eu,
procuraram strvtr aqui ao Brasil,
perscrutando, sJbretudo, os horizontes
do seu panorama súcfal.

I

Conforme espero haver podIdo de
monstrar. no Que diz respeito às 50
ctedades nacionais c a tódas as cate
S'orias de sub-sociedades, grupos e as
sociações de núcleos que a integram,
o Regime de Li berdade é sempre ins
taurável nesses drculos se,1am as mais
C'omplexas EiS atividades que ordenem.
Em Qualquer emergência o indivíduo,
rilretamenl;e ou por via representativa,
pode estar presente e contribu1r no
pr~esso de t'laboração das restrições
soclais à expansões da sua vontade.

Se J.ss.o ainda não su-coo'e univçrsal
mente, é porque, devi<1o a 1ncultura
de certos povos, a liberdade náo se
aJinr.ou na. conclen"C1a. coletiva ao
ponto. de a sua cM"ência tornar-se
intolerável à vLda dos homens.

Senhores RP.presentantes, an~uscla

dos oonteIIl!pLamos há pouco o qu:.vlro
de nações livres submergirem do aia
para a noIte nas trevas da apressã-o,
imposta pela fôrça de tiranias nasci
das e consolidadas fora de euas tron
teiras. Na anrálisoe dlêsses fatos NeremOS
uma vez mais o que distingue a liber
dade da ilusão de liberdade.

E' de examinar o que a prop63ilio
realmente suce'de nu campo Interna.
cional para onde ,agora. ac1ma de
tudo se voltam as cogitações dos po
vos cultos, preocupados com a sorte
da própria humanidade.

DiaDite das tragédias cuerreiras <iê~

te século, acabaram coDllPreend~ndo
a.!inal as nações civilizadas o Cl:le há
de premente na tar.afa de rever os
postula<1os reitores das sociedades de
povos, a começaJI' pelo conceito clás
sico da soberania dos Estados, Nf'S5e
obra avulta com especial relêvo a.
"Recomend&çáo Preliminar sóbre Pro
blemas da Post-Guerra", de autoria do
"Comité Jmklico Interamerlcano" em
que o Bres11 se fêz represe ntaJI" , qua.n
do da e1aboração do notabll1.'i3irno
documento, pelo Insigne embaixador
MrAnlo de Melo Franco.

Por sabida. inspiração de nos.so glo
rioso compatriota, nela se consucs
tanciam principias que revolu>C1o;H.m
as bases mesmos do d1re1to púb!i.::o
1nternacional.

Reza textualmente a "Recomenda
ção", em suas "ConsideraçÕes" ltem
V. "A soberania do Estado deverá ser
entend:Lda de acOrd-o com a necessidade
suprema da manutenção da paz, da
ordem e da justiç.a entre os Estados.

O eXiercic10 da soberania iID!.L')l1ca. o
reconhecimento e a a,('..eita.ção lia pri
mada da lei moral e dos pri~ldpios

fundamentais do Direito Internacio
nal que dela derivam.

O Estado não reclamará como atri
buto de soberania o direito de Sf'r
juiz em causa própria, nem o de fa
zer-se justiça por s1 mesmo, nem o
de impor pela. fôrça. as suas relvin
dicaç6es.

O exercício da soberania de'I'C~"â
harmonizar-se com a interoependen
eia dos Estadoo para fortalecer li. uni
dade m'Oral da ComunideJCie !nt.;!rna
cional e a efetiva coaperação entre
os seus membros".
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A altura moral, o va.lor socl0.Lóg1co
e jurídico dêsses conceitos, não só os
consagram com<l maroos decisivos na
história e na evolUÇão do direi~ d!lS
gentes, como rec()l'Thentdam para. sem
pre à. gratidão de todos os povoa a
tigura do incliro brasileiro que os
cnuncl<m.

Feliz Imensamente me sinto em per
mitir ao gênio criador e aos senti
mentos humanistas de Afrânio de
Melo Franco.'

No amplo dom1n1o das relações que
os povos politicamente organizados
mantém entre si. reproduzem-se os
fenomenos predominantes em tôdas
as sociedades, na iteração dos fatos
indivictuais e coletivos. Na realldaue
a expressão soberânia nacional até
bem pouco signUicou poder incon
trastável, inerente à qualidade de tÔda
nação em conclIções de indapendeu
cia.

A.. acepção é por muitos aspectos
idêntica à que se pretendeu a"trlbulr
à liberdade de ação irrestrita dus
cidadão::;. Assim como neste caso o
podt:r de agir não pode ser absoluto,
a contrariar a natW"eza. dos fp.nôme
nos dê eonven1ê'ncia, também ali o
exercício do poder sem peias não é
r:oncretizável.

Nos dois casos, o da ordem interna
corno o da externa, os cidadãos ou as
nações espandem-sc t:ntre l1Inites que
ante aquêles antePÕe a socledsa.de aaM

clonal, e ante estas as colet1vidB.d~s
1Dternacionals.

A liberdade é para os homens o
Que é a soberania para as nações:
coincidência das vontades, individuaJs
ou nacionas com a vontade social .:lU
1nternacional em suas expansões no
mundo das realidades objetivas.

A eÃ1Stência de sociedades forma
das de trupos sociais é, por sem dú
vida, controvertida. Na medida. Que
a cIência progride é que se vai ge
neralizando a noção da consciência
social, fenômeno como que resultante
da fusão 8td gen6rÍ8 das consciência
1ncUviduais. Assim taunbém se pro
cessa o entendimento de que a von
tade geral por ta.! forma elaborada,
se exprime em t6da coletividade 1n
ternarnente e exatamente. Ali, de
terminando a ordenação dns ações dos
integrantes, e, aqui, a. expansão au
tônoma da unIdade social.

Naturalmente é ma1B fácil aos ho
mens averiguar-lhe os efeitos no pri
meiro caso do Que no segundo. Prin
cipalmente porque, na última cir
cunstância, a expreuAo do querer ge
ral é de máxima complexidade. O

poder da consciência coletiva tem de
ser ai mais forte para que se mani
feste com todo o objetivisnJO.

A entidade social em si não cria,
não pensa, não age. Só atua at.raves
de elementos capazes de interpretar oe
sentimentos e desejos dos individuos
que a compõem. E' por não serem uti
sim entendidos os fatos que nem sem-
pre ao falar-se em sociedade ele

Estado na Federação ou de nações em
Unióes Internacionais, 8e distingue
devidamente a vontade dos govêmos
da vontade dos po~'os. Tanw pode
haver concordància com oposição en
tre ambas.

se é certo que apenas se chega à
formaçáo de sociedades constituídas
de entidades coletivas, quando estas já.
contém com organislllOs oràenaàorcs,
não é menos verdade que. através dês
tes. tanro se pode exprimir a vontade
d.c..s governantes. como a dos povos.

Em passulo recente como ainda
hoje muitas vêzes a massa que inter
vem ativamente na vida interna elo
pais não passai consciência internacio
nal desenvolvida. São nesse caso
unicamente os governantes ou as clas
ses de gov~mantes Que cogitam deesM
questões. O seu excllLSivo Querer é
que pode ser então revelado no campo
internacional, o QUE: explica em gran
d.e parte os tropeços e desentencUmen
tos freqüentes na organização da or
dem juridica entre as nações.

De qualquer maneira. desde o 1ns
ta,n,te em que se travam de relações
tais entidades. forma-se uma socieda
de de nações. A partir dês.se momen
to a expansão da vontade das partes
está condicionada. à ordenaç§.o Que
suas relações não uodem. em caso
algum, deixar de Impor.

P.retende viver uuma c<:letivIdade e
sem peias expancUr-se é o despauté:rio
Que ainda intentam arautos do eXe:'cl
cio de sobexania ll'11"estrlta pelos Esta
dos.

Ta.nto qua.nto os individuos os povos
nâo medram isolados. Os tatos da
história contemporânea ai estão a
patentear o vão esfOrco das politicas
!solaclonUltas. A simploo existência.
do rádio o Impede Já de aI o cercea
mento total do comércio de idéias en·
tre povos evoluídos. E é precisamente
por êsse conduto Que hoje se desen
volve a consciência internacional nas
massas, abrlndo-n06 promissoraD PerB
pecttvas libertadoras.

Entre os povos adiantados sempre
existiram socIed&des de nações. ora
ordenada;; por tra.tados, acOrdas. alian
ças, uniões POUUCM, -ora pela vontade
dos mais fortes ou ainda. em. função
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do acatamanto voluntário a determi
nadas normas consuetudinárias ou
jur1dicas.

Multas vezes milenário é o dliI'elto
das gentes e ainda recentemente. no
auge da contenda QU~ ensanguent.ou
a face do glQl30 a.té as fôrças agressQ
rR.8 mais de uma feita respeitaram as
suas normas.

Ao Que. porém. nunca se chegou,
mau grado notáveis esforços de parti
dos poHticúS. g<>vêrnos e lideres, foi à
formação e desenvolvimento de ór
gãos c.rdenadores da vida internacio
nal armados do poder coercitivo ca
paz' de fazer valer as própxias dec1-

sõ~. tentativa por exceLêncla de orga
nização nesse terreno foi a da Liga
das Nações. Não me cabe :;..qui fazer o
histórico des~a instituição nem. ana
llsar as múltlplas caWiaS deter01ll1an
tes do seu insucesso.

Contudo entre elas riguram as res
trições que lhe CIIpuseram alguns povos
e:fetiva.mente Uvres. Sem o ~eu con
curso não foi possível efetivar-lhe a
prccipua. finalidade: o. de preserv~r

a paz. i
Não obstante as provações da pr-

meira conflagração, parece hoje in
<Uscutivel que em seu têrmo, bem como
nos anos que seguiram ao 1919, não
pôde a.madurecer suficientemente a
eonsciência internacional das massas.
Pelo menos a sua evolução nã.o se
processou de tmma a que se tornasse
imperativo inde<:ltnável a estrutura
ção da Liga. como organismo de ex
pressáo, execução e defesa elos _ditames
da vontade universa:l das naçOl'....s.

Na Conferência da Uniào Latina.
em Montevidéu. toi·me dado afirmar'
o que s. experiência denlonstr:\ lrrefu
1làvelmente: para a constitUição de
organismo dessa contestura, não basta
que uma sooiedade viva, mM é indis
pensável seja das mais consistentes a
~ua coesão.

No entanto, se tal não sucedia ainda
no primeiro quartel dês:'e século. é
1ndubltável que após a ren.d1c;ão naZi
:fa..scista se desenvolveu po: tôda n
parte o poderLo da consc1ência inter
nacional, Que então faltava. Não são
a.penas algunG governos, partidos e 11
deres esclaree1dos a se manifestarem
sÔbre o tema. São os povos emancipa
dos de todos os recantos da. terra que
reclamam a lÍ1l1ca providência capaZ
de põr têrmo aos acontecimentos ar
mados: a ordenação efic1ente das re
1aç6es entre Estados, concretizada
num âmbito u.n1vers:a1.

Vale dJzer. o que se pretende é a
criação de um órgão ordenad-of da ex~
pansão das entidades nacionais. com
o poder de fazer cu..'l1prir os próprios
ditames. O que de tal mouo se torna
explicito é o reconhedmellto da ne
cessida.de de limitar o exel'c1cio do.
soberania das nações, em b~neilcio
geral, sem nenhum sacrUlclo para a
liberdade.

Nà.o há exceçã.o. entre os homens
verdadeiramente livres. no córo das
vozes que se a I t e i a m em prol da
oonsecução dGsse objetivo civllizador.
Estão todos acordes, por igual, en1 qu~

êle pode ser atingido sem quebra para
a dignida.de e segurança de nerlhwn
povo amante da paz.

Nestê passo transcendental pfi.ra a
humanl.dade saiba ela compreender
Que a satisfação dos seus supremos
anelos não poderá ser obtidft senão
pela \1gênc1a da Liberdade, da única
e verdadeira LibeNia.de, n,quela que
sómente a lntegra.ção social na igual
da<le e sol1dari-edad.e de todos e de
cada um poderá com efeij;o assegurar.

Nesse movimento é interessantLssuno
observar qUe se persistem resistfncias,
residerr. elas exclusivamente nos te
mores de certos governantes, suspicazes
ao pasS0 que no inicio do século. era
não raro a o.pinião públka. que re
ceiava as conseqüências da orden.'lção
ir. temaciona!.

Nã.o é cllf1ci! apurar c.s causas pro
fundas dessa tra.nSíonnaç§.o. em pri
meiro lugar o <.lesenvolvimento d!S no
ção da libt-l'ldade social, no selo das
massas, jA senhoras dos seus destinos
ou em v1a.s de grangear a autêutica
emancipação polftlca; em segundo
lugar. o fortalecimento da consciência
internacional dos povos. S~:ldo esta e
.não a de um grupo de privilegiados a
que se exprima, não haverá porque
temer a orden6.ção coletiva €:etivacla
na liberdade.

Trata.~se da extensã.o dos princ1pios
basilares da vLda democrática interna
à existência externa das coletiVidades
nacionais. E isso torna-se facth'el por
qu~ as massas evolu"ias já ldent11i~
cam sem majores df.fjculdades as fon
tes das verdadeiras opr·essê5es.

Ten.l:lo alUdido à sobrevivência, atê
nas socle4ades pr.ogresststas de ca
madas de escravos volun~rios, indi
viduas que suportam no consciente
conformismo os regimens de oposIção
social.

Pois bem. PerqUira-se ,') vasto ce
nário em que ora se agitam os pro
blemas da organ.izaçáo internacional,
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e estou certo de que não sere~ des
mentido: os governos que ostenslva ou
sorrateiramente sabotam a constitui
ção do~ organismos normativo~ Inter
nacionais, ou assentam o Reu poder
opressor nesses escravos, ou em massas
indigentes e amorfas.

Em caso nenhum serão govêrnex, re·
presentativos de homens livres.

Em abono da minha tese af está o
exemplo da França no perfodo ante
rior à hecatoII)oo da guerra. E ln
contestável que, apesar do mcremen
to dos pal"tidos lnternacional1stas e
das de campanhas brilhantes como
as movidas por estadistas do porte
de Aristides Briand, pela criação dos
Estados Unidos da Europa, a R.epú
blica de 70 resistiu à idéia da l1ml
tação das soberanias, no concerto da!)
naoÕ~s. Mesmo quando na úrdem 1n
terna a vontade popular prevalecerá
plenamente o Parlamento recusou-r-e
a avançar nesse sentido. E isso entre
outros motivos, porque o seu juizo não
se desenvolvera suf1cientemente nas
camadas populares do pais uma con
ciência internacional libertadora.

Foram necessár~as as provaçoes da
ocupação e o triunfo luminoso da
:resistência em 45, para que o povo
agora integralmente no gavêrno, afir
masse, afinal, a sua disposiÇão A re
núncia de parcelas da soberan1a. "na
r..ledida em que as demais nações o
fizerem" .

Compreensão admirável dos fatos
sociais e coinctdencia perfeita entre
as vontades de governantes e gover
nados.

Não menos impressionante é a evo
lução operada pelas massas norta
amerlcanas. Debalde lnt;mtaram
Wilson o seus colaboradores demovcr
o seu povo que é dos mais democrátt
cos no Mundo, desse êI'1'o ratal que
foi o do isolacionlsmo. A idéia de
cooperação nas lindes universais ali
madurou aguilhoada pelos inenarrá
vels sacrifícios que a carêncla da or
denação na sociedade das nações car
rtou para os pacificos desc~ndente~

dos puritanos da. "May Flower".
. Estão, porém, neste momento, povo
e govêrno empenhados a fundo na.
concretização dos ideais sustentados
pelo fundador da Liga das Nações
instituição tecunda. cuja ex1stêncl(~
tão necessária rEcebeu no nascedouro,
dos próprios c1.dadt\os livres da repú
blica norte-americana, golpes mortais.

Nos 1.10ls palses que figuram entre
os líderes da civilização contemporê.·
nea, na França da latin1dade e na

América anglo-s$.xã foram as massas
que avançaram para os lde3.'.s preco
nizados por setores importantes das
organizações governamentais. Neles
hoje são os povos que reclamam ade
quada ordenação in t.ernacional , fiados
de que. se estabelecida na igualdade
e soUderiedade dL todos. em nada
perderá a 11berdade da nação e a dI:
seus fUhos.

Porém, se essa é a decisão (;eral,
tanto nas duas grandes repúblicas CI
tadas como em outra: nações, não é
menos exato que ainda perduram se
rios obstáculos no terreno da com' JIJ

sição orgânica da 3ociooa.d,~ Interna
cional.

Não fôra assim e nesta fase dos
acontecimentos estaria vitoriosa a tese
do impertérrlto embaixador Melo
Franco. A humanidade já teria ven
cido em Paris a ingente Batalha da
Paz. Os próprios ta tos diplomâticos
sucedidos na Cidade-luz vêm revelar
a impossibilidade de formular-se a
eliminação efetiva do emprego da vio
lência nas contendas entre nações.
exceto através da ordenação jurid!ca
da expansão das entidades nacionais
no s~ll) da comunidade universal dos
povos. Cemo ressalta dos debatês fe
ridos no Palácio do Luxemburgo, não
se chegará a resultados compensado
res a prevalecer o velho conceito de
soberania irrestrita. Com a manuten
ção dêsse preconceito não se atingirá.
aquele objetivo, ou seja, não será. asse
gurada a paz no Mundo.

:E:sse convE:ncimento assenta-se no
que há inamorivel na ordenação de
tOdas as categorias de sociedades. as
lnternaciona.is inclusive.

Não me deterei em reedUar argu
mentos já. largamente esplanadas
desta tribuna em defesl~ da tese de
que fora das estruturas e normas or
denadoras, promovidas na inteira coo
peração de todos não tem clima a li
berdade. condição essencial à eXistên
cia pacifica dos homens.

Verdade incontrl\stável em face de
quaisquer sociedade. simples ou com
plexas, aquelas em que se exprimem
apenas vontades individuais ou aque
las em que, também, se manifestem
vontades coletivas.

O magno problema que nesse ter
reno desafia a argúcia e a inteligência
dos lfderes é o do regime estrutural
dos organismos normativos. Se êste
fôr Q de liberdade. triunfarão 08 de
signios humanitarlstas; se de opres
são, :em que uns possam impor o seu
quer,er a outros, vencerã, como sempre
aconteceu em situações dessas, o po
der, dos mais fortes.
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E nós todos sa">emos a que 1sso
conduz.

Embora espantosas se me afigurem
as incompreensões pernnt,e realidades
tão claras não há como iludir o dra
ma a que assistimos no campo inter
nacional. Pequenas e grandes nações,
pela palavra de seus represents.ntes,
sejam delegados de povos ou apenas
de governos, proclilm~m a cada passo
os propósitos de instituir os organis
mos ordenadores, cuja falta se reco
nhece calamitosa.

Não entram, porém, nOs entendi
mentos definitivos quanto à forma de
efetivá-la. Na hora decisiva, inte
rêsses opostos e antagonismos irredu
tívei~ vem à tona. mal disfarçadas
pelas torrentes oratórias. lnstantânea
mente o rádio se incumbe dt: difundir
a palavra dos oradores a todos os re
cantos da terra conturbando os es
piritas, lançando a confucão, desalen
tando os cidadãos conscientes da tra.
gédia que testemunham.

Desgraçadamente os povos aInd~ nâo
se compt:netraram de que não %ta no
(:oder dos hOlllens. como das nações,
o!denar a vida. comum, a não ser por
Vu\ da oposIção ou por cooperaçá,) so
cial. Alf, ImposIção de vontade. aqui,
insisto, p.xpl'essão do querer geral, es~

tabelp,cido na igualdflde e solidarie
dade de todos.

Ora, neste mundo em que sobrev1
~1em mandatos e protetorados ióbre
povos, em que nações fastigioeas vi
vem da expre3são impcr~alist.ll, en
quanto outros 5~ reuncm para .>!' pas
sos nesse mesmo sentido opressor CO~

mo pretender organIzar a socledl1ue In
ternacional, sob a égide do regime de
e!et~va e integral solidariedade entre
todos os homens da. terra?

Para êsse mundo livre caminha
mos, por sem dúvida. Têmo-Io Çt,
vista U1r~ vez que inso!lsmà.vcL1l1enr.e
se e5tend~ s. consci~ncla de que, fora
da cooperação social, nunca houve nem
haverá jamais existência humana.
com dignidade.

Mas, pergunto, já é stúlcient.cmen
te forte esss. conscIência.. pare. neste
momento sc impOr soberana A \'on
tade dos lfderc8 Que forjam o. paz c,
com ela, o organismo ordenador da.
vida internacional?

A resposta encont.ramo-lo. na antUi
se realista dos tatol'J QUu no Instante
determinam as oposlçOea B.88um1d0.8
pelos KoveI1loB e povoa. Para come
çar exISte, entre elas. numa antluombt.
ideológica e víscera! Que estâ ne. baBe
da euvisAo do mundo em do1s campoe:
o esp1r1tuaUsta e o mater1al1.sta.

2sse fato normalmente n6.o serla
lmpectlho para Of:, entendimentos ne
cessários à ordenaç§.o da vida das DA
çóes na socIedade unJversal.

Facções em luta por idéias e credos
os mais dIversos náo atuam pacl1'tca
mente na ordem. interna. de divers06
países quadrados no regime polfdco
de liberdade? Não há por que deses
perar que o mesmo venha a ocorrer
na esfera internacional.

Mas, nesse cenário em nossos df8s
o que se defronta é a. pugna 1ndfstâr:
çável pela hegemonia universal ém
que se empenham 05 defensores dn.
qUf:les dois campos adversos.

Homens de mantalldade deturpa.dB.s
pelo exercício de c.onstante imposlç6e6
de vontl.l.de sObre os seus semelhantes.
pretendem aproveitar a terr1vel InqUie
tação produzida pela guerra mun.diIi1
para fazerem preponderar as suas opi
niões acêrca da humanidade 1ntetr&.
Convictos de que s{\o mentoreb tia
venlade, jt:lgam asado o enSt'jo pa.:s:a.
levar a cabo tal emprêsa. Esquecen:
porem, de que não podem réalil':á.-Ià
se-não no desencadeamento de nova
guerra e que a tILl delírio, no momen
to, ao menos, as massas não se dei
xarão arrastar.

Diante dessa decisão, graças a Deus
impostergt..vel, a tá.tlca dos hF-genIo
nistas d~ ambos (JS bandas parL'Ce ser
a da cOllqUista das melhores posiçÕeS
para ex~rcer o contrÔle das organfs
n'lo~ orcenadores internacionais a. qUb
seraG tangidos, bem ou mal, cêdo ou
tarde, a constituírem.

Senhores, represents.ntes, são r.SSfS.
a meu juizo, os fatos lndccltnavets
que nos importam na grave questão.
As chamadas grandes potênci:hi seri
am possivelmente l~vadas entre si ao
cstalwlecimento de um regirr)c de a
b~rdllde, se nl\o existissem R ~f1j llleto
as -pequenas na.çÕes, indefesas umg,s '8
IPa.hto de apeLites imper1a~sLil~, ou
tras,

Para o JOgo atueI da. pol1t1C:l inter
nacional, afastada n hipótese do .::110
que imedia.to das armas, 4,) pr~<io!lÚ

nia dos rUSsos ou dos allslo.s-sax6Gs.
aos mil terialistas ou dos esplrltua.U!!l
tas, sbmeute se poderá cstn.bch~ct:r em.
tun~ó.o da 1n1'lu~nc1a que os gr\lndes
possam exercer sóbre os pequenos ..i:
da vontade de Influ1r a.té a sUje!lJAo
cUsta apenas um passo.

S intuiUvo que a serem lnstlt.tddD8
os organismos reguladores da ccm\l!i1
dade universal dos pOvos, nele lnd!B
ttntamente part1clpb.râO o total !.'taS
na.ç6es, Nessas condiçOes, o faatma
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de. liberdade consistiria a.í em f1X3.r a.
p.Iena igualdade de fato e de direito
entre tõdas elas. o que valeria aten
der em tudo e por tudo. corno de va..
lar 1.ciêntico. o vota da. maior e mais
poderosa das nações e o do meno!' e
menos armado dos Estudes.

Ante o enorme desnível entre uns e
.outros sàmente o desenvolvimento d\J
blflexivel espírito de solidariedade
l1umana poderá constranger uma
gt'8Dde potência a considerar as ;le·
Quenas em igualdade para os efeitos
da. ordena.;ão das reciprocas relações.

Dtante dessa realidade o que 1m·
porta saber é se a. sacieda,de universal
dOS povos, não tendo atingido tama..
nha perfelçi\o ética, ao instituir QS
seus organismos ordenadore.s ngrava
rá ou não o estado de opressão 1,"\01

que jazem na atualidade os povos tu
telados e os semi-coloniais,

Julgo que de qualquer forma não
haverá que hesitar em preferir a for...
lIlação de tais organ1smcs na sociedc.
de. de tódas as nações,

E issl) por diversos motivos.
Seja qual fór o regime que: nêle em

suma imediatamente p~v81eça, ::lão
Iul,verá como impedir que no seu
""ODLelho se levante uma tribuna de
projeção universal, de ond~ ar. op~
mtdos terão sempre como fazer ou
Vir a sua voz, Pelo simples fato de
existir e de ser em ce:-ta medida. aces
sivel a todos. não deixará. de consti
tuir o m.ais potente dos instrumentos
de, libertação de que já. CUspuseram 08
bomens nas sW!.s lutas emancipa..
doras.

O contacto constante de opressores
e oprimidos. que ai na. pior hipótese
se bá de estabelecer permtttrá a. êstes
desmascarar naqueles os prop6s!tos de
daminio , fortalecer no Universo '1
canciência. da. Liberdade, MB.1s da.
própria. convtvência forçosa dos 1ode
rea resultará como conseqÜência a
compreen~ de que se abre uma s6
vereda para a paz: a d9. cooperaç-ão
entre todos os povos,

A História demonstra. como se ex
tinguem as c1v1l1zaçOes.

Não se suponha que a multlpl1ca.
~o das bibliotecas elaboratór10s pe
Jos cinco Ctlntinentes torna hoje 1m~
possível, como aconteceu no passado,
a derrocada das elementos basUares
da cultura, Qua.lquer horda de fn
D4t1coa poder(s d~-I08 ou colocA
108 ao setvlço de des1gnlos destruido·
res. tal exatamente como agtu a b1tle..
~o. em vasta ires da Europa. e
caI coma te.r1a t'etto uWversa.lmeato

se as fÔrças da Uberdade não o tLves
sem a tempo esmagado.

Embora de estarrecer, a reaUdade
é que algumas centenas de bombas
atOm1cas trazem poder sufIciente para
at1r::l.r à noite do esquecimento as for
mas mais altas atingidas contemporâ
neame:!te pela clviUzaçãa ocidental.

SO o gigantesco poderio de um or
ganismo ~ ordenador universal poderá
evitar, neste hora, a irreparável ca
tástrofe da obra dos humanistas. mi
litantes nos campos crtstãci e mar
xista.

Els, em sfntese, um d.os motivos de
terminantes da premente necessidade
da crIação do orgão normativo da so
ciedade mundial das nações: tribuna
comum a t..ldos que obriga a atençãO
de todos no sentido do bem colet1vo.

Mais uma profunda razão postula.
a. favor da tese. A organização dêsse
poder universal propiciará o desen
volvtmento concomItante de outros de
igual utilidade. conquanto de órbita
m~nor.

A hipótese de I:IS lJ,açóes pertence
rem à comunhão humana, de nenhum
modo exr:lui a. posslb1lldade da cons
titUição de sociedades parciais, que
igualmente integrem. POSSuidoras
também de a.parelho eficiente orde
nadar de suas atividades especUlcas.

Se fôr na o.tuallda.de eventue.lmen
te impossível a vigência de um regi
me integral de liberdade naquela es
tera. larguJssfma da! não decorre que
não possa imperar desde logo nestas
coletividades mais restritas.

!: de ~vidêncla que ne&:ie sentJdo
será. Jl1B.!S seguro e fáCil cs.minhar do
particular para o geral.

A matéria merece detida atençâo.
Em sucessívos trab.alhos apresenta

dos o. êste plenário apreci'=!i alguns
aspectos salientes da organização so
cIal, entl'e os quais o do aumento
constante das sérlCfl de comunidadêS
e grupos que cada cidadão integra ou
pode integrar. no seio das nações cvo
lufda.<;

De fato, a proporção que os povos
avançam na. senda. do progresso, dife
renclam·se lrrepremlvelmente os nú
cle06 !unclona.1s de que os incUv1duos
part,lctpa.m em cada pais. E êsse pro..
cesso se opera por tôda a parte sem
preJu~o, da existência. das naçôe$ que
os eida.dl\.os e seus núcleos part1cula
res compõem igua.lmente,

Todo homem c1v1l1zado na prática
da vida contempo:rê.nea. colabora na
tonna.c;A.o de diversas consciêncla.s c0.
letivas que se exprimem dia.nte de n~
cesstdades ordenadoras específicas. Por
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s\W. vez, exteriorl.z.ada em qualquer
dêsS&S casos a vontade geral, tanto
pOde ela a.fetar os índlv1duos que isO
ladamente concorreram para a sua
elaboração quanto a própria coletivi
dade nacional.

Na ordem das relaAtões externas êsses
fenômenos.se repetem com regular fre
qüência. Assim como os cidadãos de
um pais plasmam diversas sub-socie
dades, quais as familiares, econômicas.
religiosas, políticas e outras, também
aJ) nações integram um ou mais gru
pos lnternaconais, influindo na Comu.
nida,de Universal dos Povos.

E é de notar que os fa tos se reedi
tam com significativa constância. Na
sociedade dos povos. tal como ficon
tec€lõ no Estado modf:TDO em relação
aos indivíduos, nM há obstar a cria
ção e o desenvolvlm~l1tu de sub-socie
dades e:n &eU seio.

Sáo de ordem natural os fenôme
nos de convivênda. Aos homem só
lhes cabe a procura da.s melhOTes for
mas de adaptação às suas contingên
cias inelutávei~. Como algures asse
verei "as entidades coletivas mais eX)

derosas de nossos tempos, as Nações,
são chamadas a participar simultânea
mente de diversas soc\edaà<s de Es
tados, cada uma das qUaiR realiza fun
ções próprias, ccmcorrendo tôdas para
fortalecimento da maIs ampla que será
a das Nações tInidas, Nec:;ses rumos se
orienta a humanidade".

Mercê desta compreensão, 0.') ingle
ses tran~fundiram o seu Império na
maravilhosa Commonwealth, cujo vín
culo fonnal é a coroa. dos reis da. In
glaterra, mas cujos alicerces repousam
no vigor e na identidade substancial
das instituições democrát,icas de seus
povcs. livremente associados.

Por duas vêzes, na preparação das
conHagranções do século, incidiram em
êrro os que .subestimaram a solidez
dos liames entre as naç~s da comu
nidade britânica. Hoje as grandes na
cionalidades que se congregam sob o
mando nomInal da realeza tanto
a.tuam como inteira independência
dentro como fora dêsse mundo comum
que edificaram.

Beneficiaram-se tôdas dessa posi~
ção, podendo exprimir uma vontade
coletiva, sem prejuízo da própria. na
ordem internacional. T6das gllnharam
em lib~t"dade, ordenando suas mútuas
relações num regime de coaperr..ção
social.

Vemos nesse maravilhoM exemplo,
cuja importância para 0'5 destinos da
humanidade nunca será demais enca
recerJ o que pode a consciência de

massas emancipadas, senhora:; dos
seus destinos, quais as que gOVErnam
o Canadá, a A1ric.a do Sul, a Aus
trália e a ~ova Zelândia. Nessa form6
por que e1et1v~m a sua existência já
não haverá oIJress·ão externa que as
atinja, salvo se a um tempo forem
tõdas subjugadas. E não creio haver
quem, depois das trág.ica,s arremetidas
germânicas, se abalance a tal intento.

Outro exemplo do que podem as
sociedade~ parciais de nações nos o!e
rece a União das Repúblicas Socialis
tas Soviéticas. Apesar das naturais
reservas com que temos de encarar os
fatos da experiência bolchevista em
virtude das restrições opostas a~ seu
plpno conheclmen to, parece fora de
duvida. que, no capítulo atinente a03
povos integrantes da União, a obra.
de José Stalin é das mais respeitâ
veIs.

Ao menos em Sf:U Aspecto fonnal a
e:strut,ur&. do Conselho das Nadona
lidades e a dtclaração do livre !n
gresso e egresso das R~públicas na
Comunidade Socialista sáo fatos ínQ
vadl')res do mais a!to alcance no de
senvolvimento da técnica ordenadora
das ~ociedades constituídas de Naçõell.
Tudo nos induz à crença de que "a
plena igualdade ele direitos das na
ções e a. destruIção de tôdas as moda
lidades de opressão e desigualdades
nacionais valeram ao PartidQ Bol
chevista a simpa tia e o apôio das na
cionalidades oprimidas" da velha
Rússia, sem o que 05 herois de Sta
!ingrado não teriam escrito a suo pá~

gina de glória. A base dêsse êxito
está na formação da consciência co~
mum às repüblicM soviéticas.

Não menos ilustrativo é o casa da
França cujos ~onsUtujntes envereda1D
corajosamente pelo caminho que
transformará o Império em uma co
munidade orgânica de povos livres
porque integrantes dos poderes orde~
nadores locais e da. Metrópole.

No Oriente e no Ocirtente os parti
dos avançados. onde quer que se
consolidem, buscam corporificar os
ditames da consciência das nacionali
dades na sua expansão exterrm, mode
lando para Isso autênticas entidades
super-estatais .

Quanto ao Brasil, basta. para si
tuá-lo devidamente, considerar sem
meias palavras o que êle é na reali
dade e como, nesse campo, envolve a.
nossa. mentalidade.

Se de um lado samos tidos como
país semi-coloulaI, de outro lado pos
suimos uma consciência internacIonal
da.s mais desenvolvidas.
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Os nossos gO\iêrnos, justiça se ~hes

taça, no Império e na República, de
um mo::lo gerar e:3tiveram na pri
meira linha dos vanguardeiros do pro
gresso, nesse setor. Defenderam por
tOda a parte os bons prlncípios e não
raro apresentaram à humanidade. co
mo ontem o grande Rui c, recente
mente, o insigne Melo Franco, ~Ohl

ções inovadoras de projeção incalculá.
vel na forja de um Mundo efetiva
mente livre.

Se atentarmos na situação interna
das nossas populações capacitar-nos
emos de quanto nelas se enraizou a
vocação da vida internacional. AU
mentamos uma noçi\o de Pátria que
nu~ca teve o sentido exclusivísta dos
nacionalismos dominadores. Respeita
mos os demais povCos da Terra, todos
os povos, como de~ejamos que nos
respeitem. Nesse terreno somos sem
favor, e devemos proclamá-lo como ~íl.
se fêz desta tribuna, mestres de de
mocracia, campeões de liberdade.

O Brasil não s6 se filia às Nações
Unidas e à Comunidade Pan-Ameri
cana, como perte:'lce naturalmente à
de Ibero-Americana, de form~ão ain
da u::>r assim dizer difusa. Na coleti vi
dade mundial lidamos bravamente pe
la consolidação da paz. Essa a tradi
ção do nosso povo, sustentada inva rla
velmcnte pelos delegados do nosso pais
nos conclaves diplomáticos. No mo
men..o, o sentimento geral da nação é
de todo ponto favorável à instituição
das organismos imprescindíveis à nor
malização juridic:l das relações int.2r
nacionais. na esfera universal.

Mas, senhores rel~r('sentantes. sem
dúvida. os fatos da virIa interna<:ional,
predominantes nas c()gi\'a<:,õ~s dos
nossos governos e do nosso povo são
os relat!vos ao pan-americano. Consi
deramo-nos acima de tudo wn povo
americano. sempre desejoso de vtver
na máxima fraternidade dos pals;;s da
Hemisfério Ocidt:ntal.

Possivnlment.e nesse terreno não se
encontra vontacte coletiva tão pertinaz
como a nossa em assegurar a a·miza
de que nos unE' aos filhos da Pátria
Argentina. Generosamente correspon
d1dos nas expansÔ('s dêsses nossos afe
tos, superamos argentinos e urasllelros,
os obstáculo que fOrças ocultas mais
de uma vez procuraram levantar na
estrada luminosa de nossas fraternas
relações.

Ai temos um soberbo exemplo do que
pode o querer do.s povos em bem de
s1 mesmos e da humanidade.

Não menor glória. é a que partilha
mos com os pafses lrtnAos. na. obra

das conferências continentais a que
todos os americanos vêm contribuindo
desde o instante em que o libertador
Simão Bolivar, das alturas das cor
dilheira.rs onde escreveu a m~ior epo
péia emancipadora de todos os tem
pos, os conclamara para à união sal
vadora.

Se não me cabe fixar os marcos da
ma:rcha triunfal do ivteramerícanis
mo, não posso deixar, contudo, de as
sinalar o seu traço caracter13tico. Em
tôda a série numerosa de reuniões p:'o
mO'vidas pelos povos do Hemisfério,
com o fito da organizaçã,Q da socieda
de Rlmericana de nações, t:m caso al
gum os respectivos anais registram re
gressões no tocante às conquistas de
liberdades ..

Pode-se consl~nar sem medo de con-
tradita que avançamos nesea via na
medida proporcional em que, na ordem
interna dos diversos pai<;es se fortaleça
a consciência internacional das popu
lacões cult3s.

Contudo, fi fim de coroar a obra de
seus Ubertadore'> terão os cidadãos do
Novo Mundo, por certo1 de tomar prin
cipalmente duas providências: estrutu
rar nos mais largos moldes uma en
tidade ordenadora h!tt"ramencana e
organizar com iüêntico objetivo flI so
cied:.'lde das nações indo-ibero-am€
ricanas.

Seria aparentemente mais racional
que se começasse pela segunda inicia
t.!V:l. No entanto. se exatas as obser
vaçõf's sôbr~ o de'Sf>nvolv1mento da
consciência internacional dos povos.
não será esta a ord~m em que pre
sumivelmr.n te st' sucederão os fatos.

A consdênc!a pan-Americana é hoje
em dia. fnlto de fatore!' diversos. a
mais vt~oro;:;a no COIlthlente. Nêsse
cnmpo as ccr.lt~~ÕP.R prendem-se so
bretudo à ohm da conv~rsão dl'\ so
c1edadF! dr. toàDS os pafsf's do hemis
fério em rolf'tivtctfl dI" emrfl.nicn. Por
oue n· conv;ccilo ~~ral é aue oE'sta de
pendf'rá diretn e imediatamente. no
mundo r!.e Amanhã. a liberdade efeti
va das nossns pátrias .

l1:sse progresso já é uma como con
Quista pois não faltam em nossos po
vos para a SUEi rea1iza~ão nem a ne
cessária unidade de sentimentos e
as·plrações l'iociais, nem u gênJo pol1
tlco lmpre'sctnd!vel à instituição do
organismo cuj a exjstência a voz da.
AméTica retlama. FortaLece a terra
nata.l e dtlfelIl<lê-la na fraternidade doo
integrantes df." uma só fllimilla, é le
ma panamenea.nista. Jl1tegra.1mente vi
torioso.
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Est.""Utu:ralCios em Chapultepee e São
Fra.ncisco então os órgãos necessários
à segurança comum. E ...1 temos feliz
começo para a extensão da obra or
d.enadora, capaz de pacificamente COOl
ter as, veleidndes expansiernjstas de
paises da América na América e ex
tirpar o caudilhi.smo que, sobrevivendo
aqui ou ali, faz perigar a segurança
dos povos e a ordem material no inte~

rior da nossa comunidade de naçôe5.
Sou dcs que consideram suficiente

a simples existê:nc!n te um órgão nor~

mat1vo das relações i nteraroericanas,
para o imediato aloeaJ1ce dêsses objeti~

VOS. E' bastante refletir no que su
croeria quanto ao últlmo tios proble
mas apon~ados ~~ já tívessemú,<; a or~

ganlz~ão em pleno funcionamento.
Tã..o forte é o sentimento dem{l'Crá~

tico das nossas populações, tão vivo
o ideal de libeTdade entre os compo~

nente,s das autênt~cas forjas da opiniã(\
continental, que não se faz mist.er e
recurso ao poder das armas para a
derroca<la definitiva dos ditadores cri
oulos. Para normalizar, na liberdade,
a vida dos nossos povos, bastará a san
ção ética do isolrl1nem to dos til'an-os ou
pretendentes à tirania.

Não existe nas terras do Núvo Mundo
um só goV'êrno capaz de st:.p(}rt~r as
conseqUênJCia~ de wn v-eredito de tal
natureza. Mesmo se t>orventura apoia
do por um bloco p.oderoso de países,
seja pelo Império Britânico, g,eja pela
União Soviética, te-rá. aflual de aten
der a.os re-clamos das naçi}es irmãs,
Se ex-emplos r~en tes paJ:ecem des
me'ntir as afirmativas é táo só porque
ain-da nos falta o organismo adequado
para mais perfeita expressão da von
tade comum.

Mas. se tal é a realidade. se a dese
jada organlza~ão se reconhece m:c'Cs
sária à paz e apta para concorrer na
extinção das !ontrs de opres.sões inter~

nas e externas, entã<l porque tarda sua
efetivida.de? Quais os motivos por que,
as resoluções capitais de Chapultepec
e de São Fra.ncisco não se concretizam
com a e-f!ciência que seria de eSpeTar?
Porve.ntura, às de.cisões tomadas nes
sas verdad-eiras assembléias gerais de
povos não correspon<iem as aspirações
coletivas?

E' fora de dúvida que elas coincidEm
oom o querer geral de América, Resta.
averiguar as causas peloo quais se pro
tela no tempo o cumprimento d~ tão
U!npid,a esPeTan~a e tão vigoroso
anelo,

Não me ca.be IUltlJUSar as teses cli~

'V'ersas aventadas pelos que cogitam

d~ dar vida e razoável extensão 01'
denadora. aos organismos normativos
interamerlcanos. Quero aQenas sa
lientar que são patentes a"s vascila
çõcs dos governos e dos povos, sem
prO' que nêsse t+'-rreno se trata 'de
passar da teoria para a práttca, das
conczpções formais para as realiza
ções objeitv-as.

Os impedimentos que então se
opõem à realiza~ão das Idéias não
resultam tão sómente de r(;sistências
misoneistas ou de causas similares
às que dificultam o desenvolvimento
dos organismos de âmbito mundial.

Distinguo, Senhores F.epresentantes,
na base das tergiversaÇÕes sôbre a
matéria, fenõmenos especHlcamcnte
americanos: os complexos de superio
ridade dos an!5lo~&axõcs do Norte e
os de inferiorid;J.des dos indo-ibero
americanos do Nort€, Oentro e Sul
do Continente.
~sses óbices, aliás de indisfarçável

importância, sáo de molde a rerem
a-emovidos se atinarmos serenamente
nas realidades scda!s do Novo Mun
do.

A grande vofrdade é que enquanto
ao norte das ma,'gens do Rio Gran
ãe, lindeiro do M€xi<'Q e dos Estados
Unidos, as popu lações são tôdas de
tipo a que podemo:; chamar emn.n
cipado, coexistem ao sul. na maioria
dos pa~es, ao lado dêsse mes'mo tipo
congene5 amorfá5, de massas hu
manas, a v.eget.ar na <:ompleta indi
gência.

sem atentarmos nesses fenômenos
será realmente d:fícil contrasta.r os
ef·eitos ocasionados pElos complexos
pfl turbadores que assinalei.

Não se pref·erindo alicerçar a u
nião Interameric.:.tna em areias mo
vediças ter~se-ão de levar em conta
os seguintes enun~iados:

a) a consciêncla ~oletiva continen
tal é forjada in t-eira nos crisóis da
opinião pública emancipada. em to
d.os os paises do nosso Hemisfério,
sem excepção;

b) êsse s núcleos se equivalem mo
Iral e culturalmente;

c) em grande número dessas na
ções parte di) povo perdurando em
estad-o sodal de subI:1issão, é incapaz
de exprimir vontade própria.

Pretender genf'rallzar e~sa incapa
cidade OU negligênciâ-la será pro
castrinar o estabelecimento do orga
crastrinar o estabelecimento do orga~

tais da vida de tOda a América.
A verdade lntelrb é que. ao lado

das camadas evolu1das dos diversos
povos do Hemisfério, outras há em
que os indivídUOS decaíram à con'Ci1-
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cões vizinhas à animalidade, fisica
mente tratados como rebanhos e mo
ralmente prisioneiros de obscuros fa
natismos. Contam~se por dez~nas de
mUbões êsses seres. inadaptados às
formas elevadas da. civilização ociden
tal. Disseminam-se não só pelas re
giões agrícolas e pastoris onde sub
sistem aO lado dos poucos cidadã.os
emancipados que as habita.m. como
formam também nos povoados mais
densos as classes suba:ter!las. incum
tidas, por vêzes, de ta:efas tão pesa
das Quanto às das best<.:.s de carga.

Nos núcleos onde a industrtallzação
~ instala. o recrntamento da mão de
obra não especializada encontra nes
ses elementos a sua maior reserva
humana. Alí êsses recem egressados
dos feudos rurais delimitam timida
mente suas pretensões à. melhoria das
condições de vida material, as mais
intimas Que se possam imaginar.

Em sua nova situacão os seus mú
vimentos coletivos se desencadeIam
quase sempre com a unifonnldade pe
culiar as hordas primitivas. Incapa
zes de exprimir qualquer vontade so
elal complexa, compõem o material
plasmãvel po!" excelência pelos seus
cau::1ilhos e opressores. Não será com

Eemelhantes elementos Que se poderá
contar, para a el~bor:l.ção das orde
nações do mundc. moderno... En
Guar.to existirem serão a massa dp:
manobra para 9. política dos ditado
res, manancial inexaur!vel para ú re
crutamento de sens soldados.

XXX

Nâo há como nem porque escouder
essas chagoa5. Para melhor podermos
no entanto medicá-las dev~mos pro
clamar alto que ao lado dessas massas,

. palf)ita em cada republica da A.'11érl
ca La.tina a consciência coletiva eman
cipada nascIda nas guerras liberta
doras. E' ela Que tem soert~uidc com
o esplendor de Que s6 sáo capazes os
povos Imbuídos do sentimento de sua.
d.1gnldade. o lábaro da i~1dependênc1a

nacional.
A margem das camadas indigentes

vivem os núcleos asseguradores da
existência da Pátria, Formam êles
os centros vitais da opinião pública
como universalmente em qualquer
nac;Ao. Nos campos e nos sitias, nas
fazendas e encruzilha.das de ca.minhos,
em povoados e cidades. lutam a.í os
homens contra as adversida.des do des
tino com os meios de que dispõem todos
OB. ClvlU:Dad06. São na ~u'lse totaU
dAde tllhos de autóctones. descenden
tes de antIgos colonizadorea ou de

emigrantes radica.dos ao meio irma
nados com os primeiros na mesma.
unidade de almas, caldeada peto amor
à terra. comum. esses elementos pos
suem valor humano idêntico ao da
queles Que participam .das socleda.des
modêlo da cultura contemporânea.
Levam, mesmo sóbre seus iguais do
VeUlo Mundo. a vantagem de serem
isentos de preconceitos ancestrais. ;)
que proporciona o desenvolvimentu de
mentalidades mais vigorosas, abertas
às iniciativas progressistas.

Suas coletividades sã') integradas
por intelectuais; lIDiversitários, alunos
e professOres, profissionais liberais,
médicos, advogados, engenheiros. jor
nalistas e seus aflru:; funcionários pú
blicos, tivis e mllitares; industriais e
lndustriârios, comerciantes e comer
ciá.rios; agricultores de tôdas as ca
tegorias e cac.a vez mal..s pelo pr::le
tariado agremiado em sindicatos e
partidos. São dezenas de milhões de
cidadãos, imbuídos dos mais belo:i
ideais de solidariedade social.

Compõem êles 08 mananciais da
opinião pública. que, em tôda a Amé
rica Latina, se ca.raeteriz:\ pelo mes
mo indomável patriotismo, e peios
sentimentos pacifistaR e humanitá
rlos. Os traços essenciais do caráter
coletivo nas manifestações dêsses nú~

cleos são análogos, em Buenos Aires
ou no México, em Cuba ou em San
ti9 gO, nos Andes ou no Ama7..onas.
Em nenhum dêsses lugares a seusi
bllidade nativista se choca com o es
pirita de unidade continental. Em
tOdas lutam os cidadãos ta.nto np.l~

sua liberdade como pela emancfp.i
ção das popul3.ções indigentes.

Compreendam OS c1dadítos dos Es
tados Unidos a identIdade entre as
suas fontes. de opinião e as que de
terminam as expressões da vontade
cole~iva das populações emancipadas
indo-ibero-americanas' e Que pactuar
com elas é pactuar í"ntre iguais.

Por seu turno os povos latinos a.pri
morem a consciência de suas reallda
das sociais e busquem sem tardanças,
num comum e gIgantesco esfôrço. li
bertar os Indigentes de sua miséria,
ao bvés dE: gastar energias na balda
te-ntativa de esconder aos oUtI'os os
seus próprios males. Atuem todos nes
se sentido· e fácl1 lhes será encontrar
os fundaDlentos de uma inquebrantá
vel con!1ança reciproca..

E" a sua falta que tem produzido
as hesitações que nas horas precisas
entorpooem a obra estruturadora da
org.a.n1za.çâo super-estatal lnterumeri
cana. Uma vez solidamente estabele--.....



-~9-

clda a mútua. compreensão entre nos
sos JXYVos Q respeito das suas reais
condições de vida, já haveni. o Que
temer lmS em relação a oum-os.

Assente em lastro lnamovivel podeu\
6 União Interamericana ser mais do
que Blmples órgão d·e defesa dos pal
ses do Continente. Poderá transior
mar-se em instrumento lnestim.á."Jel
na. luta pela valorlzaçAo e dlgmfit:a
çkl. em bodos os seus rincões, do Ho
mem Acrne..--1cano.

se tal interpretação d<>s fa-tos não
1!e afasta da verd.aJd,e, d1a maJs, ó.1a
menos, teremos florescente a. antão
das Repúbl1cas Americanas. E, v1gl)
ra.ndo nela o Regime de Liberdade f6
tará, "iQJso-d'ato". garantLdo o império
das instituições livres em todos ;JS E!1-
tados que a integrem. Não será pos
sível a. vida de uma in.stitu1ção dés.o;;e
gênero a não S€ll' baseada. em t~e
tmkla.de ideológica. Não são outros os
granfti(:os fundamentos do Comm~m

wea.lth Britânico e da URSS, que
constituem em n06S08 dias as mats
poder05as sociedades orgânwas de na
c1onalldtad:e.: .

'I'ào infactíVêl Geria a existêr~cta ce
uma naçlio soviética na comunidade
dos povos brttArncos como a de Ill.tla
democracia c81pitalista na ccn1~'dera
ção dos Estados SO'viéticos . Assim
também" institulda a U. R. A. llela
tanto não 1'..8.veria lugar para umoa
República Sonét1ca corno pliIa uma
Nação Total1tá.rl.:1.. O advento da UI)E
se. União democrática consequente
mente o têrmo definitivo da era <'.B.1l
d1Ihesca e a aurora da emanclpacão
das massas oprimidas. Não será pre
ciso mais para. desejá-lo fervorosa
mente.

E' lnque6t!onB.vel que temores ainda
poderão subsistir quanto ti pos.sil>ll1
dade doe ser deturpado no futuro o
sistema ordenador da U'&A, dada a
blpótese de tOrças 1mJpcria.lt.stas nor
te-americanas se assenhorearem ao
público na grande naçA.o. &sse p::rlgo
existe lnegàvelmente se atentarmos
para. o gigantesco VQderio das tfJrres
de comando cwpital1sta ianques e para
as suas naturais tendências d-e ex
pansM dominadora. Em linguagem
ms.ts prec1sa, o Regime de Liberdade
n:s. Un1Ao poderá de fato ser afetado
se as fôrças imperialistas consegulrt"tn
prev-alecer no poder pllblico dos Es
tados Unidos.

E' da essência da Liberda.cle que a
omenaçAo social se processe na igual
dade e sol1'ci-ar1edade de todos, o que
J6 nAo se da.rá se D.B.4uela naçAo 50-

braneea.r no g~ um.a tendên~1a
econôm1ca opressora.

Mesmo adnút1n<lo essa. hipótese peS
tilin1sta, os znales dela derivados po
derão ser et1c1eLtemente oorrtg1.oos, iie
os in'Cio-1bero-amer1canos, paralela.
mente à OIKan1za.çli.o lntem:aclonala
que me venho referindo, 1nstttu1rem
pelo menos duas federa.çôcs reglonajs,
como, por' exemplo, as dO! pafses ba
nha.dos pelo Cara.1be, de um laao;
·pelo Atlântico e Pacifico Sul. de em-
tro. .

Se é opin1áo .:enera.llzada. que nJIlia
há a. qpur a qué uma ~ão como ".b
ca..nadá pertença. tanto ao OOmmon
wealtb Britã.n1co como à União Ame
ricana, porque não admitir a ;:>osslbl
lida.de de pertencemws, Dós brast],p..J...
ros, à Fede.ra.ção Regional Sul-Ame
rlcana e àquela União? Por que n.âo
conceber que pa1setl como a. Co1tJm~a

e a. Venezue1a. pertençam a essa Fede
ração cu à do Ca.ra.tbe?

O probl~ma é d-el:1eado e co.ma>lexo.
subretudo tendo-se em vista que nem
por tôde. a parte 08 espirttos estAo
com'Pletamente prC'p.aradoo para. obra
de ta.I:l::i.nha envergadura. alprsal" de
esboçada há mais de século nos j neá
rios dos llbertMlores.

Por 1sso ainda aqui o cc.m1nho maJs
segura para a paz e a liberdade setâ
o de se realizar em primeiro lugar a
orgarozação da sociedade de tOdas as
~ções do Hemisfério OCidental, !n
distintamente. Os mesnlOs argumen
tos apreciados pelos que defendem B
necess1dade da imediata formação de
uma ConstitJ1lção Universal são vá
lidos quanto ao caso partícular de que
me ocupo. Instauida a grande Un1io
Americana, levantada a SUA. tribuna
livre, o mais virã. de per si.

Esta. parece ser a ordem lógica. em
que provàvelmente devam cuceder-se
os tatos.

Tal é a confiança Que depos1to na
organização continental e o aprêço
que tenho para com os sentkoentos de
solldariedade humana e de a.feto fra
terno entre os americanos. que não
trepida em vaticinar que, pasta em
funcionamento a Unifio das n~as re
públicas nela teremos o melhor 1JIS
trumento para a constituição das lns
titu1ções ordenadoras regionals, cuja
utilidade deflcilmente se contesta.

Se chegarmos a tais di!erencíaçOcs
estruturais sem prejuízo da un1dad~
social e pol1t1ca do Hemisfério, tere
mos, nós, ameriCaD08, adiantado nm
passo gigantesco no rumo da norma-
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Uzação pacífica. e eficiente da expan
sãO: dos povos e dos homens da terra..

O prim!t1vo projeto da Comissão de
Ccm.stituição trazia em seu balo, vI
goroso incentivo para cometimento de
tal monta quando no art. 165 esta
tula:

A União poderá. partictpar:

I - De órgão que represente a von
tade e os interesses da commtidade
internacional, e não o de seus mem
bros em particular, e que seja c~Paz

de pôr em prática as suas próprias
decisões;

n - De órgão reg:f.anal de potên
c1a.s, formado por vínculos naturais
de solidariedade e de lnterêssf:s co
muns.
~es textos lapIdares, que estão em

peI1'elta consonância com as mais
egrégias expressões da cultura lluma
n!Sta brasileiro, desgraçadamente não
permaneceram no substitutivo que foi
votado. Neste, a idéia precipua é a de
ex1stênc1a de órgão internacionrll de
segurança de que o :Bra.sU part1c1pe.

Na hora decisiva, ao votarmos a
Cdl1Stitu1çã,o uma vez mais fomos víti
mas de hesltações cuj9.S coisas Longa
mente esmiucei. Não há, poren., de
sanimar na defc3a da b(J:l. doutrina..

A Constituição não no.:> tolhe a par
ticipação em mais de um órgão de se
gar?nça. nem define ou delimita as
aui' .uições dêSse instrumento dp. ação
ln4 ~·nacional. Por ora contentemo~nos

cOJn isso, nos combatentes das cortes
que pugnam pelo advento de um ~run

da efetivamente livre.
A causa da. emancipação de todos

O:!t homens grupos e povos do domínio
de individuas, entidades sociais e na
ções prlvllegiadas avoluma-se 1rreprl
mivel. E' idéia .- fôrça que não se
detém. .

Resta dellcobrir os meios de concre
tIZa.r êsse ideal, selÍl sofrimentos maio
res e no m.eno" tempo. Nessa porfia.
os homens que como' eu beiram o aca~
50 da. vida, temos quando não, o con
8610 de receber a. solidariedade das ge
.rações mOÇas.

Juntos prosseguiremos no esfOrço
comum, obstInados em construir para
o futuro.

a SR. PRESIDENTE - Está !inda
8t hora do expediente. Paasa-se à
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PedIa Verv;ara.
Baiard Lima.

União Democrdtica Na.cio1l4Z

Pará:

Agostinho Monteixo.
Epílogo CampOs.

Mar:1nhão:

Alarico Pacheco.
Antenor Bogéia.

Pia.ui:
Matlas OUmpio.
José Cândido.

Ceará.:
Plínio Pompeu.
Gentil Barreira.
Ben1 Ca.rvalho.



Egberto Rodrlgues.
Fernandes Teles.
José de Borba.
Leão SaznpaJo.
Edgar de Arruda..

Rio Gra.nde do Norte:
Ferreira de Sousa..

Paraíba:
João Agripino.
João úrsulo.
Plin10 Lemos.
ErnaIl1 Sátiro.
Fernando N6brega.
OstnM AQWno.

Pe.rnambuco:
Lima Cavalc~::mt1.
Alde Sampaio.
GUberto Freire.

Alagoas:
F\re1tas Oavalcant1.
Mário Gomes.
Rui Palmeira.

Sergipe:

Valter ~·anco.
Leandro Maciel.

Bahia:
Aloisio de Carvalho.
Otávio Mangabeira.
Manuel Novais.
Luis Viana.
Clemente Marian!.
Ra.fael Olncurá.
Nestor Duarte.
AllomM' Baleeiro.
João Mendes.
Rui Santos.

Espírito Sa.nto:
Luis Cláudio.

Distrito Federal:
Hamilton Nogue:tra.

Rio de Janeiro:
Prado Kel1Y.
Romão Júnior.
José Leom.il.
Soares Filho.

Minas Gerais:
Milton Campos.
Llcurgo Leite.

São Pa.ulo:
Paulo Nogueira.
Romeu Lourençáo.
Pl1n1o Barreto.
Toleclo P!za..
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Mato Grosso:
João VUasboas.
Dolor de Andrade.
Agrícola de Barros.

Santa Ca.tarina:
Tomás Fontes.

Rio Grande do Sul:
Osório Tuluti.

Partido Trabalhista- Brasileiro
Bahia:

Luis Lago.
Distrito Federal:

Rul Almeida.
Benjamin Fa-rah.
Gurgel do Amaral.
Segadas Viana.
Ben1cio Fontenele.
Baeta Neves.
Antônio Silva.
Barreto Pinto.

Rio de Janeir.):

Abela.rdc Mata..
Minas Gerais:

Ler! Santos.
Ezequiel Mendes.

São Paulo:
Marcondes Filho.
Hugo Borghi.
GuaracJ SllveÚ'a.
Eusébio Rocha.

Rio Grande do Sul:
Artur F1.scher.

Partido Comunista do Brasil
Pernambuco:

Gregório Bezerra.
Agostinho Oliveira..
Alcêdo Coutinho.

Distrito Federal:

Carlos Prestes.
João Amazonas.
Mauric10 Orabois.
Batista Neto.

Rio de Jane1ro:
Alcldes Sabenca.

S§.o Paulo:
I

José Crisp1m.
Osvaldo Pacheco.
Jorge Amado.
catres de Brito.
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Rio Grande do Sul:
Abllio Fernandes.

Partido R.epublicano
Pernambuco:

Souza Leão.

5ez-gipe:
Durval Cruz.
Amando Fontes.

Minas Gerais:

J ac! Figueiredo.
Daniel Carvalho.
Bemardes Filho.
Márlo Bramt.
Artur Bernarde.s.

Par~nâ:

Munhoz da Rocha..

Partido Social Progressista

Ceaxá:
Olavo Oliveira.
João Adeodato.

Balúa.:
Tc6dulo Albuquerque. J

São Paulo:
Camoos Ven~al.

Partido Democrata C)'i3tão

Pernambuco:
Arruda Câmara.

São Paulo:

Manuel V1tW".

Esquerda De11'''()C1'ática

Distrito Federal:
Hermes Lima.

Partido Libertador

Rio Grande do Sul:
Raul Pila.

O SR. CAF2 F'!LHO - Sr. 'ETe
sklente, peço a palavra. pela ordem.

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

O SR. CAn FILHO (.) - Senh·:>r
Presidente, peço a palavra. para uma.
Questão de natureza constitucional.

(.) Nã.o tal revisto pelo orador.

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

O SR.. CAFlt FILHO (Pela ordem)
(.) - Sr. Pres1dente, o Regimento
estabeleceu normas para elaboração e
votação da Carta Constitucional a ser
promulgada. Constam elas de dispo
sitivos que V. Ex.n e a Assembléia co·
nnecem.

Uma vez pronto o projeto. a Grande
Comissão o remeteu ao plenário, sem o
Capitulo das DisposIções TransitórJas,
isso porque deseja va receber suges
tões que a conduzissem a redigi-lo.
A matéria correspondente aos ~api

tulos elaborados foi submetida a vo
tação e, em seguida, a discussão, para
recebimento de emendas. Dep.ols, Su
biu à Grande Comissão, que CJpL'"1oU
sõbre as emendas aoresentadas em
Plenário, 1:lcorporando· ao texto umas
e recusando outras.

Conclu!do êsse trabalho, Sr. Pre
sidente, a Comissão Constit.ur.~onal

passou !lo tratar do Cap1tulo das Di~

posições Transitórias, tareia ..:j,llC só
ontem, nos últimos minutos da t:.drde,
deu por tel'mina<1a, senáo posslvel que
já se encontre sõbre a mesa para os
fins regimentais.

Levanto a segulnte questão de or
dem: qual o curso que V. Ex.a vai
dar, respeitando os dispositivos regi
mentais, à votação do Capítulo ,. Das
Disposições Tran.sl tórias"?

É a primeira vez que verr. a plená~

rio o referido Capitulo para seu co
nhecimento. Há, também, matéria
adiada para. ser resolvH:la depois de
votadas essas"Disposições" . O Re
gimento manda conhecer, discutit' e
votar as emendas. Temos agora o tra
balho elaborado pela Comissão Cüns
tittue.tonal. ?ergunto a V. Ex.n: os
Representantes podem emendá-lo, ou
às emendas oferec1das por ocasião da
dtscussão dos outros Capitulos? Se
nem uma coisa nem outra. e se o tra
balho da Comissão já é o resultado lio
estudo das emendas de plenário, ri
camas obrigados a votar o textQ ela
bor&do pela Comissão de ConstitUição?

O Sr. Lino Macha.do - Perm1ta~me
V. Ex.- um aparte: desejaria ser es
clarecido sôbre matéria nova. não
contida no primitivo Capítulo "D.ll)
Disposições Transitórias",...

O SR. C~ lõ'ILHO - Não posso
esclarecer, mas apenas receber o Jle
dido de V. Ex." e encaminhá-lo ao
Sr. Presidente, a quem também estOu
solicitando esclarecimentos.

• (.) Não foi revisto pelo orador.
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o Sr. Ltno Machado - ." lSto é se
as Dispogjções Transitórias de que
vamos tratar encerram matéTi'a que
ainda não é do conhecimento do ple
nário.

O SR. CAFlt FILHO - Veja V.
Ex.a, ST. Presidente. O nobre Depu
tado Sr. Uno Machado :onnula, em
seu aparte, a.1nda a seguinte qu~stã.o

de oro€'m: se o C~pítll!O "Das Dispo
sições Tra..."lSltórias" ~ontém matéria
nova da qual não tomou conhecimen
to o plenário.

O Sr. Ruí Almeida - Já tive oca
sião de leva.ntar ..:ssa questã,o de or
dem. Pare~e·rne que nas "Disposições
Transitórias" há matórla núva de in·
teiro desconhecimento dos 81's. Re
presentante-s. Ou votamos Sf:m cién
cla do assunto, ou devE' ser pennitlda a
apresenta.ção de emendas. Caso con
trário, de nada vale o plenário.

O Sr. Prado Kelly - O nobre ora
dor a.dere à. opinião do 8r. Rui al
meida?

O SR. C~ FILHO - E:.tou sem
op~niáo ... (risos) Pt'1'qu-e não sou in
térprete do Regimento O intérprew,
por delegação desta Assembléia. é sem
dúvida, v. Ex.~, Sr. Presi-de:1te. De
sejo, pois. que V. Ex. B :ljuste sua in
terpretação aQ texto da nossa. l~i in
terna {: dê uma liolnção '"

O 81'. Ltno Ma~hado - Para tran
quilldade da Assembléia.

O SR. CAl7'e FILHO - .. ' que não
:retarde os trait)alh~ constitucionais
nem cerceie de maneira algwn;a. o pIe·
náno o seu direito de colaboração no
texto a se'! votado.

Em conclusão, é a seguinte 3. ques
tão de ord.,em: na votaç6.0 0.0 Capí·
tulo "Disposições T:I'!8.,nsttórias" per
mitirá. V. Ex." apresent~ão de
emen<i'a.c;?

Pel'miUrá V. Ex. B o requerimento
de destaque das emendas oJere.c1d-as ao
tempo da ~ussão? Ou val o capítulo
ser votado de maneira. global, sem uma
coisa nem outra? (Muito bem; muito
õem.)

(Durante o discurso do Senhor
Café F'ilho reassume a presidên
cia. o Senhor MeZo Viana, Presi
dente.)

O SR. PRESIDENTE - PreUmi
naJ'ment€:, devo dizer a V. Ex.1l que
ainda não conheço o projeto das Dis
posições Transitórias. Tenho em meu
poder outras matérias, que vou sub
meter ao plenário, referentes a assun-

tos do corpo da Constituição, e que,
po: questão de método oU por outros
motivos, dejlbel'ou a Casa fossem re
legaàos, para quando se apreciasse o
capítulo ~s Disposições Transitórias.

Quando a êste, propriamente, nada
1)05S0 informar a V. Ex.o., pois, como
dccl'l.rei, não o conheço e não sei se
eontém matéria nova.

V016 anunciar a votação das maté
rias d€ixadas para esta oportun1dade
e que, repito, se inctLlem no corpo do
projeto da Constituição, porém, dis
~ut1dns e emenàadas em condições,
portanto, de serem apreciadas.

Quando tiver em mãos o projeto re
tere-nte às Disposições :I'ransitórias
~oderei esclarecer ao nobre Represen
te

O SR. CAPE' FILHO - Muito agra
decido a V. Ex.a.

O S'R.' BARRETO PINTO - Sr.
Pre~idente, peço a pg.lavra, pela or
dem.

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

O SR. BARRETO PINTO (Pela
ordem) (.) - Sl'. Presidente, segun
do ouvi da resposta de V. Ex.li à
qt1estão ele ordem levantada pelo Se
nhor Deputado Café Filho, do últi
mo capitulo da ConstItuição, o das
Disposições Transitórias - a que se
poderia chamar de constttuiçã.o tUll
cional tal o tamanho e tais as medi
das nêle encerradas - ainda não fol
dado conhecimento à Casa, muito em
bora a Grande comissão já tenha,
concluído seu trabalho e exista, até,
a vulsos impressos.

Tudo fizemos, todos os esforço.s em
preg.am.os para que no dia. de ama.
nhã pudessemos promulgar a carta.
constitucional por que o Pais tantc
anseia. Entretanto, chegamos a esta
realidade: não é mais possivel fazê-lo
nêsse dia, a não ser que procedamos
atabalhoadamente, como naqueles
dias, que devemos esquecer, em que
votamos de a!Qgadilho as chamadas
"caudas orçamentárias".

O Sr. Lino Machado - V. Ex." não
pertenceu como Deputado àquele pe
ríodo das "caudas orçamentárias".

O Sr. I Ataliba. .Nogueira - O ora
dor não, é tAo velho: as "cs.udss'· ter
minaram em. 1925.

O SR. BARRETO PINTO - Mas
pertenci á época. daquel.a.s leis o.dicio
nais, semelhantes a. êbtes n~sos ca-

("') Não to! revisto pelo orador.



- 265-

pftulos, à época dos famosos proje
tos pelos quais tanto se insurgiu o
grande brasileiro e baudoso Repre
sen tante gaucho, Sr. João Simpl1cio.
como Presidente da Comissão de Fi·,
nanças. Não vinham como "caudas"
dos orçamentos, mas como projetos, c
eram piores.

Minhg, dúvida, Sr. Presidente, é a
seguinte: Tlão tendo sido ainda lido
êsse capitulo, discuti-lo-emas hoje?

O SR. PRESIDENTE - Não pos
so afirma.r a V. Ex.a , parque também
ainda não conheço o texto do proje
to.

O SR. BARRETO PINTO - Agra-
df!çn a V. Ex.a . .

Lr:mbro, entretanto, a V. Ex.a que
daqui a pouco po<:lenl' surgir aquelas
urgências Cc: supresa, e a. Casa como
ocorre com V. Ex.a ainda não conhe
ce o te;{to orlundo da Comissão. (Mui
to bem).

O sn. PRESIDEN'l'E - Vamos
prosseguir nns apreclações das maté
rias, que se .1cham sôbre a mesa.

Em primeiro lugar o pedido de de.:'
taque para a emenda 11.0 3.494, rela
tiva ao art. 204, l€tra b cujo destaque
estabdece:

Al'tigo 204. letra b, Titule IX.
Requeiro destaque da emenda nú

mero 3. 4D4 que manda substituil'" a
palavra "lugar" por "prédio".

S. S., 19 de agõsto c.e 1946, Bro
clwdo da Rocha:

Aprovada.

O SR. DR.OCHADO DA ROCHA
Sr. President-e, sâo de tal evitiôn::ia
os intuitos da emenda por mim apre
sentada que, prittic..1,mente, dispensa
qualquer sustentação.

Desejo que os detidos em virisude do
estad.o de ~ftio e }Xli' motivos politi
eos sejam l'ecolhidcs a prédios distin
tos dos dest.inados aos prêsos comuns;
é precisament.e com o fim de evitar,
como tantas vezes ~m sucedido em
n(lS~a vida republicana, que prêsos
politicos sejam levados para prisões
comuns e nas portas de SU!l. cela. se
ponha. apenas o dfstico: "é lugar es
tranho ROS prp.sos comuns".

Desde que ~e assegure a prisão em
prédios distintos dos destinados ao re
colhimento dos prêsos comuns, tal
subterfúgio será evidentemente evi
tado. Essa. a garantia. que desejo in
cluir no texto constitucIonal, e que
nenhuma dificuldade de ordem admi
nistra.tiva ·tr.s.rá, porque os próprios

quartéis onde há vignâncfa especial,
podem ser utilizados para reclusão de
presos polftloos.

E', portanto, ainda na def-esa das li
berdades públicas Que venho à. tribu
na apelar para os Constituintes de 16,
no sentido de que, aprovando m1nha
emenda, outorguem mais &se direito
e essa garan tia a seus concidadãos.
(Muito bem,' muito bem).

O SR. COSTA NETO (*) - Se~

nhor Pre'!'idente, d·Xlaro, em meu
nome e no da Comissão, estar de
acô:-do com a proposta feita pelo no
bre Representante Sr. Brocha.do da
Rocha, no senti<io de que os prêsos
politicos sejam conserva.cJ.os em pré
dios não destinados a réus de crimes
comum, restringindo-se, assim, o pre
ceito que se encontra na Constituição.

O Sr. PauLo Sarasate - De acôrdo
com o parecer cle V. Ex.a , apoio a
em-enda apresenta.da. pelo nobr,e Re~

presentante Sr. Brochado dp. Rocha,
mandando subsUtuir a palavra "lu
gar", por "préàlo".

O SR. COSTA NE'I'O - Era apenas
o (lue tinha. a dizer.

O SR. PRESIDE~~TE - Vai-se pro
ced-er à votação.

O nobre Repres~ntante Sr. Brocha
do da Rocha aprr.sentou a emenda
n.O ;).494 li. letra b do n.o 204 do pro
jeto, sugerindo a snbstituição da pala
vra "lugar", por "prédio".

A~ sim, o dispositivo, que tem a re
dação "dct·:mção em lugar não desti
nado a réus d~ crimes comuns", pas
sará a ter a seguinte: "detenç:w em
pré<i.l0 não d{'stinado a.. réus de cri
n:es comuns".

O parecer da Comissão da Col1sti~

tulr:ão é favorável à cm<mda.
Os S·enhGres, que aprovam a emen~

da, queiram lt"vantar-se. (Pausa).
Está sprovada.
Passamos a examinar a emenda

·n.O 274, cujo destaque foi requerido
pelo nobre Representante Sr. Leite
Neto e outros.

A ('menda reza:
"Acrescente-se onde convier:

exploração agrícola. e industl'1al,
cobrado até o máximo 5% ad-va
l.orC71l., sôbre DS mercado:-ias de
produção do Estado, vedadas
quaisquer adiclonais".

O SR. PAULO SARASATE (Pela
ordem) - Sr. Presidente, pediria. a

(li' ) Não foi revisto pelo ardor.



V. Ex.Q fósse adiada a votação dessa
emenda para qual.do se tratasse das
Disposições Transitórias, por estar o
assunto intimamente ligado a" um dos
preceitos adotados pela Comissão
COnstitucional, o qual diz:

"Dentro de 4 anos, tais impos
tos, (inclusive a,quêles que se refe
re a emenda), serão progressiva
mente eliminados dos orçamentos
estaduais" .

O SR. COSTA NETO (PeLa ordem)
- Sr. Presidente, a Comissão é favo
rável ,ao adiamento da votação dessa
emenda.

(Durante Q discurso do Senhor
Paulo Sarasate, assu~ a presi
dência, o Senhor Berto condi 2.°
Vice-Presidente) • '

O SR. PRESIDENTE - Defiro o
requerimento do Sr. Representante
Paulo Sarasate.

Em votação a emenda D.O 1.183, do
Sr. RepreS€ntante café F.ilho, nos se·
suintes têrmos:

N.O 1.183

Substitua-se a segunda parte ao
§ 1.°, do art. 186, pelo seguinte:

"Se o orçamento que se elabo
rar em seguida à ~equlsição não
c<msignar 2.S dotaÇÕes necessâ-
r1as, a autorIdade jurídica. compe
tente comunicará. o fato ao Supre
mo Tribunal Federal para os efei
tos do art. 117, n.G V.

Os Senhores, que apravom, quei
ram levantar-sf'. (Pausa).

Está rejeitads..
Vou submeter a votação a Emenda.

n.o 283 do Sr. Representante Nestor
Duarte, cujo destaque assim estabe
lece:

Requeremos destaque para emen
da n.o 283, para incluir a palavra mu
nicípios no texto do art. 22 do pro
j.eto ora. em votação.

Em' Seção, 17-a~46. - Nestor Du
arte.

A emenda diz:

N.O 283

Ao alt. 144. acrescente-se depois
da exprê&l,áo: "nos Estados", a ex
pressão ..e nos Municípios" e depois
da. expressâo "assemblêia legislativa. Ir

a expressão "e pelas CÍLmaras Muni
cipaisu suprimindo-se o ait. 146, e
seus §§, por desnecessários.

o SR. NESTOR DUARTE (.) 
Sr. Presidente, a emenda é para 10
clu1r a palb.vra. "municípIQ" no atual
artigo 22 do projeto revisto. Dou êste
esclarecimento a V. Ex.a , para. orien
tar a votação.

O destaque foi adiado, para. que se
resolvesse a. questão. qua.ndo também
se soluC!onoUise o problema maior da
coincidência do mandato de Depu
tados Federal com o de Pres.ldente da
República.

O Sr. Paulo Sarasate - De acórdo
com a opinião de V. Ex"', a emenda
n,o 364 que o Presidente tem em mãos,
deve ficar adiada e, nestas condições,
incluída n.a pasta respectiva.

O Sr. Barreto Pinto - A Mesa
anunciou a. emenda n,o 283. Deve ha
ver engano, pOrque o nobre orador se
refere a outra.

O Sr. costo. Neto - Há realmente
enga.no por parte do Deputado Nestor
Duarte. O Sr. Presidente anunciou a
emenda n.O 283 e S. Ex.a iniciou a de
fesa àe emenda diferente.

O SR. NESTOR DUARTE - Refi
ro-me à. emenda. n.o 283. Penso que"
não há dúvida, pcrque no momento
vai a Assembléia deliberar.

Esta emenda visa estender a. com
petência. do Trlbuna.i de Contas à
apreciação da execução orçamentária
nos Municípios.

Como o plenário resolveu não criar
expressamente Tribunais de Contas,
nos Estados. prejudicada. estlUá ela
desde que alude à criação dêsses ór
gãos. como, porém, o objetivo da
emenda era, e ainda é hoje, estabele
cer, no texto da. Constitmção Fedp.1'al,
que a aplicação dos orçamentos mu
nicipais também fique ~ujeita. às fisca
lização, pedi destaque para a. inclusão
da palavra "municípios", fi, fim de
que o atual ,texto dop roJeto o artigo
22 fique assim redigido:

liA administração financeira.,
especialmente a execução do or
çamento será. fiscalizada. na. Uniã.o
lJelo COlJgresSO NacionaJ. com o
auxfUo do Tribunal de Contas e
nos Estados e Munlclpioo pela
forma que fôr estabelecida nas
suas Constituições".

O Sr. Ataliba Nogueira - :rs~ aten
ta contra a autonomia municipal.
V. Ex.~ está disciplinando a. interven
ção do Estado.

(.) Não toi reviSto pelo orador.
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o SR. NESTOR DUARTE - Se
nhor Presidente, só insisto no desta
que requerido, para. o fim de incluir 9
palavra "municipios" no rexto do ar
tigo 22 do Projeto revisto ,porque en
contrei quem afltn1a&e nesta. Casa,
reiteradas vêzes ser at.enta.t6rb. da au
tonomia municipal a fisca.llzaçáo da
execução dêsses seus orçamentoo.

Parece-Cle absurda semelhante as
sertiva. Ae ser prOCedente e verdadei
ra, teriam'os também de concluir que
será. atentado à soberania da União
e à autonomia. dos Estados a fiscaliza
ção das rendas e dos orçamentos fe
deral e ~:~riual.

O Sr.•italiba NOgueira - A fisca
lização federal é feita por órgão fe
del"al; a dos Estados por órgão esta
dual, e u dos Municipios, segundo o
mesmo sistema, deverá sê-lo por órgão
municipal.

O SR. NESTOR DUARTE - Eu
não disse na emenda, l1em afirma o
texto do artigo 22 que a fiscalização
da renda municipal é feita pelo órgão
federal; mas se a COnstituição F~e

deral disser - o que é imporW!.nte
para nOfiSO exame - que a execução
do orçamento nos Estadas estará su
jeita. às fiscalização, e ainda que esta
será feita por órgão estadual, é ev1
dente que o dispositivo não poderá
ser considerado incoTh)t1tucional. Ist.o
porque, se a autonomia municlpa1
decorre do preceito da ConsUtuiçác
Federal pode esta., também. concUcio
nar essa aut.onomia e, até, restrin
gi-la.

O Sr. Paulo Sara.sate - De inteiro
acõrdo com V. Ex.a• Mais ainda: se
não esta~lecennos expressamente na
constituição Federal que aS constitui
ções estaduais podem fixar a forma ele
fiscal1zação, jamais estas o farão, por
que estarão ferindo a autonomia mu
n~cjpaJ adstrita. à Con.s~ltuição Fe
deral.

O sn. NESTOR DUARTE - De
m'Oro-me na tribuna precisamen...e
para responder aos apartes do nobre
Deputado Sr. Atalíba Nogueira..

O Sr, Ataliba Nogueira - Pelo sis~

tema da. Constituição a ser promulga
da, já se prevê que o Poder Legislativo
municipal :tem dl.rei«> à fiscalização
das finanças municipais.

O SR. NESTOR DUARTE - Não é
certo. _

O Sr. Jurandir Pires - No texto da
futura. Constituição se diz: pela for
ma que rOr estabelecida nas Cons-

tulções estaduais. Não está. a maior
defesa da autonomia. municipal.

O S,. Gabriel Passos - Em. face da
discriminação de rendas constante da
nOVA Constituição, os municípios vão
ficar bem aquinhoados. E' preciso que
a fiscalização d€$ias receitas fique
bem expressa. a fim d~ que as mesmas
sejam apUca<las e utlllzadas em pro
ve-ito dos municípios.

O SR. NESTOR DUARTE - Pen
so, Sr. Presidente, que lograrei pare
cer favorável da comissão da COnsti
tUição, e por isso me dispenso de no
vas considerações ante a evidência. da.
matéria discutida. (Muito bem).

O SR. COSTA NETO (*) (Pela
ordem) - Sr. Presidente, a Com1~

da constituição entende desnecessária
a inclusão do preceito no texto da
Carta Magna porque as Constituições
estaduais cogitarão da lei de organiZa
ção <100 m'Un1cipios. Todavia, como
o nobre Deputado Sr. Nestor Duarte
defendeu pensamento que não atinge
propriamente o principio fundamental
adotado pela Comissão, devo dizer a
V. Ex.a que voto contra a inclusão do
preceito n o texto. Não estou aterrado
porém, a ês~ pont.o de vista, de modo
que••.

O Sr. Alcisio de Carvalho - A ques
tão é aberta.

O SR. COSTA NETO - Quase M
das o são.

Peço aos ilustres Representantes
que examillem com <:u1dado o princi
PIo e votem como melhor entenderem.

O Sr. Nestor Duarte - ~ejo in..
cluir a matéria. no texto COnstitucio
nal para que, amanhã, não se diga.
que as Constituições Estadua1s estio
1m~didas d. cogitar do assWlt.o.

O Sr. Paulo Sarasate - Claro.

O SR. COSTA NETO - Insisto
em dizer que considero desneces.sárt.o
incluir-se a cláusula no :texto. Voto
contra o requerimento de destaque,
m'as não deixarei de aderir ao ponto
de vista contrário, se acaso fOr ven
cedor. (Muito bem; muito bem).

O SR. CAF'B FtLHO (.) <Pela or
dem} - Sl'. Pr.cstdent·e, existe na
Casa uma Comissão da Constituição,
que elaborou o te~to dos diferentes ca
pitulas, traduzindo o pensamento d.~s
se órgão técní~o. depois de receber

(.) Não foi revisto pelo orador.
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as emendas de plenário, estudá-las e
sôbre elas emitir opinião.

Entendo, que o pensamento da maio
m dessa Comissão é o texto do pro
jeto r.evisto. V. Ex.a , Sr. Presidente,
se-mpre conceàe a palana ao Rela
tor geral para opin ar sôbre as emen
das, mas parece-me que S. Ex.a. está
obrigado aquilo que a Comissão re
solveu por sua maioria.

O Sr. Barreto Pinto - A defender
o ponto de vista da Comissão.

O SR. COSTA NETO - O nobre
colega 51'. Café Filho está inteira
mente equivocado.

O SR. CAn FILHO - Estou dis
cutindo o assunto sob o ponto de
vista regimenta1. V. Ex.a. como mett1
'Jro da Comissão, falando em nome
dela, pode emitir opinião contra o
vencido da m~sma?

O Sr. Costa Neto - Quando a. Co
ullssão tenha de se prOnlUlciar em
sentido contrário sôbre emenda em
debate, naturalmente procuro de!.en
der o pensa.ment.o da Comissãv. SE:
meu ponto de vista diverge ~o da.
Comissão, peço :J. algum colega que
rale em n-ome dela.

Nem tõdas as emendas, porém, !-o
ram, nem podiam ser deVld&.rnente
apreciadas.

Tratando-se de prec,~itv que não pre
judica o pensamen tQ da Comissão 
como ocorre nD caso - não no.c; afer
ralI1O.':l ~U'1 b.l'soluto ao texto. Tl'ata
se àe pensamento expletivo. O l1us
tre ~nlega autor da emenda mani!es
t? certa jnqujeta~ão: ~ntende que a.
Constlt'L&~ção não é suficientemente
clara. Du:oordo de S. Ex.a , tanto f.S
sim que voto contra a medida que
pleiteia. Os que entenderem deva.
permanecer a cláusula na Constitui
ção, para assim Sl'r comp:.eendida, que
votem de ncôrdo com o nobre Depu
t~do.

O SR. CAFf': FILHO - Desejo as
sinalar que o v.encido na Comissão re
pl"esenta o texto. V Ex.a, quando usa
da pabvra cc:no Re1ator Geral da.
Comissáo da Constituiçâo. não o pode
fazer senão para defender o texto,
que é o vencido.

se, pois, o venctdo constitui o tex
to, e o Relator Geral é contra êle,
quem então o defende? (Muito bem.)

O SR. OOSTA NETO (.) (Pela
oraem.) - ar. Presidente, o llustre
colega Sr. Café Filho evIdentemen te
não tem razão.

(.) Não foI revisto pelo orador.

Não é a primeIra vez qUl:, neste re
cinto, em virtude de sugestões aceitas
pelas diversas correntes, o texto do
substitutivo ora em votação é roocl1
ficado com o beneplácito da Casa e da.
Comissão.

Em diversas ocasiões teve a Comis
são oportunidade de a.provar textos por
pequena d1!erença de votos.

O Sr. Café Filho - Ai já se trata
de decidir por maioria.

O SR. COSTA NETO - O fat·o de
aprovar o texto não quer dizer que o
pensamento da Comissão deva. s~r in
flexível; que não possa ela mod1:flcar
sua opinião em face do debate que
aqui se trave.

Do contrário, os oradores que cefen
dem ponto de vista divergente do ex
presso no texto não teriam, certamente.
oportunidade de convencer a Comis
são, e o debate se tomaria inútil.

Tôda vez que se reconhece a conve
niência da mOdificação do texto - o
nobre Representante Café Filho tem
sido testemunha do fato - .••

O Sr. Café Filho - Fw vencido na
Comissão.

O SR. COSTA NETO - •.. em
beneficio da cla~'eza, de. aprimoramen
to do texto e aperfeiçoamento da subs
tância, a Comissão opina pela mod1!i
cação.

Nú entanto, para que o texto constl
tucior:al nuo seja menos cuidadosa
mente modificado, tenho previamente
o c;Jldado de consultar os colegas Sô
bre se desejam defl:nder o texto q.lan
to a emendas que predendam aperfei
çoá-Io. E é quando não a cedem a
êsse propósito que a manifestação da
Comissão, se faz, por meu Intermédio.
em favor da emenda.

Procuramos. destarte, fazer com que
a: Casa não considere o substitutivo
que trouxemos ao plenário como ab
solutamente petrificado. Entendemos.
ao contrário, que tem plasticidade su
ficiente para receber todos os aper
feiçoamentos que nêle os Srs. Repre
senta..'ltes desejem introduzir. (Mu.ito
bem.)

O SR. PRESIDENTE - Respondo
aO nobre Representante, Sr. Café Fi
lho, declarancio que o art. 31 do Re
gimento não impõe ao Relator a rfe
tesa do texto do' projeto revisto; de
termina que lhe seja concedida a pa
lavra para dar explicações ao pll"nã
rio sObre o projeto e as emendas. B·
o que se tem feito.
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Vai-se proceder à votação da emen
da n.O 283. defendida pelo seu autor.
ar. Representante Nestor Duarte.

O SR. NESTOR DUARTE (Pela OT
.dem.) - - Sr. Presidente, nota-se
certa dispersão no plenário, natural
mente ansioso por votar a lei ConstI
tucional das Disposições Transitórias.
cujo projeto. agora mesmo. acaba,
atra.vés de fascículos, de ser distribuí
do ao plenArio.

Pediria, portanto. a V. Ex.a , e.scla
rece.sse aos nobres Representantes que:
meu destaque visa, exclusivamente, in
cluir no texto do art. 22 do prúJet.o
de Constituição, a palavra '4Murjc1
pios". (Muito bem.)

O SR. PRESIDENTE - Vou sub
metel' à. votação a emenda n. o 283.
cujo rim é introduzir, no texto do ar
tigO 22 do projeto revisto, a palavra
U Municípios. "

Os Senhores. que aprovam a emen
da do Sr. Representante Nestor Duar
te. queiram levantar-!:e. (P4Ulía. )

Está aprovada.
Devo anunciar à Casa que acaba de

ser remetido à Mesa a redação de.
vencido na votação das emendas ao
Título das Disposições Tra.nsitórias,
que mandarei publicar, no "Diário
da Assembléia", de acOrdo com o Re
gimento Interno, está assim elaborada.:

Excelent1ss1nlO senilor Presidente
da Assembléia Constituinte. - Te
nho a honra. de encaminhar ao Vos
sa. Excelência a redação do vencido
na votação das emendas oferecidas
ao Título denominado "Disposições
Transitórias", elo primitivo projeto
da. Constituição. e que em virtude do
art. 213, do projeto já. aprovado pas
sou a denominar-se" Ato das disposi
ções co~t1tuciona.1s transitórias."

Incluo, al..nda, duas emendas que a
Comissão deliberou fOssem enviadas
a Vossa Excelência para. serem sub
metidas ao plené,r1o com o pedido de
destaque.

Aproveito a oportw-.Jdade para apre
sentar a. Vossa Excelência os protes
tos da minha elevada consideração'
e aprê<;o. - Nereu Ramos, Presiden
te da Comissão da Constltulçfi.o.

PARECER

O art. 213 do Projeto da Consti
tuição, que resu!tou da redaç§.o do
vencido nn votaçAo das emendas. já
detln1tlvamente aprovado, criou o ..Ato
nas Disposições Constituciono.1s fim
sitórtas". que deverá ser promulgado
conjuntamp.nte com a Constituição.

:SSse '4Ato". dever1a compreender.
tOda a matéria relacionada com o 11
tulo especla.l do Projeto Prtmit1vo de
nominado '4D1sposlções Transitórias "

A Comissão da Constituição rece
beu, inicialmente, 141 emendas ofe
recidas pelos senhores constituintes
e destinadas ao referido titulo. Pos
teriormente verificou que outras
emendas, iDldevidamente classificadas.
em outros títulos, ainda deveriam ser
consideradas como matéria com êle
relacionada. (Ap, n.O 1.)

O primeiro trabalho da ComIssão
consistiu em organizar um quadro
daquelas emendas (Ap. n.o 2) e pro
ceder a sua classifica.c;ão pelos di
versos as s u n t'o R, examinála.s e, a.
exemplo do que havia deUbera..do fa
zer em relação a todos o projeto, ela
borar a "redação do vencido na vo
tação das emendas "(AD. n. o 3), na
qual se incluem. como é óbvio, dispo
SIções 1nter-temporais, decorrentes de
normas defin1t1vamente aceitas pelo
plenário.

E' êEse o trabalho que ora se apre
senta. e que consubstancia o parecer
da Comissão sObre as emendas ofe
recidas.

Sala das. Sessões. em 6 de setembro
de 1946. - Benedicto Costa Neto. Re
Iator Geral.

Ato das disposições
constitucionais transit6rias

Art. 1.° A Assembléia Constitwnte
elegerá, no dia. que se seguir ao da.
promulgação dêste Ato, o Vice-Presi
dente da República para. o primeiro
período constitucional.

§ 1.0 • Essa eleição far-se-á por es
crut1nJ.o secreto. e será em primeira vo
tação por m~dor1a a.bsoluta de votos
e, se nenhum dus votaa:os a obt1yer.
por maioria. relatlva. no segundo turno.

§ 2.°. Para essa eleição não haverâ
inelegibilidades.

§ 3.°. O Vice-Presidente eleito t0
mará posse perante a Assembléia. na.
mesma data, ou perante o Senado Fe
deral.

§ 4.°. O mandato do Vice-Presiden
te terminará simultaneamente com o
do a.tual Presidente da República.

.Art. 2.0 O mandato do atual PresI
dente da República (art. 82 da. C;)IlS
tltulç1o) será contado ll. lJart1r da
posse. :

f 1.°. Os mandatos dos atuals de
putados e os dos senadores federais que
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forem eleitos para completar o núme
ro de que trata (, § 1.0 do art. 60 da.
COnstituição, coincidirão com o do
Prelildente da República.

§ 2.0. Os mandatos dos demais se..
nadores terminarão a 31 de Janeiro de
1965.

§ 3.0. Os ma.nda.tos dos governa.ao
res e dos deputados às Assembléias
LegJslativas, a serem eleitos na forma
do art. 3.° dêste Ato, term1narão na
mesma data. em qu-e findar o do Pre
a1dente da República.

Art. 3.°. A Assembléia Constituin
te, depois de fixar o sub61d10 do Pre
1d.dente e do Vice-Presidente da. Repú
bllca para. o primeiro período consti
tucional (Constituição, art. 86', dará
por terminada a sua missão e separar
se-á em Câmara e Senad.o, os qtlalS en
cetarão, decorridos quinze cUas, o exer
cicio da função legislativa..

Art. 4.°. A Capital da União será
tl'ansferlda. para a região central do
pa.Is compreendida entre o rio Para
naíba e o Rio Grande.

§ 1.0. Promulgado êste Ato, o Pre
8ldente da República, dentro em ses
senta dIas, nomeará uma comissão a
fim de proceder ao estudo Ja loca:l
zação topográfica da nova capital.

§ 2.°. Realizado o estUdo previsto no
paTá.grafo antecedente, será êle enca
nunhado ao Congresso Naciona.l, que
deliberará a respeIto, em lei especia.l,
e estabelecerá o prazo para. o infcio da
de11m1tação da ârea a ser lncoI1>flr:a.dn.
ao dom.fn1o da União.

§ 3.°. Findos os trabalhes demarca
tórios, o Congresso Nadonal resolvelá
86bre ri data em que se efet.ul a mu
dança da Capital.

§ 4.°. Efetuada B. tran5fertD~tl. o
atual Distrito Federal passará n cons
tituir o Estado da Guanabara.

Art. 5.°. A IDliervenção federal, no
caso do n.o VI do art. 7.° da Constitui
çlo, ainds. quanto aos Es'""ldos Já em
atraso no pagamento da sua dJvtda
fundada, nA.o se poderá efetuar antes
de decorridoc dols ~nos, contados da
promulgação dêste Ato.

Art. 6.°. Os Estados deverão, no
prazo de três anos, a contar da pro
mulgação dêste Ato, p!'omover, por
acOrdo. a demarcação de suas linhas de
fronteira, podendo, para 1sso, fazer al
teraç6es e compensações de áreas, que
atendam aos acidentes natUl'&18 do
ten'eno, às convenlênc1as adm1ntstratl
vas e A comodJdade das populações
fronte1rlçaa .

t 1.0. se o solicitarem os Estados
Interessados. o OOvêmo dB. Unlft.o de
veri encarres8l' doa trabalhoa demar-

catórios o serviço Gc:ográ!lco do Exér·
cito.

§ 2.°. Não se cumprindo, pelos Es
tados a que f6r aplicável, o disposto
nêste artigo, o Senado Federal delibe
rará !lo respeIto, sem prejuizo da com·
petência estabelecldl:lo no a.rt. 101. I,
"e'" da Constituição.

Art. 7.°. Passam à. pNprledade do
Estado do Piauf 8.li fazendas de gado
do Domín10 da União, situadas 110 Ter
ritório daquêle Estado e remanescen
tes de confisco aos jesu~tas no periodo
colonial.

/irt. 8.°. Ficam ext1.ntos os atuais
Territórios de Iguaçu e Ponta Porá.
cUjas á.reas volverão aos Estados de
onde fora.m destacadas.
~. 9.°. O Território do Acre será

elevado 8 categaria de Estado, com a
denominação de Estado do Acre I tão
logo as suas rendas se tornem iguais
às do Estado a.tualmente de menor
arrecadação.

Art. 10. O disp(.lsto no art. 56 da
Constituição nãe> se aplica a.o Tenitó·
rio de Fernando de Noronha..

Art. 11. No pr1meiro domingo ap&.
cento e v'~te dias contados da. pru
mUlgação d&te At.o, proceder-se-á, em
cada Estado, às eleições de Goven'l.a.
dor e de deputados às Assem.bléias Le
gislativas, os quais terão função cons
tituinte.

§ 1.°. O ntíInero dos deputados às
Assembléias estaduais será, na pri·
melra. eleição, o dos deputados eleitos
por sufrágio popu1a.r para. a.s Assem
bléias dissolVidas em 10 de novembro
de 1937, com o acréscimo de um quinto
dêste número.

§ 2.°. Na mesma data se iea.liza
râo, nos Estados e no Distrito Fedp.
ral, eleiÇÕeS para o terceiro legar de
Senador e seu suplente (Const. arti
go 60, § § 3.° e 4.°, e bem assim para os
suplentes pa.rt1dâ'rtos dos senadores
eleitos em 2 de dezembro de 1945, se,
etn relação e. êstes, não tiver ocorrIdo
vaga; nos Estados onde o número dos
representantes à Cê.mara dos Deputa
d.os nlio corresponda. ao estabelecido
na Oonstitui9Ao; nos Territórios, ex
ceto os do Acre t!' de Fernando de No
ronha, para um deputado federal; no
Distrito Federal, pe.ra 50 vereadores;
e. nas c1reunscriç6es eleitorais respec
Uvas, para preenchimento das vagas
existentes ou que vierem a ocorrer até
30 d.1&s a.ntes do plelto, assim como pa
ra eleição dos respectivos suplentes,
5e se tratM' de senadores.

D3.°. 013 pr...rt1dOlS poderio tnscre
ger em cada Estado, para 8 OAmara
Nera!, nas ele1ç6es re.fertda.s neste
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artigo, mais dois candidatos além do
número de deputados a eleger. Os su
plentes que resultarem dessa "lclção
substitu1ráo, nos ca.sos mencionados
na. Constituição e na lei, os que forem
eleitos nos têl'mos dêste parágrafo e os
da mesma legenda cuja Usta de su
plentes se tenha esgotado.

§ 4.0. Não será permitida a inscri
ção de um mesmo cancllda to por mais
de um Estado.

§ 5.°. O Tribunal Superior Eleitoral
próvidenciará para o cumprimento
dêste artiço e dos parágrafos prece
dentes.

§ 6.°, O mandato do terceiro sena
dor será o de menor duração. Se, por
um mesmo Estado ou pelo Distrito
Federal, for eleito mais de um senador,
o mandato do mais votado será o de
maior duração.

§ 7.°. Nas eleiç6es de que t!"ata êste
artigo s6 prevalecel'â(l as seguintes lne
leg1b111dades :

I - Pardo Governador:
a) Os Ministros de Estado que esti~

verem em exercício nos três meses an
teriores à eleição;

b) no respectivo Estado, os que, até
dezoito meses antes da eleição, hou
verem exercido, mesmo interinamente
a função de Presidente da Repú))U~a.'
ou de Governador ou Interventor; é
bem assim os secretários de Estados
os comandantes de regiões m1ll unes'
.:lS chefes e os comandantes de poH~
eia, os magistrados e o chefe do Mi
mstéria Pú'bllco, que estiverem no
exerc1cJ'J dos cargos nos dois meses
anteriores à €leição:

lI. para senadores e Deputados
Federais e respectivos suplentes os
que, até seis meses antes da eleiçâo,
houverem exercido o cargo de Go
vernador ou Interventor, no respectivo
Estado, e as demais autoridades refe.
ridas no inciso I, que estiVerem nos
exercícios dos cargos nol.! dois meses
anteriores à eleição: .

m. parl\ Deputados às Assembléias
estaduais as autoridades referidas no
inciso I, a e b, segunda parte, que
estiverem no exercício dos cargos nos
dois me~es anteriores à eleição;

IV. para Vereadores à Câmara do
Distrito Federal, o Prefeito e as auto
ridades referidas no inciso I, a e b,
segunda parte, que estiverem no exer
cicio 'dos cargos nos do1s' meses ante
riores à eleição

§ 8.° Diplomados os Deputados às
As.sem'bléias Estaduais, reunir-ae-Io
dentro de dez dias, sob a presidência
do Presidente do Tribunal Regional

Eleitoral, por convocação dêste, que
promoverá a. eleição da Mesa..

§ 9.° O Estado que, até quatro me
15e8 após ao instalação de sua Assem.
bléia, não houver decretado a Consti
tuição será submetido, por dellberação
do Congresso Nacional, à de um dos
outros que parecer mais conveniente,
até que a reforme pelo processo nela
determinado.

Art. 12. Os Interventores Federais
nos Estados, até a posse dos respectl-

• vos Governadores, e éstes até a pro
mulgação das Constituições respecti
vas, exercerão as funÇÕeS dos poderes
executivo e legislativo previstas nas
Constltuiçõ€;s Vigentes até 10 de no
vembro de 1937, no que não contra
riarem a Constituição Federal; e no
mearão os Prefeitos munldpals cuja
competência será a prevista na antiga.
legislação aplicável.

Parágrafo único - Dos atos dos
Interventores caberá, dentro de dez
dias, recurso de qualquer cidadão para
o Presidente da República; e, nos mes
mos têrmos, recurso, par_ o Interven
tor, dos atO.!:l dos Prefeitos munici
pais.

Art. 13. A discrim1nação de rendas
estabelecidas nos arts. 15. 19 a 21 e 29
da Constituição Federal. entrará em
vigor a 1 de jR.llelro de 1948. na parte
em que moui!1ca o regíme anterior.

§ 1.0 Os Estados, que cobrarem im
postos de exportação acima do limite
previsto no art. 19, n.o V, reduzirão
gradativamente ú excesso, dentro no
prazo de quatro anos, Sb.lvo o disposto
no § 5.° daquêle dispositivo.

§ 2.0 sera <,amprido gradatIvamen
te, no curso d~ quatro anos, a partir
de 1948, sendo 2 1/2 no primeiro ano,
5% no segu.ldo, 7 1/2 no terceiro, até
atingir 10% no quarto ano, o cUsposto
no art. 15, § 4.°, assim como a extin
ção ou transferência. dos lruposto.s que.
por esta Constituição, se nâo contem
na competência dos governos que
atualmente os arrecadam.

§ 3.° será cumprIdo, gradativa
mente, no curso de dez anos & partir
t.le 1948, o disposto no art. 20 da COns
tituição.

§ 4.0 A lei federal ou estadual, con
forme o caso, poderá estabelecer prazo
mais breve para o cumprimentv dos
disposItivos 1ndlcad08 nos parágrafOS
anteriores.

Art. 14. Os atuais senadores e
Deputados terâo o prazo de seis me
ses, a contar da promulgação dêste
Ato, para cumprirem o prece1to do
art. 48. n, a, segunda parte da Cons
tituição Federal.
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Art. 15. Para composição do Tri
bunal Superior de R.ecursos, na pa.rte
constituida de magistrados, o Supremo
Tribunal Federal indicará., a f1m de
serem nomeados pelo Pn:sidente da
Repüblic:l., até três antigos jui2es se·
c1onais, se .satffizerem os requisitos do
art. 99 da ConstJtulção. A indicação
será feita, sempre que possível, em
lista dupla para cada caso.

§ 1.0 Logo após o prazo designado
no art. 3,0, o Congresso Nadonal fl
xará em lei os vencimentos dos Juizes
do Tribunal Federal de Recur::os; e.
dentro de trinta dias a contar da san
ção ou promulgação da mestna lei, o
Presidente da República efetuará as
nomeações para os respecl.1vos cargos.

§ 2.0 Instalado o Trllunal, elabo..
rará êle o seu Regimento Interno e
disporá sôbre a organIzação de sua
8eeretaria, Cartórios e demais servi
ç,os, propondo, em conS<!qUência, ao
Congresso Nacional a criação dos car..
gos admInistrativos e a fixação dos
vencimentos que lhes são inerentes
(Constituição, art. 97, II).

§ 3.0 Enquanto não fundonar o
Tribunal Federal de Recursos o su~

premo Tribunal Federal contInurá. a
julgar todos os processos de sua com
petência, nos têrmos da legislação an
terior.

§ 4.° Votada a lei prevista no § 1.0,
o Supremo Tribunal Federa! remeterá
ao Tribun3.l Federal de Recurso3 os
processos de competência dêste qU~
não tenhan. o visto do respectivo Re~

Jutor.
§ 5.0 Os embargos aos ac6rdã.os

proferidos pelo Supremo Tri~unal Fe
deral continuarão a ser por êle pro
cessados e Julgados.

Art. 16. Dentro de dez dias conta
dos da. promulgação déste Ato será
organiZada a. Justiça Eleitoral, nos
têrmos da Seção V da Constituição.

§ 1.0 Para composiçáo do TrIbunal
Superior Eleitoral. o Tribunal de Jus·
tlça do Distrito F.:deral elegerá, em
escrut.1mo secreto, dentre os seus de
semba.rgadores. um membro efetivo,
e bem assim dois Interinos. que fun
cionarão a té que o Tribunal Federa.l
de Recursos cumpra o disposto no ar
tigo 110, 1, b da Constituição.

§ 2,0 ~ta.1ados os TribunaIs Elei
torais. procederia na. torma do § 1.0
do art. . ... ~ste Ato.

§ 3.° No provimento dos cargos das
Becretar1~ do Tribunal Superior Elei
toral e dos Tribunais Reg1ona1s Ele1
tora1s, serio aprove1tados OS tunclo
nár10s efetivos dos Trlbunais extlntoA
em 10 de novembro de 193'1, se ainda

estiverem em serviço ativo da União,
e o requererem, c, para completar os
!'espc.ctlvos quadros, o pessoal que
atualmente integl'a as Sec.:retarlas dos
mesmos Tribunais.

§ 4.° Enquanto nã.o se organizarem
definlt1V'9Jnente as Secretarias cos

mesm.os Tribunais, conUnuará. em
exercício o pessoal a que alude o fInal
do § 2.0 dêste artigo.

Art. 17. A começar de 1 de janeiro
de 1947. os magistrados do Distrito
Federal e dos Estados passarâo a per~

ceber os venc1J:nentos fixados com
observância do estabelecido na COnB
tltuIção.

Art. 18. Os magistrados que se apo·
sentaram antes 'de 31 de dezembro de
1945, terão os mesmos venclmentos
que atualmente recebem os que se

,acham em atividade. respeitada a ca
tegorIa de cada um c o tempo de ser
viço. Não teráo; porém, dIreito a ad1
cionals, exceto o abono c!.e famfi1a..
Esta equiparação começará a. vigorar
em 1 de janeiro de 1947.

Art. 19. A proibição do item I do
art. 96 da Constituição somente en·
tra.rá em vigor nos Estados ~p6s fi,
promulgação das respectivas Const1~

tuIções.
Art. 20. Os juizes secionais e substi·

tutos da extlnta Justlça. Federal, que
a.inda não forem aproveitados em
cargos da magistmtura vltaUcla, po~

derão requerer a disponib1llda.de com
os vencimentos dos atuais juizes de
direIto do Drstrito Fedei."al.

Art. 2~,. O atual Tribunal Marítimo
continuará com a organização e ccm
petência. que lhe atribui a legislação
vigente, até que a lei federal c!Isponha
a respeito, de acôrdo com as normas
desta Constituição.

Art. 22. Nã.o perderam a naclonall~

dade os brRS.11eiros que, na última
guerra, prestaram serviço militar às
Nações aliadas, embü.ó:a sem licença
do govêrno brasileiro, bem como os
menores que, :las mes:nas condições,
os tenham prestado a outras Nações,

Parégrafo único. São considerados
estáveIs os atuais servieores da UnUío,
dos Estados e Munlcfpios. que tenham
part1c1pado das fOrças expedicionárias
brasileiras.

Art. 23, São elegiveUi para cargos
de representaçAo popular. salvo ..~
de Presldente e Vice-Presidente da
República e o de Governador, os que,
tendo adquirldo a naclonaU&de bra
s1l$'a na vigência de Constituições
s.nter1ore8. hajam exercIdo qualquer
mandato eletiVo. .

Art, 24. O preceito do parágrafo
único do' a.rt. 154 da Oonstltu1çoo Fe-
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deral não se aplica aos brasileiros na
turalizados, que, na datR dêste Ato,
estiverem exercendo as profissões a
que o mesmo clsposltivo se refere.

Art. 25. Não depende de concessão
ou autorização o aproveitamento das
quedas dágua. já ut1l1zadas industri
almente a 16 de julho de 1934, e,
nestes mesmos têrmos, a exploração
das minas em lavra, ainda que tran~

sitOriamente suspensa; mas tais apro
veitamento::; e explorações ficam su
jeitos às normas de regulamentação
e revisão de contrat.os, na forma da lei.

Art. 26. O disposto no art. 180,
§ 1.° da Constituição não prejudica
as concessões honol'1ficas efetuadas
antes dêste Ato e .que ficam mantidas
ou restabelecidas .

Art. 27. Os atuais funcionários in~

terinos da União, dos Estados e Muni
cípios, que contem, pelo menos, cinco
anos de uxercfdo, serão automAtica
mente efetivados na data 00 pro
mulgação dêste Ato; e, a partir dela,
os atuais extranumerários, que exer
çam função de caráter permanente
há. mais de cinco anos, ou em virtude
de concurso ou prova de habilitação,
serão equiparados aos funcionárics,
para efeito de estabilidade, aposen
t.adoria, licença, dJsponibilidade e
férias.

Parágrafo único. O disposto neste
artigo não se aplica aos que exerçam
interinamente cargos vitalícios, como
tais considerados na Constituição.

Art. 28. Os funcionários que, con
forme a legislação então vigente,
acumulavam funções de magistério,
técnicas ou cientificas e que, pela de
sacumulação ordenada ~ela Carta de
10 de novembro ce 1937 e Decreto-lei
n.o 24, de 1 de dezembro do mesmo
ano, perderam cargo vitalício, são nele
considerados em disponibilidade remu
nerada até que sejam reaproveitados,
sem direito a venc1mentoL em atraso.

Parágrafo único. Ficam restabelecl
das as vantagens da aposentadoria aos
que as perderam por fOrça. do men
cionado decreto, sem cUreito igual
mente a percepção de vencimentos em
atraso.

Art. 29. Fica assegurado aos funcio
nários da 3 Secretarias das Casas do
Poder Legislativo o direito à. percep
ção de gratificações adicionais, por
tempo de serviço.

Art. 30. A Mesa. da Assembléia
Constituinte expedirá titulas de no
meação efetiva, aos funcionArias inte
rinos das Secretarias do Senado e da
Câmara dos Deputados, ocupantes de
cargos vagos, que até 3 de setembro

de 19·16, prestaram serviços durante
os trabalhos da elaboração da Coo8"
tltulção.
Par~l'afo único. Nos cargos ini

ciais, que vierem a vagar, serão apro
veitados os Interinos em exerc!cio a~

a mesma data, não beneficiados pc::
êste artigo.

Art. 3'1. FIcam assegurados aos
servidores do Departamento Nacional
do Café uS direitoR que por lei já .go
zavam ao tempo da extinção daquela.
autarquia.

Parágrafo único. Nos órgãos exis
tentes e que venham a ser criados,
relativos à economia ca!eelra, os ser";
vido:oes do Departamento Nacional do
Café, terã'o direito à prioridade de
aproveitamento pala critério de ca
pa::idade.

Art. 32. Durante o prazo de 15
anos, a contar da data da instalação
da Assembléia Constituinte, o imóvel
de propriedade e destinado a residên
cia de jornalista, que não possua ou
tro imóvel, será isento dos impostos
de transmlssão e predial.

Pa:-ágrafo único. Será considerado
jornalista, para beneficio dêste artigo,
aquele que comprovar estar no exer
cício da profissão, de acõrdo cúm a.
leogislação vigente ou nela houver sido
!lposel.tado.

Art. 33. E' cClnceúida anistia a to
dos os cidadãos considerados insub
missos ou desertores até a data da
promulb'ação dêste Ato.

Art. 34. Ficam abolidas tõdas as
restrições, alnda subsistentes, das
linietias concedidas, até a data desta.
Constituição a todos quantos hajam
cometidG crimes polftteos. exceto no
que respeita a vencimentos atrasadas,
inàenizações ou outras vantagens pe
cuniárias.

§ 1,° Os militares e funcionários
civis da União e dos Estados ficarão
agregados aos respectivos quadros, nos
postos que ocupavam ao ser reforma
dos, aposentados, exclu!do5 ou demiti
elos, com tOdas as vantagens e prer
roga tivas a· êles inerentes, até que se
pronunciem. sôbre a conveniência do
seu aproveitamento definitivo, as co
missóés de que tratam os arts. 2.0 e 3.°
do Decreto4lei n.o 7.474, de 18 de AbrU
de 1945.

§ 2.° Somente após veredictum fa ..
vorâvel de tais comissões, em cada.
caso, aprovado pelo Poder Executivo,
terão êles exercício das suas antigas
Cunçõe-s e direito a acesso aos postos
superiores que lhes couberem por an·
tlguidade.

§ 3.° Os que, em contrário, ntío de
vam ser aproveItados voltarão definl-
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tlvamente às situações anteriores de
refonnados, aposentados, demitidos ou
exclu1dos, sem mais direito algum.

Art. 35. O Oovêrno fará examinar,
caso por caso, a sItuação dos milltares,
magistrados. .serventuá.rios e !uncio
nários públicos da União e dos Es·
tados, que llajam sido a!astados dos
6eus ca.rgos, a. contar de 24 de Ou-
ubro de 1930, por mottvo político,

tConveniência. do regime ou outro qual
Quer que l1ão seja sentença Judiciária
ou processo adm1n1strativo regular,
com o fim de rem tegrá~l08 nos res
pectivos quadros e funçôes.

Parágrafo únieo. Berão cr1adAs co
nlssóes nos diférentes Mhustérios e

DOS Estados, Que darão sew pareceres,
l~entro de três m~ses. propondo as
~edidas de justiça ou de eqüida.de que
visem à repa raçáo das iniqüidades
oorventura. PNtticadas.

Art. 36. Pica assegurado a. todos
aqueles que se prevaleceram do direito
de reclamação instftuido pelo pa.
rágrafCJ único do art. 13, da Consti
tUição de 16 de julho de 1934, a. fa~

culdade de pleitear perante o Poder
Judic1ârlo o reconhecimento de seus
direItos, salvo quanto aos vencimentos
atrasados, Tevela.das. des'tarte, quais
quer prescrlçóe~, desde que sejam
preenchidos os seguintes requisitos :

a) terem obtido, n<:l6 respectivo!'
processos, parecer favorável, e def1~

nit1vo, da Comissão Revisora, a. que
se refere o Decreto D.o 254, de 1 de
agôsto de 1935, e

b) não ter o Poder Executivo pro
videncia.do para dar execução &.O pa
recer da. Comissão Revisora., a. f1m de
reparar os direitos dos reclamantes.

Art. 37. Aos magistrados, membr'Os
do Ministério Público, e funcIonários
civis e militares, que tenham sido de
mitidos, aposentados. 'reformados, ou
afastados do exercido dos seus car
gos, após a. promulgação, da, COnsti
tuição de 1934, com 1nob6ervâncla dos
dispositivos e garantias então em. vi~

gor, ficam assegurada, qualquer que
seja. a sua a.tual situação jurídica, a
faculdade de pleitear jud1cin.lme.."lte a
repa.."'8.ção de seus direitos, excetuado
o da percepção de vencimentlOs e.tra
5ados.

Art. 38. Aos brasileiros que, em
conseqüêncIa dos sucessos pol1t1cos
de 1930, 1932 e 1937. estiveram presos,
ou deP01':tados, ou impedidos de re
gressar ao pais por prazo não menor

de um ano, são relevados os impostos
diretos em atraso, desde que 5a.tJsta~

çam, dentro de 180 dias, os corres
pondentes ao corre:nte exercfcio.

Parágrafo únlc<>. Sfi;" 19ualmente
cancelados os executivos f1scaJs con~
t1Ia. OS mesmoo 1nfclados, ou proc-essa.
dos, ou terminados durante a sua. au
sência. e T€stltu1dos os im'postos e mul
tas por conta dêles pagos ou deposi
tados em JuíZo.

Art. 30. Os cr1,mes cometidos por
clvillzados contra. índios, e reciproca
mente, enquanto não incorporados os
últimos à civilizaçáo, serão processados
.e julgados na capital do Estado em
cujo território houver incoTl'1do.

Art. 10. Sáo conuclldas honras de
Marechal do Elc:ército bra.slellro ao
General Mascarenhas de MoraLs, Co
mandante <las Fôrças Exped1clonár1as
Brasllelras, na. última. guerra.

Art. 41. F.' insuscetível da aprecia
ção judicial a. incorporação ao patri
mônio da. União dos bens dados em
penhor pelos benenciados do finan
ciamento das safras algodoeiras, desde
a de 1942 até as de 1945 e 1946.

. Art. 42. Qua.tro anos, no máx1rno,
depois de promulgada.. i:3e:rá a. Cons
,tttuição revista pelo Congresso Na
cional, que, p9.1"&. êsse efeíoo, ,nomeará
uma cornis.<;áo espeeJ.al.

Art. 43. &te Ato será. promulgado
pela. Mesa da Assembléia Constituinte.
na. fornta. da art. 213 da. Constituição

O aR. PRESIDEWl'E - Vou sub
meter à. votação a. emenda. n.o 3M. de
a.utoria. do Sr. Representante Nestor
Duarte, propondo a. seguinte altera
ção para o disposto no artigo 177, nú
mero I, letra. dI' cujo destaque é o se
guinte:

Oap. I do Tit. I:
Requeremos destaque para. a letra

h n.a VII do art. '1.0 do projeto ora
em vo.taçâo.

Em sessão, 15 de agôsto de 1946.
- Nestor Duarte - Aprova.do.

O SR. PRESmENTE - A emen
da estabelece o seguinte texto:

~ Temporàriedade das f'Ünçôes
eletivas: devendo ter co1no1dêncla
de duração os mandatos do Poder
Legialatlvo e do Poder Executi
vo" .
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o SR. NESTOR DUARTE - Se..
nhor Presidente, a votação desSA
emenda. deve ser acUa.da, porque a
matéria nela. contida está eviderute
mente subord1nada. à questão da coln..
cidência. -de mandatos, ou &aja, a. tOda
ao org.a.n1Zação pol1t1ea. brasileira.

O SR. PRESIDENTE - Em vota.
ção o destaque requerido pelo senhor
Nestor Duarrte, relativo à letra. h, nú"
mero vn, do art. 7.°, emenda 364.

O SR. NESTOR DUARTE (.) 
Sr. Presidente, peço a a.tenção, antes
de maJs nada, da ilustre Comissão
Constitucional e, principalmente do
seu Relator. o nobre Representante
Sr. Costa Neto, para as considerações
que vou expender.

Entre os casos que permitem a in
tervenção da União nos Estados in..
clui o SItua! projeto de constltwção
o que p.stá expresso na. letra h do nú
mero VII do art. 7.°. oU seja.:

l'O Govêmo Federal não inter
virá. nos Estados, salvo para. as..
segurar a o~ância dos seguin..
,res principios :
•• oi 110 •••• " oi •••

h - possibilidade de reforDia.
constitucional em qualquer tempo
e competênc1a. do Poder Leg1s!a
tivo para decretá-la".

O destaque ora em dellberação visa..
suprimir do texto do projeto a letra
h, que acabo de ler. A disposição, se
mantida no texto de nossa. Ca:r.ta. M3.g
:na, v.al consagrar redundância. absur
do e uma colisão com o que nêle pró
prio se con~m.

O Sr. Paulo Sarasate - Principal..
mente depois que a. Casa votou a
emenda Capanema., permit1ndo 56
promova, em prazo Jllais curto a. re..
forma. constltucional. Nestas con..ll
çOes. o dispositivo, cuja. supressão V.
Ex.'" propõe, deve ser realInente eU
m1nado.

O SR. NESTOR DUARTE - Mui
to grato a V. Ex.".

Redundância. Sr. Presidente. por
Que, se o regime que estatufrnos ou
lnstitu1mos é o representativo, não há
possibilidade de reformar-se uma.
ConstitUição senão Por liltermédio do

(.) NiW rol revisto pelo orador.

Poder Legislativo, soma dêsse princf
pio repreBelltatlvo.

O Sr. JOÕA Agrtpi1W - Na Qua.!1
da.de de membro de uma Bub-comis
são, devo prestar um esc~a.re<:1mento

a V. Ex.~ e à Casa. Essa letra h. eXis
te no projeto aprovado, pOr dois mo
tivos: o primeiro principio é o da re
forma a qualquer tempo, e isso pelo
ta.to de, no regime constitucional pas
sado, algW1s Estados terem ests.bele
cido. nas suasoonsUtuiçóes. que elas
não podiam ser reformadas senão
vencido tal prazo - e o Rio Grande
do Sul é ~ c1êles; o segundo pnn
cfplo restr1ng~ a competência ao Po
der Legislativo, porque outros esta
beleciam ser necessária. uma Assem
bléia. Constituinte paTa se fazer a re
fo~. constitucional. Desejo, lX>1s.
apenas esclarecer que. pelo projeto, a
reforma, pode ser efetuada. a qualquer
tempo e pela Assembléia Legisla.tiva,
não ConstitUin~.

O SR. NESTOR DUARTE - VOU
responder o aparte de V. Ex.1\ e mos
trar que não assiste razão ao nobre
colega na contestação que me quer
opor.

Afirmava eu. Sr. Presidente. que
a dJ.sposição é redudante, porque, se
o regime 6 representativo, o melo 16
g1.co de se reformar um:a. lei é atra
vés do próprio poder de origem, istO
é. do Poder Legislativo. E'. porém,
absurdo o texto, porque admite ao pos
ôlbllldade de alguma lei ou Constitui
ção proibir sua própria reforma..

Não conheço, na crônica dos regi
mes mais descabelados, lei Que 8.CIJ,SO
haja proibido sua própria reforma, ou
revisão.

Por isso, não seria de esperar. lia
cultura Jur1dica do Brasil e dos Es
tados federados, disposição que 001'1
tivesse êsse absurdo.

O Sr. Prado KelZy - Concordo com
V. Ex.a, ma.s não quero citar prece
dentes.

O SR. NESTOR lJUARTE - E' co
Udente com o texto Const1tuciona.l
porque, se a própria COnstJtu.1çAo
pro1be se faça a reforma sob o Estado
de sitio, não é p08Bivel imponha. aoa
Estados procedam, em qualquer tem
po, à reforma ou à rev1são das CoDS
t1t~ões estaduaJs.

Por isso, Sr. Presidente. porque é
redundante, absurdo e colldente, peço
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a supressão da. disposição ora crIti
cada.

Afirma-se que houve Constituições
no Brasil que proibl..ram ou dificulta
ram a. reforma Con.stltucional. O
exemplo é apenas um isolado: o da
Constituição do Rio Grande do Sul.
Entretanto, em si, não é val1oso. e
não tem procedência. Que a COnsti
tUição do Rio Grande do Sul - e
apenas uma - procurasse dificultar
a reforma do texto, leve-se isto à
conta. do chamado critério da rigidez
das leis constitucionais.

Se a Constituição viesse a. consa
grar em seu texto dificuldade maior
para reforma da lei Constitucional
mais grave seria se acaso os legisla
dores sul rio-grames pretendessem a
reforma e se sentissem impedidos pe
lo seu texto.

O exemplo hIst.ónco, inexiste. Em
nenhum Estsdo elo Brasil houve opor
tunidade para se pretender reforma.r
a constItuição e- um texto imped1ent.e
o obStasse. Ainda quando o houvesse.
bastaria que o legislador ~tadual re
corresse à autoridade do Supremo Tri
bunal, pFtra Que êste, aplicando a
Constituição Federal e zelando pela
pureza dosp rindpios represetnat1vos
e democrâtlcQS, lhe faciUtasse a ini
ciativa e a competência para tal f1m.

Respondo, assIm, as objeções áa no
bre colega e espero que a Assemblé1n.
suprima a disposição, para .expungtr
do texto uma cláusula. que é errOnf!a
redundante e absurda. (Muito bem).

(Durante o discurso do Senhor
Nestor Duarte reassume a presi~

dência, o Senhor Melo Viana.
P1"esident.e) •

O SR. COSTA NETO - Sr. Presi
dente, o nobre Representante Sr. Pau
lo Sarasate exprimirá o pensamento
da Comissão.

O SR. PAULO SARASATE (-) 
Sr. Presidente, falando em nome da
Comissão, por delegação do Relator
cJeral, declaro à casa que estamos de
acôrdo com a supr-essão propoota.

A oplniA.o do nobre Deputado Se
nhor Nestor Duarte é vanosa; entre
tanto, não é mister figure no texto o
dispos1t1vo em anállse para se verifI
car o hIpótese a que alude S. Ex.-.

(.) Não tal revisto pelo orador.

Por êsse motivo, a Comissão se ma
n1testa favoràvelmente ao destaque e
à supressão requerida. por aquele Uus~

tre colega.. (M,tJ,ito bem).

O SR. PRESIDENTE - Vou sub~

meter à. votação o destaque requerid.o
pelo Sr. Represent.a l'lte Ne\ltor Duarre.
para supressão da letra h do número
VII do art. 7, com parecer fa.vorável
da Comissão.

Os Senhores, que O aprovam. quei
ram levantar~se. (Pausa).

Está a,prava.ào.
Pa5.'3emos à votação do requerimento

de destaque para emenda. n.o 2.424-A.
de autoria do Sr. Aliol'War Baleeiro, do
seguinte texto:

Requerimento relativo ao artigo 63
do Projeto Revisto.

Requeremos destaque da Emenda
número 2.424~A para que seu conteú
do seja inclUído no artigo 63 do Pro:>
jeto Revisto Cópia. anexa. da Emenda.

Rio, 12-VIII-46. Aliomar Bale-
eiro.

A emenda diz:

Ao art. 32, inciso I ACl"escente~"e.
depois de "Ministros do TrtbunaJ. de
COntas":

"Intervenções nos EsUldos e gover
nadores dos Territórios".

Justificação

I. se a Senado é um concilio dos
I'embaixadores dos Estados" e se vl~

sa entre outros objetivos, contmba
lançar a di!erenç.a de repTesentação.
das unidades federais na Câ.IT...ara, na..
da mais justo do que submeter ao
voto secreto dos senadores a escolha
do cidadão encanegado de executar a
medit:a extrema e perigosa da lnter
vimção federal.

Não ha. pessoa med1aJnente in
formada d{)s bastidores da poUtica, UG
período republ1cano, que ignore o mo
tIvo InUmo das interv~nções federais.
provocada em regra, art1!lcl05amente
para que uma oposição, apolada pelo
Presidente da. República, pUd~.sse c()oo
locar o seu 'chefe no goso do poder
usufruído pela. obl1garqu1a, que se in
dispusera com o Palácio do Catete, ou
que errata na previsão de quem ai se
instalaria a cada camp.a.nha, presiden
cial. asse fol o drama não raro sa:c...
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grento e lutuoso, da história pol1tica
republicana em ·todo.s, ou quase todos
os Estados.

Essas intervenções se processavam
I

manu milibari, como em terra inimiga:
matava-se, incendiava-se uma bilio·
teea acumulava durante séculos e
bombardeava-se a tiro de canhão
Krupp uma cidade aberta com duas
horas de aviso apenas. O costa da
Bahia, em 1912, por exemplo. Depots
de 1915 surgiu a importação argentina
da figura de •. intierventor" federal.
Dos males, (l menor, porque de então
para cá se matou menos e já se não
incendiaram as billotecas.

E:sse interventor, entretanto, previs
to expressamente depois de 1934, está.
destinado a desempenhar o oficlo de
"advogado do diabo" contra a Consti
tuição, porque será fatalmente 'escolhi
do não pelo arbítrio elo presidente, 
o que já um mal em si - mas pela
captação exercida sõbre o Presidentt:
pelos interessados em manter a má
quina politica em determinado Esta
do, - o que ainda é pior. Pois no
funiio das ondas inquietas e sucessivas
da politica dêste momento não l: essa
a fôrça secreta e dissimulada que en
crespa a superfície das águas? Não
afIara isso à consciência de todos? En
tão, neutraliza-se com a aprovação do
senado, pelo voto secrero, a escolha do
sinistro personagem, qae há. de ser, pe
lo futuro afora, o interventor.

II. Aplica-se o mesmo aos Terri
tórios, que também vão presumivel
mente .ter seus .. donos li e suas oli
garquias. .. Se copiamos a Consb
tulção Americana, então não nos es
queçamos de que o senado e Presi
dente nomeiam o governador, o se
cretário e outras autoridades do
Alaska (ato orgânico de 1912) s. des
peito dêsse ten-itório ter senado e
câmaras locais. Senado e Presiden
te nomeiam também o governador e
o secretário de Hawai, onde !lá.
igualmente Senado local (ato orgâ
nico de 1.900). O mesmo acontece
em Pôrto Rico (atos orgã.n1cos de
1.9üO e 1.917). Zona do Canal do
Panamá. e nas Virg1s.ns Islands. Con
sulte-se por ex.. o 11vrinho do pro
fessor Sayre "Outl1ne of American
Govemment" 1944, pág. 97 a. 100. 
AliOmar Baleeiro.

o SR. ALIOMAR BALEEIRO
("') - Sr. Presidente, é fácil com
preender o sentido da emenda: é
submeter, também, à competência do
Senado ,a aprovação da nomeação dos
Interventores nos Estados e do Go
vernadores de TerrIt.órios, Acresce,
ainda nue em relação aos governado
res dé ';Nrritórl00, podem ser illVOCadOS,
o que tt.Clui se :!êz tantas vêzes, os
precedentes norte-americanos, porque
nos Estados Unidos, tõdas as nomea
çôes de governadores de Territórios,
mesmo os dos menos importantes, de
pendem da aprovação do Senado Fe
deral.

A matéria, Sr. Presidente, é tão
clara qu~ dispensa. qualquer outra fun
damentação ou defesa. (Muito bem).

O SR. COSTA NETO (.) - senhor
Presidente não posso concorda.r com
a emenda: assim como ta.I~bém não
concordo COln a argumentaçao do no
bre Deputado, Sr. Aliomar Baleelro.
S. Ex.lI. invocou a Constituição ame
ricana mas é necessário ter em vi~ta ...

O S'r. Aliomar Baleeiro - Não
invoquei a Co:;stituição a ~lle~icana,
p o r que ela nao faz refe:encla aos
Interventores e Governadores de Ter
ritórios; invoquei, sim, os precedentes,
porque, invarià.velme~te, os governa
dores de Territ6rios sao nomeados COln
a a.provaçã o do Senado Federal.

O SR. COSTA NETTO - Sua
Excelência, de fato, invocou os pre
cedentes, mas são todos êles bl:l.seados
na Constituição americana.

Ora, a Constltuição dos Estados Uni
dos da Amértca do Norte ~stabelece

que todos os funcionários nomeados
pelo Pres~:iente da RepúbliCa o :ião
mediante prévio assentimento e apro
vação do Senado.

Neste particular, o direito constitu
cional amerlcan0 é muito diferente do
n{)~so. O texto da ConstitUição que
assim estabelece determina que a lei
poderá atribuir aos "heads 01 Depart
mentI>, como atualmente :)ã.o denomi
nados os Ministros, competência para
nomear outros funcionários, ouvi'Cio,
porém, o senado. O senado aprova
não sômente a. nQUleaçâo de funcio
nários, feita pelo Presid~nte da Re
públic.a, como ainda pelos Ministroo
de Estado, tanto que os constituciona
listas americanos, quando est.abelecem

(. ) Não f oi revisto pelo orador.
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a distinção entf>e os funcioná.rios no
meados pelo Pres1<iente e os nomeados
pelos Ministros, declaram que os pri
meiros sã.o funcionários presidencia.is...

O Sr. Aliomar Baleeiro - Não fa.ço
cabedal dêsse preced-entc americano;
invoco a própria. utilidade. Seria con
veniente aos Interesses publicos que o
senooo. que já tem tantas outras fun
ções de contrôle sôbre as atividades
desm~ura.das do Pres:!Jdente da Re
pÚbllca, tivesse ta m b é m a das no
meações.

O SR. COSTA NETrO - Uma vez
que S. Ex.a desiste do argumento ame
ricano. que é o mais importante. se
nhor Presidente. oons1dero o próprio
texto como just1fiCtaJdo e opino ilela
rejeição da emenda, esperendo que a
Casa. faça o mesmo. (Muito bem,' mui
to bem.)

O SR. PRESIDENTE - Os Senho
res. que aprovam a emenda do Senhor
Allomar Balee1.ro. sob n.o 2.424-A,
queiram levantar-se. (Pause.)

Esstá rejeitada.
Há. outA·o destaque, do $r. Alber1co

Fraga, para a emenda D.a 405. cujo
destaque decl3ira:

Requeiro destaque pa..ra a emenda
n.o 405 - on~ convier - que veda a
cobrança de taxas ou impOOtos de
qualquer nattU'ezB sObre o ensIno e
manda que sejam gratuitas afl matrí
culas nos estabelecimentos oficiais de
ensIno.

Em .sessáo. 13 de agósto de 1946.
Alberico Fraga.

A emenda diz:
N.o 405

Onde convier:

Art. E' vedado à União. a""
Estados. ao Distrito Federal e aos
Municípios. e Ter.rit6riOS, cobrar
taxas ou impOstos de Qualquer na~
tureza QUe incidam. direta ou in
diretamente. sóbre o ensino em
qualquer de seus graus.

PB4'ãgra!o único." A matrícula.
e flreQüênc1a DDS 1nst.1turtos oficiais
de ensino. de qualquer grau. ou
natureza. serão inteiramente gra..
tuitos.

O SR. COSTA NE:I'O - Sr. Pre·
sidente. o pensamento da Com185ã.o é

contrário à emenda do nobre Repre
sentante Sr. Alberico Fraga.

O SR. PRESIDENTE - Em vota
ção.

Os Senhores. Que a1)l"ovam a emen
da. n.O 405, do Sr. Alberico Fraga,
queiram levantar-se. (Pausa.)

Está rejeitada.
O SR. EUZÉBIQ ROCHA (Pela

ordem) - Sr. PresIdente, pedi a pa
lavra para envla.r à Mesa. o requeri
mento que passo a. ler: (Lê)

Requeiro a V. Ex.V. dispensa de 1m
m-essão e publicação ao C!liP1tulo das
DispOSições Trans1tórias. uma vez Que
está impresso e distribuído em avulso.
convocando-se a A.ssemblé~a. para que
Se reuna em sessão notuma. hoje e
amanhã. a fim de discutir e aprCVM
o referido capitulo.

Sala das Sessões. 6 de setembro de
1946. - Euzêbio Rocha.

Dispenso-me de maiores considera
ções sObre a conveniência. de, com a.
má.xima urgênClS.. terminarmos a. ela
boração da nossa Constituição. O
povo está ansioso em ver o pais rem
teg!"ado na sua vida normal. Alega.
se ser a.bsurdo a-?ressar dêsse modo 05
nossos trabalhos. mas maior absurdo
seria negarmos nosso esfôrço para
ultima.r urgentemente a Constituiçáo
que o país reclama. E isso poderemos
fazer. sem prejuizo da. pe.rteição, pois
terem()s a devida calma.. a devida coe~
rêncla. e o devido amor para nos en
tregarmos com d~lcaça.o e ca.rinho,
com clareza e sobretudo com a. máxima
atenção, a seme1han'te trabalho. .a fim
de Que êNos não venham entravar a
elaboração constitucional.

Uma vez que conformemos nossa
atltude nesse principIo. poderemos
atender aos anseios que se justificam
pela gravidade do momento e pehJ, ne
cessidade de entregarmoo o país. de
imecliato. ao seu regime const1tuclo~

na.l.
Assim. Sr. PresIdente, faço um a.pêlo

à Casa para. qUe aprove o meu reque
rimento. (Muito bem.)

O SR. BARRETO rINTO (.pelo. or
dem) - Sr. Presidente, 6i:nt'>, e sin
to multo, di'Vergir do nobre colega,
também meu amigo. o SJ:. Etwébio
Rocha, ilustre Re-present&n...,e de Sã.o
Paulo. que acaba. de enviar à mesa
um requerlment<> de d.1spensa de lm
pressAo do capitulo das DiGipvsi~ões

~tór1as. para que a m1lotéria. pos
sa. ser 1m~a.tamen·te &ubmet1da. à
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oonsldeTaçâo da Assembléja COlIlSt1tu~
inte.

Longe de m.1m o P!'op6sito de retar~

dar a promulgaç~o da Cwrta Constitu
cional. mas, conceder-se dlspensa de
Unpressão e, em coIl5eqüêne!tt, 1n1c1a.r~

se lmed18/tamente a votação dêsse ca~

pftulo, é - não me leve a mal a As
semblé1:a o uso do têrmo, que não sei
se é parlamentar - quas1 wn.a. MOlIlS
truosidade ...

O Sr. L11UJ Machado - Com.-o é que
V. Ex.a tala em monstruosidade, se
a impressão Já está feita.

O SR. BAR.Rm:TO PINTO - ...
pelo conjunto de medidas que o capi
tulo encerra.. Ninguém nesta Casa po
derá. dizer de boa. ré que já o tenha
Hdo.

O Sr. ,,4.mando Fontes .- V. Ex.a
tem razão.

O Sr. Euzébío Rocha - Permite V.
Ex. o. um aparte?

O SR. B.ARJRETO PINTO - Com
prazer.

O Sr. E~ét.rto Rocha - A d1st:rlc.u1
ção dos impressos pode J,Jel'm1rtJ:r. peT
feitamente, a dispensa da 1anpressâ(l.
Não sei po:rque se nota, em cerlRs ban..
cadas, um nerv<l51smo especial ao 5e
e~~lr a impressão. A verda.de é que
devemos ativar OS trabalhos, e o meu
intUito foi precisamente êS<te. E' pre
ciso que se estude a questão e que se
vote desde jã.

O SR. BA.RR.ETO PINTO - E' lou
vável a atitude do nobre Repr~!...r,a.n
te par são Paul'O. ~tretamt..>, a mi
nha não pode ser objeto de critica.

O Sr. Amando Fonte$ - V. Ex.a tem
tõela razão.

O SR. BARRETO PINTO -- Estou
manl!festwndo meu ponto d~ vista. Leio
e estudo tôda matéri~ que é 5ubmet1~

da à Casa.

O Sr. Lino Machado - E nêsse pon.
to V. Ex. a tem inteira. razão.

O SR. BARRETO PINTO - Ao
a;bdr o folheto que tenho em mão, en
contro não um ca.pitulo de D1&po&ÇÕES
Trwnsit6rlas, mas de disposições pes
soais.

A.i.!n&L hoje o IIJomal do Comére1o".
tra.tanJC1o do assunto, fez um a.pêlo à
Assemblé1a Constituinte pera que não
desmamche o brUho de seu gra:nde tra.
balho, votando, como 00 pretende. êste

capítulo, com certas medidas que con
tém.

O Sr. Lino M achaoo - Capitulo j6.
denominado de "PlUlamã." pelo "COr
t'el0 da Manhã.".

O $R. BARRETO PINTO - 6erà
uma tristeza., uma grand-e trl.steza, se,
&em uma orientação e l~m exame de
tídos, dJspensarmos a impressão do ca
pitulo, para votá-lo atabalhoadamente.

Sr. Presidente, não me lev-e a mal
V. Ex ..., nem a. Casa, porque, se en·
contrasse no Regimento dispos1tl'Vo que
o pennitissé, eu requerer1e um desta
que no sentido de que a.prova.ssemos a.
Constituição que estamos vota.ndo, dei
xando para cxaminax de.'p01s cuidado
samente as Disposições Traalsitór1as.
tnfell2mente, não encontro am'Paro no
Regimento para fazer esta propOSta .
Não quero, entretam'to, iI1l!h.:1r, porque
o meu voto talvez seja op1nJAo isola.da
no plenário.

Sr. Presidente, o Regimento, de que
V. Ex. a tem sido O grande guarda., o
orientador e o seu melhor 1altérpetre
- permita-me - diz que tMa Illatéria
de ordem constitucional, uma vez. li~

da, é submetida à votação no dia
imediato.

Ora, Sr. Presidente, pa.rece~me que
não é ~ivel pensar hoje - como se
est1vessemos na dia 3, e não no dia
6 - em aprontar a. Const1tuição ]:>a.I'a o
dia 7 de setembro. Se no nos tal pos
s1vel, por causa da politicagem. ter
m1nal' a Constitujçâo até 7 de setem..
bro, aprontem-la para 9 ou 10.

O Sr. Lino Machado - Há.~
em têrmos pronta uma Carla Magna,
mas nã.o um fetichismo em tomo de
certa data.

O SR. BARRETO PINTO - V,
Ex. a , port,a.nto. apolanqo o meu pon
to de vista, aceita o alvitre de que es
tudemos cuidadosamente as Olsposi.
ções Transitórias?

O Sr. Ru.i Almeida - E' uma c;l.uda
d-e orçamento.

O SR. BAlRRETO NN'I'O - Esta
cauda de orçamento, como diZ muito
bem o Sr. Rui Almeida, ou pior Que
isso, êste capitulo d'M D1Slpos1çóes
Transitórias, permita-me, Sr. Prcsl
dalte, invocando preceito regimental,
peça EL V. Ex.a que coloq\1.e na. ordem
do dia. de amanhA. 7 de se~o, ou,
se não- houver sessão, no dom1ngo, se
necessário.
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o Sr. Euzébio Roelta - V. ex." é
fa.vorável à. sessão de amanhã,?

O SR. B.A.RlR.ETO PINTO - Evi
dentemente; nem cllsse outr~ col.sa.
Pod·emos mesmo realizar ses.soes per
man-entes para êsse fIm, mas obede~
cendo ao Regimento.

Sr. presidente, a IlÚnh-a questão de
ord~ é a seguinte: dentro do RetP~
mento, 56 amanhã poderá ser SUD~

metido à. votação o ca.pitulQ das DLS
posições Transitórias. (Mutto bem;
muito bem.>

O SR. PR.A.DO KELLY - Sr. Pre
sidente. no comêço da sessão 1-e hoje,
o nosso ilustre colega Ca.fé Filho re
novou questão de ordem Que a~1.res

tOra formulado pelo n-o.bre RepI'e:5en
tante do Distrito Federa.l, Sr. itut AI
m-eida.

Cifra.-se essa questão no seg~únte:
apresentada a red3.çáo das Dis/po.sições
Transitórias, que passarão a c:>nsti
tu1r um ato especial, indaga-se: tais
dIsposiç5es são susceptjveis de etl1~n
das no plénario? A alguns se alirma
que sim. Neste assunto, porém. e pre
ciso exam.inar ~O que dispóe o Regi
mento.

A Comissão de Constituição lnctlll1
biu-se de 1aur um ligeiro estudo 3
respeito do assunto, com o acat.a,men
to que ela deve o tôdas as ord~.ms

emanadas do pl-enário e. meno.s a1r.ld:l.
do Que 1550. aos desejos que o p~êná

rio manifesta no &mti-do de 'lM te
l1z encaminhamento da controvérsia.

O Sr. Carlos Prestes - V. E.~.a dá.
llcença para um 8J)arte? V. Ex. Q I

memtbro ilustre que é da Comissão,
poderia. br!onnar ao plená.rl0, ::le ne5.
sa nova leI apresentada, há matérla
que não conste nem do projeto nnte
nor. nem das emendas oferecidas? A
nós .se nos afigura "Que existe matéria
DOva.

O SR. P.R.ADO KET,T,Y - p()SSO
imormar desde já: há dois artigos
novos, de ns, 30 e 41.

O primeiro reza o seguinte:

44 A Mesa d'a Assembléia Cons
tituinte e.JQPed..lrá titulo de nomea
ção afetiva aos !1.mcionártos inte
rinos da.s 5ec.J:etarias da Câmara
dos Deputados e do senado,
oc~tes de carg()S vagos. que
trabeJharam na. .1'eltwra da Cons-

Utuição, até 3 clt) .setembro cte
1946" .

O art. 41 esta.be1ece:
"E' jn.susceUv~1 de o.pr~11.ça.o

judicial a lncorporo.çú.o doO ~a.trl

mônio da União dos bc1'U5 dados
em penhor pelos bellct1c!tl.doB eto
fina.nciamellto das sn!rws :\.lSL\do
eira.s, desde a de 1M2 a.t6 n.~ c1e
1945 e 1946".

Todos os demais dlsp~ILlvotl, ou pro
manam de emenda3 Jà u.ntorlorm(lu
te apresentadas em plonl1.rlo d 1I0bre
as Quais dev1a opinar {l Oomlli15(\o da
C'msUtulçlio, ou resultam til" HCC~~~

s!dade ele estabelecer a. normt\ tnt.or
temporal, em face dú voto do ~)10·

nário s6bre os cap~tuloli QUo lnto6lrnm
Constituição,

O Sr. Rui Almeüla - V. Ex.· per
mite um apar~e ? Quanto ao artIgo 41,
a que V. Ex.A se refere, nt10 tenho
informação, de modo que meu voto
contrário ou 1\ favo!', .!Iem o devido es
tudo, náo seria um voto razoAvel, não
teria consistêncIa.

O SR. PRADO KELLY - Quanto a
i::lso, qual 9. solução? Seria pedIdo o des
taque do art. 41 e, umll Vc~ connegu1
do, o relator, em nome da Combsll.o,
daria os motivos que no teriam lt:vado
a incluir o dispositIvo.

O Sr. Rui Almdda -~ Tn.lvoz no.o
fósse suficiente.

o SR. PRADO KELLY . Mu.'i Ó
assim aue temos procedido vm l'uIn
ção aos outros nssuntO:J.

(Trocam-se a1)~rtcll ~mt"IJ t'd~
rios deputados.)

Sr. Presidente, essa, Ó Il quot.ll(\() p"ra.
a qual venho pedir n cuIQ\}ul'alJt\o do
plenário, e em tOrno doIA tu t'('I I ,tl~u
mas considerações, t40 ldt!(J (} nubrC!l
Depute.do Rui Almoida mo 110rmltll.

Recordemos dUipa:dllvoli. Bc\ (lUa
multas vêzes é fathnmt.a Ol~llumu~
recorrendo a. preccttolt dn. nwum 10i
interna, mas não há. uul.ro remedl0,
quando se suscito.m qucatOcllI d" urdem.

O art. 26 do RegimenLo Intorno di:l
põe que, aprovado o proJotu, no pl'1
meiro turno.: seja êl~ 001001\(10 nn or
dem do dia' para sofrar UOlll l\nlcn.
diScussão e nos prim~Jro$ 15 dlll~ tH.'!
recebam emendas, n a~r tundumt'Oln-
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das da tribuna, durante o prazo pre
visto no mesmo Regilnento.

O Sr. Rui Almeida - Da. matéria
que toi apresentada em plenário

O SR. PRADO KELLY - Sim.
Ora, o projeto continna, como ti

tulo especial, as Disposições Transi
tórias.

O Sr. Ruí Almeida - Mas dêsse ta
manho ? Com tantos arUgos? 00n1
48 ítens?

O SR. PRADO KELLY - V. Ex.
deseja. ouvir-me?

O SR. PRESIDENTE - Está. com
a palavra o nobre Representante. Sr.
Prado Kelly.

O SR. PRADO KELLY - Sr, Pre
sidente, não sei se deva conti!luar.
quando um ilustre membro da. Mesa
impede que prassig&. em minhas con
siderações .

O Sr. Rui Almeida - Perdão. An
tes de ser membr() da Mesa, sou mem
bro da. A.ssemb~éia e tenho ° direito
de apartear, desde que V. Ex.a o per
mita.

O SR. PRADO KELLY - Quantas
vêzes V. Ex.a o desejar terá. meu as
sent,imento; peço, apenas, me dê en
sejo de enunciar o meu pensamentlJ.
EVidentemente, não l..hegarei ao fim,
se a cada palavra que pronunciar, V.
Ex." proterir ãüas.

O Sr. Rui Almeida - Não é exa-
to. Tenho pedido pel missão p9.r::t
aparteá-lo.

O SR. PRADO KELLY - E eu da
rei, gostosamente . AUás, jt.. expus' a.
V. Ex.''', antecipadamente. o mell pon
to de vista; desejo agora para que
os demais colegas o escutem. Depois,
responderei a qualquer objeçA.o de
V. Ex.o.

Extinto o prazo para receber emen
das, quer para a parte deflntl1va. do
projeto originário, quer para as Dis
posições Transitórias, voltaram as
emendas à. Comissão dos 37 e, n:l re
dação sub..~t1tut1va do Projeto, resol
veu ela. separar da primeira as úl
timas. Foi o que ficou constando do
artigo 213 da Constituição:

"Esta Constituiçfi.o, bem como o
Ato AcUcionlll dB.'S D1sposlçõeB
Constitucionais Transitórias, de-

po1a de e.ss1nados por deputad06 e se
nadore8 presentes, licrio promulgadas

simultâneamente pela Mesa da Assem
bléia Constituinte e entrarão em vi
gor na data da sua publicação."

Por êste motivo, foi remetido ini
cialmente ao plenário o projeto re
visto. sendo agora enviada R par
te referente às Disposições Transitó
rias. E que sucedeu com o projeto :e
visto ?

Hav1a ml1hares de emendas que a
Comissão examin.:iU, aceitando algu
mas em parte ou no todo, e rejeitan
do outros; após essa. tarefa, estabele
ceu fórmulas substitutivas para cer
tas redações. Foi por isto que se de
nominou redação substitutiva do pro
jeto.

O Sr. Lino Machado - Aliás, nessa
;rêdação substitutiva tomaram parte
membros que não são' desta Assem
bléia, pessoas estranhas à Casa. Acho
que isto, até certo ponto, É: uma dimi
nuição.

O SR. PRADO KELLY - E 'outro
ponro que não tem nenhuma relação
com a questão de ordem e sóbre a
qual V. Ex.a poderá ouvir, oportuna
mente. eS'Clarec1mentos da COOlissáo.
Presentemente, não tenho mandato da
Comissão para pronun....lar-me sõbre
êste assunto.

Pros..ctegl'lndo, Sr. Presidente, no meu
dlS(Jurso, Quero dizer que encerraremos
nesta sessão a matéria pertinente à
parte deflnll1va da Constituição. Há
vário.! dia.11 nos empenhamos nesta
lIda. Entretanto, nlnguem, até hoje,
se lembrou de propôr que no plenárlo
se aceitasse nova emenda ao texto
6UbStltutlvo da Comissão.

O Sr. Ru' Almetcla - V. Ex.- per
mite um a.parte? No projeto que pMR
aqui veio, eó estavam incluídos assun
t()s que, na.turalmente. foram levados
à Comiss4a por lntermédio de emen
das. Creio que essas emenda.s foram
estudadas e ace1tu ou rejeitada.:; na
Ora.nde Comissão. Veja V. Ex.- que é
complete.mente lógico, agora, quando
aparecem dois artigo~ estranhos, ha
ver pontos de vista contrários ã. acei
tação dos mesmos.

O SR. PRADO KELLY - 8r. Pre
sidente, positivamente, do número de
pala.vras prof.eridas pelo nobre Depu
tado. veri!1ca-re que S. Ex." é o ora
dor e eu o apa,rt.eante.

O Sr. .Rui AZmeida - Entretanto, s0
licito a. V. Ex. la que tenha paciência
por mais um minuro. Desej() infor
mar-lhe que nft.o h' quinze minutos
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chegou à Casa um folheto Impresso,
sem que nenhum de nós saiba o que
cO:ltém. Não é razoável que nós, que
estam-oo prontos para vo~ar, o faça
mos sem conhecimento préVio do
a.sBlUlto.

O 8R. PRADO KEIJ,Y - Quem
disse a V. Ex.li que proporei a v()
tação imediata dessas dIsposições?

O Sr. Rui Almeida - E quem dis
se a V. Ex.~ que eu afirmel isso?

O SR. PRADO KELLY - 8r. Pre
siàente, depois dêsse breve Jnter.regllo,
em que fUi apartea.d<l pelo nosso pre
zado colega SI'. Rui Almeida, de
seJo observar mais que a pr1m.eira
proposição está. assentada. 41As Dispo
SiçÕeS TransItórias" ora submetidas à
Assembléia constituem parU do pro
jeto revisto, que já 101 antes apre
sentad<l.

As regyras, os m~todQ.S ,os critérios
abordados para a vota:;ão de um se
aplleam à votação de outro. Ssse pon
to é fora de dúvida.

Os precedentes ai estão. No mo
nteato em que, em relação a.o texto
da. Oonstitu1ção, não se ad:mltiu emen
da nova oferecida em plenárIo, nem
há prazo regimental que a fa.culte,
nio se poderá admitir emenda nova.,
Quan<io se tratar de "D1sposiçôes
'I'ransitórlao;", último Titulo do pro~
Jeto primitivo.

Agora.. a questão é outra.: ?ooena
a ComissAo inovar, quer no tocante
60 texto perma.nentE: do projeto, quer
no tocante às t'Disposiç6es Trans1t6w
rias"?

Tenho para mim que. como Conlls
BAo, podia e até devia faz8 w l0, par
que nossa Regimento determlna.va que,
apresenta<ias tôdas as emendaa, 'VOl
tà:r1am elas à COnUssão da Const1w
tuição para interpor parecer.

Ora, êste mesmo Regimento diz, n<l
art. 77, que, nos casos onUssos, seria
dêle elemento subsidiário o da Câ
mara dos Deputados, de 15 d~ setemw
ibro de 1936, o QllS.l preceitua, no arti
gO 69:

't A COm1ssão que receber propo-
sições ... " ,

Sabe-se que proposic;õ,(), gci1ér1ea
mente, abrange projetos, indicações,
etc.

... " m~nsagens, ou Qualquer
oubro papel, que 1be t4r enviado
pela Mesa, poderá propor sua ado-

ção ou lua rejeiçM, total ou
parcIal, a.presentar projetos dêles
decorrentes, darwlhes substitutivos
e apresentar emendas ou sub
emendas';.

O Sr. Lino Mach440 - O disposi
tivo não se retere à elaboração cons
titucional.

O SR. PRADO KELLY - De re
ferência à. elaboração constitucional
é o artigo de que V. Ex.- se esquece.

E' a,dorável o argumento! A única
missão ãesta Assembléia, está demons
trado. e a maioria o proclamou, foi
a de fazer a Constituição. Logo, não
se trata de lei ordinãna. O regimen
to de uma Assembléia. d-estlnada. a
:fazer a Constit.uição, ent:'etanto, prew

celtuou que se adotar:l.a, DOS casos
oIn1saos ,o regimento da CAmara dos
Deputados, a que aludi. E o Cl!lSO é
omisso, porque df2: respeita à com
petência da. Com:1ssão.

Só um sofisma poderá. elidir esta
argumentação, Tenho, pOrtanto, co
mo demonstrada. a segunda proposi
ção.

O Sr. Ru.I Almeida - V. Ex.a su
põe ter demonstrado.

O ~R. PRADO KELt.Y - V. Ex.a
d.1v1rja até o final, porque é tneonven
cível.

Acabo de ler o disposit1vo regimen
tal e não sei qUe outros elementos
possa dar. Qual o dispositivo em que
V. Ex. a se apoia para diZer o con w

trár!<)1

O Sr. LinD Machado - V. Ex.a re
correu ao Regimento da. CâJna.ra. dos
Deputados ord1nárla. Nós estamos
aqui, porém, reunIdos em Assembléia
Constituinte.

O SR. PRADO KELLY - Todos
temos recon1do ao Regtmento da
Câmara, desde a instalação da Assem
bléia, porque êle é subsidiário.

(Trocam-se numerosos e vee
mentes a/partes.)

O SR. PRESIDENTE (Fazendo soa.r
os tímpanos) - Atenção I Peço aos
nobres Representantes pe.~tam ao
orador prosseguir.

O SR. PRADO KELI!Y - sr. Pre
sidente, agradeço aos nobres. valoro
sos. eloqüentes e entuslãstlcos colegas
o obséqui(J~ que BCQ.bam de me fazer,
silenciando um momento para que
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eu possa concluir a minha a.rgumen
tação.

Demonstrei, com apoio em dois clls
pOsitivos regimentais - o do Regi
mento em vigor e o do sUbsiqtárlo que
essa matéria já não mahi comporta
emenda, mas destaques, não s6 em
relação a qualquer artigo do seu
texto - porque esta é jurisprudência
f1rmada pela Mesa - como no tocante
a. emendas que se refiram ao assunto.
Será livre, portanto. ao plenário ma.
nU'cstar seu voto pela forma que o
entender, rejeitando êste ou aquêle
dispositivo.

O Sr. Luis Viana - O destaque so
luciona perfeitam6nte o impasse, por
que quem tiver alegações contra. ma
téria nova, pode retirá-la através do
destaque.

O SR. PRADO KET.J.y - Sem dú
Vida. Não fOra possível abrirem-se
novos prazos para que a Assembléia
apresentasse outras emendas, irem
elas à Subcomissão respectiva, depois
ao plenário da Comissão Constitucio
nal receber parecer e tomar ao re
cinto, adiando-se. talvez, por um mês,
o término dos nossos trabalhos.

O Sr. Lino Machado - Uma vez
que V. Ex.a acaba de dizer que há
jur1sp:-udêncla da Mesa firmada em
relação a. todos ês&!s a.ssuntos, pedi
lia que conseguisse do Sr. Presidente
o deferimento de todos os requerimen
tos de destaque. Assim, concordar€~

mos com V. Ex.a De outra maneira,
não seria possivel. O ilustre colega
sabe c;ue a. maIoria dos requer1rr.en
tos de destaque são 1ndeferid<>:5 pela
Mesa.

O SR. PRADO K'ELLY - O dlg
.no aparteante tem um melo a seu
alcance - apresentar um projeto de
resolução reformando o Regimento
para Urar das mãos do Sr. Presi
dente desta Casa o incômodo de des~

pechar êsses pedidos.
O Sr. Lino Machado - V. Exce

lêncIa, sempre tão calmo e elegante,
parece que se lrrltou com a suges
tão que apre&entel. Ela vem, no en
tanto, ao encontro dos desejos de
V. Ex.-.

O SR. PRADO KEl,.I,y - NAo me
1rit-eI, paUl, levo a minha tolerância
ao ponto de fazer um d.tsc11nlO em
colaboração com V. Ex.~ e com o
Sr. Rui Almeida.

O motivo pelo qual vim à trlbuna.
foi nio 86 detxar esclarecidos êsses

dois pontos, como também pedir a
V. Ex.a, Sr. Presidente, que não
faça entrar em votação a matéria re·
ferente às disposIções constituc1onais
transitórias na sessão de hoje. Ao
contrârio, admita desde já que qual
quer dos nossos colegas possa ofere
cer requerimento de destaque e f1xe
mesmo o prazo - digamos até as 10
horas da noite de hoje - para que
os funcionários da Mesa ...

O Sr. Gabriel Passos - Haverá
sessão logo à. noite?

O SR. PRADO KELLY .- Não sei.
. .. recebam os pedldos de des.t'\..

que, encaminha.ndo-os a V. Ex.li.

O Sr. Gabriel Passos - Não deve
rá. decorrer o prazo de uma sessão a.
outra? Em verdade, as Disposições
Transitórias", em sua última redação,
contem matéria nova. Isso, que tn
f:olnge o Regimento, bastaria para que
fósse desde logo rejeitada essa ma
téria nova.

O SR. PRADO KELLY - Demons
trei que não, e citei o artigo 69. V.
EX,1l não me deu a honra de ouvir.

O Sr. Gabriel Passos - Ouvi V.
Ex.n, que cltou dispositivo do Regi
mente anterior, pertinente à ela'oora~

çãc das leis ordInárias da Câmara,
tanto assim que fala em enviar à Me
sa quaisquer papéis, ou documentos,
causa que não ocorre na fase de ela
'Doração constitucional, que tem ri to,
que tE"m processo próprio.

O SR. PRADO KELLY - Vou res
ponder ao argumento do nobre colega.
Sr. Deputado Gabriel Passos.

Estranha S. Ex.a tenha eu citado
o Regimento da antiga Câmara.

O Sr. Gabriel Passos - Não é isso.
Citou dispositivo que não é pertinen
te à matéria.

O SR. PRADO KELLY - E já
agora afirma S. Ex.a que nãc é per
tinente à matéria. Não o é no senti
do estrito, porque o Regimento da.
Câmara nia se refere a assuntos cons
titucionais.

O Sr. Gabriel Passos - Não só
porqUE: não se refere a assuntos c0Il.:l~
tituC!onais, mas por que a embaraça0
não l a mesma. O subsidlo tem de
ser da mesma natureza.

O SR. PRADO KELJ..Y - A As~
sembléla Constituinte, ao elaborar o
R6gtmento, que devia preslc:Ur &os trs...
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balho.& de feitura da Constituição, re·
solveu considerar SUbSldiário dêle o
da Câmara dos Deputados, isto é. en~
tendeu que os seus tra1p.lhos tl.nha.m
pertinência com os de elaboração das
l?l.s.

O Sr. Carlos Prp,stes - O nobre
orador apela para. o art. 69 do Re
gimento sub~id1árl0. Nessa_ condições,
poderlamos ta.mbém apelar para o art.
213, § 3.<>, dêsse mesmo .Regimento, as
sim redigido: "Desde ql1e uma pro
poslção figure em pautai a Mesa re
ceberá. as emendas que, de acOrdo com
a Constitu1ção e o Regimento, COU"
berem nessa proposição e anotará os
pedidos de lnscriçác dos Deputados
qu~ desejarem discutir a. ma.téria".
Vamos apelar para isso e, assim, a
Il'\fLtéria nova traz.ida para. as Dispo
slCjóes Tra.nsitórias poderá receber
eULendas.

O SR. PRADO KELLY - O pre
ceito citado p"'lo nobre colega se re·
fere a dlíeren~s discussões sÔbre
qUalquer proposição. Nosso projeto,
poré-nl, teve discu.ss!ío ún1ca e esta foi
.:lncenada com a apresentação de cer~

ca de cinco mH emendas.
Resolvidos êsses pontos, meu re

que:rlmento é ne sentido de que V.
Ex.a , Sr. Presidente, aceite os pedi
dos de destaque, quer dos artigos
constantes do projeto ora oferdCicto a
plenário, quer das emenctas ~fcren·

tes à mesma matérLa. até àS dez ho
ras da noite, incumbindo os funcio
nt.riob de confiança ela Mesa do re
oobin1ento desses pedidos e do seu en
cgm.1nham~nto a V. Ex.lI. para e,~ame

e despacho. Pêsse modo, nas sessões
de amanhã à tarde e à nõiteJ podere
mos, talvez:, concluir a votaçao de tO~

das as Disposições Transitória.s.
(Muito bem; muito bem).

O SR. PRESID.EN'TE -- Tenho sô
bre a Mesa dois requerimentos refe
rentes ao assunto que vou 5ut>meter à
consideração da Casa..

O primeiro, é de autoria do Se
nhor EUZébl0 Rocha, j{a. tTanscrlto.

O outro, .subStItutivo ao anterior. é
de autoria do Sr. Barreto Pinto e está
ass.fm concebido:

SUBST11 U1'IVO

Para. que a Assembléia possa. votar
com perfeito conbec1mento da maté
ria. l'equetro que a A6sernb1é1a 6t reu
ne.. às 14. baraa. do dia '1, amanhA.

iniciando-se a votlJ,.ção do capitulo da.s
Dispasições Tra.n.sitóri~,providencian
do-se, tlnlâo. sóbre a pUblicação lme
dia.ta., do referido ca.pitulo, no IJiàrlo
da Assembléia Nacional Constituinte.

s. S., 6-9-1M6. - Barreto Pinto. 
Apro1lado.

O SR.. RUI ALMEIDA (.) (Pela
ordem.} - Sr. Presidente, ln~rito

pelo meu partido para falar ta res
peito de vários titulos do Projet~ de
Constituição, desisti da paJavra para
que ninguém, amanhã, viesse dizer
que um elemento do Partido 'I'raba
lhista BrELsUeiro esta.va. procurando
melas e modos, embora. dentro de Re..
gimento. para que a Nação brasileira
não tivesse, no mais curto periodo de
tempo, a sua Constituição.

CreIo que todo o plenário apoIará
estas minhas palavras. Agora, Se
nhor Presidente, o que desejo é que
todos nós possamos ter conhec1mento
da matérIa sob o título I'Disposições
Transitórias". Porque, ainda. há. })oU
co, quando ocupava. a. tribuna. I) :nos
So brilha.nte solega.. 5r. Representan
te Prado l{elly, 6. Ex.1. teve a. hones
tida.de, aliás reconhecida por todos nós,
de dizer que as DisposJções Tn.nsi tó
rias continha.m matéria. nova..

Pa.reee-me que numa Assembléia de
mpcrã.tica, como a nossa, não podemos,
absolutaznente, votar coisa aIgUIJla e
especla,1lnente a certa Magna de nos
sa terra, sem perfeito e integral co
nhecImento de causa. <Apoiados.>

O que pretendo, Sr. PresIdente, é
que V. Ex.· r>erm1ta que nós outros,
Representantes da N{l.Ção, tenha.mos
ao menos 24 horas para estuda.r o
assunta ...

O Sr. Barreto Pinto - Fo1 o que
propus.

O SR. RUI ALMEIDA - ... e na..
da m.a.t.s do que 24 horBll. Creto que,
assim, nã.o estou, absolutamente, fa
zendo obstrução,. porque tenho s1 do,
nesta Ca.sa, homem de atitudes cla..
ra.s, e não seria agora que fugbsse a
estas atitUde!.

Desejo, l'eplto - e é o meu requeri
mento - que V. Ex.· permita tenha
mos 24 horas para estudfLr s.s Dispo
sições Transitórias, a f1m de que, se
gunda-fetra ou domingo, se V. Ex..,
Sr. Presidente, achar convenit:Dte,
possamos votar consclenteraente.

(-) Não foI rev1sto pelo orador.
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Além do mais, pediria a V. Ex."
p~útisse que nós outros, represen~an
tes de diversos partidos, pudéssemos
estudar os dois artigos que constitllem.,
de fato. matéria nova e a respeito dê
les apresentar as emendas que julgas
s~mo.s convenientes.

Penso que maJs 24 horas ou menos
24 horas não prej udica.rão, de moda
algum, 'a promulgação da ConstltuJ
ção. (Muito bem: muito beT.'t. Pal
mas.)

O SR. OTAVIO MANGABEIRA 
(Pela ordemQ - Senhor PresIdente,
subs1:'revo as palavras do nob'" i-l.e
presentante que me precedeu na tri
bUIl3.. Fu1 um dos que se bateraxn.
nesta Casa, porque se votasse o mais
depressa. possível a COnstituição da
República. Fui, mesmo, dos que pjo
pugnaram que a nova Carta polltica
pUdesse ser promulgada a 7 de setem
bro.Não há dúVida, porém, de que
R Assembléia Nacional ConstitUinte
tem feito todo o possfvel, com o con
curso da total1<lacie dos seU5i membros,
para que êsse duplo desejo, por mim
manifestado, fõsse cumpn10.

Pocieremc.s dizer, amanhã, 7 de se
tembro, que a Constltwção do B~i1

está votada..

Poderemos amanhã vota: os dois ou
três últimos dispositivos que restam.
proprlamente, da Carta Polftlca. O
mais seráo fonnalldMies fL"lais. Po
deremos dizer à Nação, a 7 de setem
bro, que está restaurada, nl,) Brasfl, a
legal1da.de democrática. (M tâ.tG l)em'>

Isso não iIÚbe, Sr. Pres!dente. que
examinemos devidamente as Disnosi
ções Transitórias <apOiado.i) , o que
poderemos fazer no mesmo ritmo. pOI"
assim dizer, acelerado, em que temos
elabora.d.o a Constituição.

A .,r6pósito, porém, das DIsposições
Transitórias, nâo l)€l"CO a oportwl1d.à.de
de fazer, desta tribuna, um a'pêlo à
digna Com1ssá.o de Constituição à
própria Assembléia.
- Senhor Presidente, na opiniAo pú
blica., a impressão de que llo.S D1spos1
ções Tranaltór1as da Constituição. que
elaboramos, se transtormou. a.tlnal.
numa cauda. de orçamento (mui#>
bem). que fôra, sem dnv1da.. ~ il06
motIVoS 'de maior t!~d1to cio POder
1IegIs!ativo da ReVdbllca <mUIto bem),
a." tid' 'poilto· 'que á Cdnst!tutçio l"ejm
b1Iéa!ül'd~~ou nAo ma1s pude86eD1
ser toleradas.

o Sr. BttrTeto Pinco - Fêz-se até
uma revisão em 26.

O SR. OTAVIO MANGABEIRA 
Realmente sem um absuroo que se
houvesse feIto wna revisão constitu
cional. proibindo as caUdas de orça
mento, e Que estas reesurgissem na.
'Própria Constituiçãv republicana de
1946.

O Sr. Prado Kelly - A Subcomissão
não tem a ~enor r esponsabiUdade na
aprese.atação dessas emendas às DIs
posições Gerais e Transitó~·ias.

O SR. OTAVIO MANGABEIRA 
O a.parte de V. Ex.a eluc1d3 o assunto.

As D1sposlçôes Trans1tórlas devem
conter a matéria relativa à Constitui
ção pràpria.mente dita. tM"uito bem.
Palmas.) Compreender-se-ia que, po!'
exceção, direitos evidentes, sacrificados
àe modo irremediável, durante o longo
período do regime de pode:-es autoritá
rios, pudessem me1"eCer algum remédio,
mas só pOr exceção, e rigorosfssima.

O Sr. Gabriel PCZ3S0S - Como, por
exemplo, a an1stJa. (Mu.ito bem.)

O SR. OTAVIO MANGABEIR..l\ 
Seria caso de a Comissão Constitu
cional examinar novamente o a.ssunto,
de modo a poder lnforma~' à Assem
bléia.

E' dever da A.sgemblá-ia, lnquest!()
nàvelmente, ir ao en~onLro da opinião
púbIlca, no sentido de quantas reivin
cUcações essa mesma opinião pública
pleiteie, mas o primeiro dever da As
sembléia é salvar seu prestígIo perante
a Nação (muito bem), defender sua
dignt,dade, nâo deixan<lo que ela corra.
pela rua da amargura. (Palmas.)

O Sr. Barreto Pinto - E não crlar
favores pe6Sca11;.

O Sr. Galniel Pas308 - Sobreturlo,
quando na lei ordiná.ria se poosam
corr1g1r injustlças. (Muito bem.)

O SR. OTAVIO MANGABEIRA 
Evidentemente, o Poder Legislativo
ordinário vai surgir dentro em dias, e
estará no seu dever ir ao encontro de
quantas' necessidades pública:>, com
afeito, mereçam remédio.

'.roenh«>, naturalmente, pOr tôdas essas
B9PlraÇ6es legitimaS, a maior s1mpa.tm.
Nl'o ',posso detxar de as ter. Mas 0011
feSso' i'ecetiirque o prestigio da As
s~ir;;b1éIj ~otra perigo (mutt;) b~)e
~~o ·~e. 'a~~ de tUdo, de qú(i.1s
quer fIitelêsS~;'de nós rnes01OS, está o
graMe lntel'êsse ck salvar o prestígio
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da Assembléia (muito bem), .ilesta.
hora. cm que, com ela. renasce a lega
lldadoe republicana.

O Sr. Café Fílha - As Pispo€tçóe5
transitórias foram elabOradas com a
colaboraçâo do plenário. A Oomissão
Constitucional Meitou e rejeitou emen
das oferecidas no plenário. Por con
seguinte, a censura à comisSão Cons
titucional não é justa.

O SR.. OTAVIO MANGABEIRA 
V. Ex.a. reitera um aparte comque
há pouco me honrou o ilustre Repre
sentante Sr. Prado Kel1y.

Censura, no fundo, não deve haver
EL ninguém. Nem aoo interessa.dos que
pleiteiam direitos ofendidos, e poc:.em
reparação; nem aos Representantes
que propuseram med1das em atenção
a. êsses direitos ou aspirações; nem à.
Comissão ConstítucionaI .- não estou
censurando a quem quer Que seja, peço
a.penas o concurso de t o dos - As
sembléia e Nação. Os própIio.:; inte
ressa.dos pelas reivindi-cações de van
tagens ou direit06 são também interes
sados na defesa do prestigio do Poder
Legislativo da República (mu,!to bem) ;
porque na ordem democrá.tica que se
restaoelece, nem um s6 cidadão bra
sileiro deve deixar de ter c.. maior E'ffi
penho em que essa ordem democril.tlca
ressurja prestigiada. pelo a.poio da. opi
nião pública.

O que quero, o que pleiteio. é qU~

todos n6s, Comissão de CCnstituição
e Assembléia, encaremos o problema
das Di9J>OO1ções Trans1tónas, ouvindo
a opin1á,Q do país e observaI"~~10 os in
terêsses, não de I'A" ou de "'B", ma,:;
os interésses gerais da Nacão <muito
bem) e nenhum é maior neste mo
parte, no pre.<;tígio desta Assembléia
democracia que renasce encarnada, em
grande lJarte, no prestigio desta AS
sembléia. (.~uito bem; 71W~.~O bem.
Palmas.)

O SR. CARI·OS PRESTES (Pela
ordem) - Sr. Presld~nt,e, Srs. Const1
tuint.es, creio que as palavras que aca
bamos de ouvir do nobre líder da.
União Democrática. Nacional foram
capazes de chamar ao bom senso tôda.
3 Assembléia..

Senhores: ninguém mais do que nós
concordou com o esfôrço feito pela.
Constituinte, por todos, no sentido rle
conseguirmos promulgar a Carta.
Constitucional de 1948 no dia. de
amanhã. Isso, na entanto, não tal
possível. Evidentemente, não poderfa
mos deIxar de discutir a Carta que,

como Lei Magna, deve reger os des
tinos da naçã.o nos dias r. vir.

h vcrda.de é que estar..lOS ne. véspera.
de 7 de setembro e, mesmo que as
Disposições Tran.sit6rlas fossem hoje
votadas, restaria contudeo II votação
da. redaçãe final, que eXige de todos
nós cuidado e atenção.

Não é justo aceitemos uma. redaçã.o
atabli.Ihoanamente. sem acurado exa
me de cada um dos artigos, principal
mente daqueles que receoeram emen
das. algumas até de redaçáo e que fl.
caram entregues ao critéorio da Comis
são da Constituição.

Nestas concUções, senhores, o certo,
o evidente é que não será possiveI a
promulgação da Constituição no dia.
de amanhã. A nós nunca nos pa.receu
uma necessidade nacional a fixação de
data certa. Mais 24 ou 48 horas, mais
Quatro ou cinco dias não trarão ca
tástrofe ao país.

AK;orR, estamos frente às Disposi
çõeS'" Transitórias.

E' patente que se trata. de matéria.
nova; muitas emendas foram aceitas,
porque é claro que, do projeto ante
rior, passamos a um número de arti
gos muito maior do que o dêle cons
tante, e os partidos políticos repre
sentados nesta Casa. por suas banca
das, têm não só o direito como o dev~r

de estudar atentaLlente o aasunto
para stbre êle opinar.

Não se cogita sOmente da opinião
lncllvidual, mas de haV'er tempo para
lex, ctiscutlr e formar juízo sôbre cada
UlIl dos ar'Jgos.

Não entro ll'C mérito da questão.
Concordo com o oarecer do llustre
Uder da União Democrática. Nacional
de que ser1a útil expunglrmos dt' tOda.
e qualquer maMria não constitucional
as Disposições Transitórias: simples
mente. o indispensu.vel, aquilo '1ue diz
respeito à apllcação da ConstitUição,
nas condições em que vivemos atual
mente. (Mu.ito bem.)

Neste sentido, estamos de inteiro
acOrdo com S. Ex.I1: náo entramos no
mérito, porque, na vel'dade, não o co
nhecemos. O pr6prio Representante
do nosso Partido. na Comissão, teve
dificuldade em acompa.nhar a cUs
cussA.o; assim, a. bancada. do Partido
Comunista, com a responsabU1dade
que tem perante a opinião públlca,
não s6 se julga com o direito, mas
com o dever, de estudar atentamente
as Disposiôes TransItórias.

Não há mal algum, Senhores, em
que deixemos se publique a. ma.téria no
órgão otlclal, iniciando-se, segunda.
feira, a discussão. Não vem'Os neces
sidade de prcdpltar os acontec1men..
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tos. SimultAneamente, 'l. redação final
do texto da Constit'.Jição, já aprova
de, pod~rá ser submetida à apreciação
da Casa.. para que desde segunda-feira
comecem a correr as três sessões que,
de acõrdo com o Regimento, devem
realizar-se, para apresentação das
emendas de redação.

E' a sugestão que fazemos à Assem
bléia, ao bom senso dos ilustres cons
tituintes. independentemente de cor
rentes políticas. Fazê-ma-la com a
consciência de haver cumprido nosso
dever, durante Os dias em qUe traba
lhamos sem ceder um passo naquilo
que julgávamos indispensável. apro
veitando os minutos que r.cs resta\am
para, pela última vez, e novamente,
firmar nosso ponto de vista., e solici
tar o voto da Casa para algumas da
nossas emendas. Na quase totalidade
essas emendas não tomadas em con
sideração pela Constituinte: mas ti
vemos a felicidade de ver algumas
aceitas pelo plenário. Temos a rons
ciência do dever cumprido, e estamos
certos de que foI, materialmente, im
possível promulgarmos a Carta Cons
titucional no dia de amanhã. Mas.
assim, teremos tempo suficiente para
Estudar as Disposições Transtlórlas,
votá-las em pleno conhe<:1mento de
causa, dando à Nação, verdadeiramen
te, a ConslíituIção ~mocráUca e pro
greSbista que ela espera. (Muito bem;
muito bem. Palmas.)

O SR. NEREU RAMOS (.) (Pela
ontem) - Sr. Presidente. a Nação
Quer e reclama a sua Constituição po
titica. E porque a Nação assim haja
manifestado sua vontade. a Assem
bléia Constituinte, como ~ua mals le
gítima expressão. não poupou esforços
para sít'tisfazer êsse imperativo nacio
nal. (Apoiados.)

A Comissão da Constituicão. dele
gação da Assembléia. e esta rizeram
quanto lhes foi possivel para entregar
ao Pais. a Con.stituição no dia 7 de
Setembro.

O Sr. Plínio Barreto - Todos faze
mos essa justlç:l à Comissão da Cons
tituição.

O SR. NEREU RAMOS - Mas. a
despeit.o de nossos esforços. a despei
to elo árduo trabalho da Assembléia,
não pudemos atender, intef;ralmente.
a êsse nosso desejo. a essa aspiraçã.o
nacional. A Nação. todavia. há de nos
fazer justiça: é que não desertamos.
um. minuto sequer. do cumcrimento
de nosso dever. Todos aqui eStivemos

(*) - Não foi revisto pelo orador..

a postos, incessantemente. procuran
do, dentro da maior brev'dade. con
cluj,r a elaboração da n"ova Carta
Magna para o Brasil.

Estamos. porém, diante de fato já
a esta h()I'a jnemed1âvel~ não é pos
sível promu1garmOB essa Carta Mag
na no dia de amanhã. E'~nos !fcito.
entretanto. afirmar à Nação que a
Constituição que vai guiar- os seus
destinos estará definitivamente vota
da no dia 7 de Setembro! Restará a
~edação final, Que lhe náo pode alterar
a substância; restará. talvez. um ou
outro artigo dgs "Disposições Transi
tórias"; mas êsse reta.rdamento de al
ttUmClS horas será no próprio benefi
cio da Nação. prOQue na lei bisica
sairá de nossas mãos mais cuidada.
mais polida no seu texto; êsse retarda
mento de algumas haras não a 'PI'eju
dicará. de vez Que ela recebe da sua
Assemblé~a. ao certeza. de, dentro de
pouquíssimos dias. . ..

O Sr. Otávio Mangabeira - Apoia.
do.

O SR. NEREU RAMOS - ... pôr
têrmo ao regime mais ou menos discri
cionário em que estamos vi''lendo, e
de começar o P.:>der Legislativo a
cumprir seu deVeI. encetando o Pais,
dentrl:' da Constituição promul~ada.·
uma nova. vida. demecrática. P. admi
nistrativa.

Traga. por isso. meu apOio à sup;es
tão aqui feita, de se dar ao plenário
o prazo de vinte e Quatro horas p~~

que considere o ato das DJsPD8icôes
Tl'ansitól'ias, não seja ap-anhado de
surpresa e possa votar com conheci
mento d!" causa. (Muito bem.>

Não é justo que nesta derr&deira
hora atropelemos noosos debates.
quando a Nação nã.o exige isso de nÓS.

O Sr. Plínio Barreto - Não há Qual
quer perig-o iminente.

O SR. NEREU RAMOS - Não há.
qualquer perigo iminente. como bem
diz o nobre Deputado.

O retardamento servirá. para que os
Constituintes. mais compenetrados
aindr. do Que agOil"a das aspLrações na
cionais, po.ssam melhorar o te~o VQlta
do dn Constituicão e desbastar o Ato
Constitucional Transitório dos vícios
de Que porventura ve'Ilha maculado.

Não é possível Que. representando a.
cultura. do Pa.is. entreguemos à Nação
a ConsUtuição acompanhada de um
ato de Disposicões TranIDt6r1as a Que
o povo já CDmeç~u a denominar "tes
tamento" ou .. ccdicilo" .

O Sr. Barreto Pinto - Disposições
.. pessoais".
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o Sr. Lino .Machado - Neste ponto.
o nobre líder da maioria. tem o apóio
W1ã.nime da Assembléia.

O SR. NEREU RAMOS - Muito
obrigado a V. Ex.a .

Vamos. por conseguinte. conceder
êsse prazo, para maior meditação e
estudos sObre o que se contém nas
Disposições Transitórias'. e para que
a Comissão Constiuciona~ conclua seu
trabalho de redação do vencido. por
que ainda hoje foram votados disposi
tivos. nesta Casa. referentes às Dis
posições Gerais. :lâo sendo possível
que a Comissão, sem ter tempo sequer
p;:;.t'a reunir-se. apresente ao plenário
o \'encido da COIlS'tituição.

Acolho. portanto, com prazer, a su
gestão de não haver sessão hoje à
:nolte e de ser m8Jl'caOa outra para
daqui a vinte Quatro horas ...

O Sr. Barreto Pinto - E' o meu
substitutivo.

O SR. NEREU RAMOS - .,. a
fim de iniciarmos a dJ..scussão das Dis
posições Transitórias. dando ao ple
ilári'O. assim, tempO de exa.m.lna.r o
texto que acaba de ser divulgado e
Que Ilem foi publicado no "Diá.rio da.
Assembléia", e. ainda. para Que a Co
missão Constitucional possa examinar
mais uma. vez o vencido e redigia' o
Os.uitulo das Disposições Gera.is. que
hoje mesmo deve ser concluído.

Estou de perfeita con!onnidade com
o pensamento aqui exposto pelo nobre
amigo. ilustre Deputado PradO Kelly,
Qu-e falou em nome da Comissão Cons
tf.tucional. A tese por S. Ex.- defen
c1.da é a que ema!l3. do Regimento, é
a Que consulta o próprio prestigio da
A..o;semblé!a e é n. que d~\'e fier ampa
rada por todos nós. a f1m de se p1'o
mul~ar a nossa Const1.tulç~o dentro
do mais breve tempo, indo. assim. a
Assembléia Constituinte ao encontro
da vontade soberana da Nação. (Mui
L bem; muito bem. Palmas.)
,O SR. C~ FILHO (.) (Pela or

dem) - Sr. Presidente, sou m~mbro

da Comissáo da Oonst±tuiçao, e votei
contra várlos dos dispositivos corres
Pondentes ao Titulo "Dispos1ções
Tra:nJS1.tórls.s". Desejava, POrem. co
nhecer qual a matéria dêsse Titulo
c'c>ns!de:rooa. de intel"êSSe pessoal. A
crltt.ca.. sem a. indicação do fato, é
~justa. ,
'BA. slm. um dISpos1t1vo de 1nte~

se ~oa1, mas qu~ envolve o 1nte.rês
se da Pâtr1s.. na exaltação e b+&Vltra.
dó soldado brasileiro. Qual o que 81tn-. .

(" ) Não foi. revisto pelo orador.

bui ao General Mascarenhas de Mo
ra1s as honras de Marechal do Exér
cito brasileiro.

Essa. emenda, irncorporada ao texto.
foi oferecida pelo n-0bre Deputado Sr.
Herme5 Lima, representante da Es
querda democrática.

O Sr. José Bonifácio - V. Ex. a res
salvou um dispositivo que nã.o é de
interesse p8SS<lal.

O SR. OA.FÉ FILHO - Desej ava
conhecer êsses dispositivQS '"

O Sr. José Bonifácio - Quando en
trarmos na d1sCUS5âo do mérito, V.
Ex. a verá que são vários. E ficará.
assombrado.

O SR. CA.F'S: PILHO - ... para
justificar meu voto.

Um dos dispositivos criticados, que
está. provocando êsse mov1m.ento, essa.
"onda," contra o Titulo "Disposições
TransitóTias··. é o que beneficia ser
vidores do Estad;o com nlJ'...ls de cinco
anos em função pennanente.

O Sr, João Botelho - Pe.nn.tta-me
V. Ex.- um aparte. COngratulo-m.e
com a tese que V. Ex. 1\ de1'enoje. Não
desejo chamar para minha. mooest.a
~essoa as h{)JlTaI1as da iniciativa: mas
V. Ex. a sabe que. por oca.sião da
dlscu.ssão do requerimento de V. Ex."
oobre o comandant.e da :?EB. qaaooo
<falava o ilustre Representante Sr.
Flores d~ Cunha, tive oportunidade de
apartear S. Ex.1\ c dizer que seria de
tôda justiça não só a promoção de
quantos lutaram. com o sacrificio ae
suas vidas, nos campos da Itália. COlIDO
também incluir nas "Disp(Isições Tran
1S1t6rlas", ou se melhor entendesse em
le1 ordi'nária. disposi,tivo atrlbuiJndJo ao
ilustre General MaS(:arenhas de Mo
ra.1s o titulo de Marechal do nosso
glortoso Exér(:!to.

Era o 3.1>a.rte que Queria dar ao br1~

lhante discurso de V. Ex. a , congratu
la.ndo-me cem. a defesa que V. Ex.1r.
vem fazendo.

O SR. CArn FILHO - Dispositivo
que está. '-fazendo onda" - repito 
e que está sendo considerado de in
teresse pessoal, ~ o Que beneficia, dá
e5tab1lldad~, aos funcionários interi
nos com mais de cinco anos de exercí
cio: Mas, que culpa temos nós, legis
ladores C<m.stttuintes, de autori'dades
lIdmin1str8>t1w.s haverem consentido
em. que êsseS' fW1cloné.r106 ~e
ceSsem na fUnção dUl'8.1lte tão longo
pra.rW. sem que sua situação f&.se i'e-
gula.da? , .

O'·Sr." OÍ'DaldO Pacher.<J - Essa m'B.
tér1.a. já to! debatida. por vários Srs.
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Representantes, e também U"Ie opor
tunidade de defender. A tese é da
máxima justiça, e vai ao encontro de
milhares de fundonários, com os mes·
mos dev.eres e sem os mesmos direitos.
Acabo de receber telegrama de cente
nas de servidores da Leste Brasileiro,
de Aracajú pedindo amparo. Trata-se,
exclusivamente, de se fazeT justiça a
essa classe que cump-re com seus de
veres.

O SR. CAFÉ FILHO -- O dispositivo
novo, talvez mais forte que êste ...

O Sr. Jurandir Pires -- Está exten
so o Capítulo - Das Disposições Tran
sitórias, - porque o Brasil, vive, há
muitos anos, numa noite em que não
ha direitos. .

Dai, o aumento das reivindicações.

O SR. CAF€ Fll..rH0 - Quero dis
cutir com os fatos.

... e que vem sendo considerado de
interêsse pessoal é o que diz respeito
aos funcionários da Assembléia, ad
mitidos. e aos quais o Ato Adicional
manda expedir tftulos de efetivação.

O 5r. Paulo Sarasate - V. Ex." dá
licença para um aparte?

O SR. CAFÉ FILHO - Um momen
to, ~aro colega. Permita ·me que con
clua meu pensamento.

O 5r. Paulo Sarasate Quero
apoiar V. Ex.a por an~cedência. V.
Ex.a dIz bem que há casos pesoais e
casos gerais. A Assembléia (leve fi
car bem atenta para isso, porque aqui
lo que se pede para os extranumerá
rios n~Hia tem de pessoal; é de justi
ça, é de honestidade, é tudo o que
pode haver de mats direito. (Apoia
dos). O caso vem se aI'1"astandc há
mais de dez anos sem soluçáo, e a.
Constituinte pode perfeitamente re
solvê-lo.

O 5r. Gabriel Passos - lt demago
S'ia burocrática.

O SR. CAFlt FILHO - Outro dispo
sitivo r.onsiderado de interêsse pessoal,
é o que manda expedir titulas de efe
tivação aos funcIonários interinos da
AssembléIa. 1i=sse é maIs forte que o
outro, porque dispensou o tempo de
serviço.

Mas, Sr. Presidente. qual o antece
dente que conduziu a mim, deputaao, a
aceitar o dlspostUvo?

O Sr. Gurgel do Amaral - Foi um
precedente já aberto.

O SR. CAFlt FILHO - Foi a Mesa
da Assembléia, Que, em mensagem di
rigida ao Poder Executlvo. pediu Um
decreto de nomeação para uma Usta de

candidatos estranhos ao quadro dos
funcjonários (,ia Assembléia Const1~u
1nte, em que iam pessoas para cargo:i
de categoria, sem que nunca tivessem
serv1do ao Poder Legislativo.

O 5r. GurgeZ do A maTaI - E em ca
ráter efe~lvo.

O SR. CA.n FILHO - Foram inú
meros em caráter efetivo. E a Comis.
sã.o da Constituição se deparou com
êstes casos concretos: cidadãos ser
vindo 11a Assembléia Constituinte, em
cargos de categoria. com letras e ven
cimentos elevados ...

O Sr. Gabriel Passos - Os funcio
nárIos da Assembléia não devem ser
tratados melhor do que os outros fun
cionários do Estado.

O SR. CAFJ:: FILHO - ... nomea
dos pelo Presidente da República, por
solicitação da Mesa da Assembléia,
sem concurso e sem tempo de servi
ço.

Diante disto, e só por isto. a Comis
são da Constituição nivelou uns aos
ou~ros. O eXt::mplo veio do Poder Exe
cutivo, qUe baixou um decreto man
dando admitir no quadro do Poder
J..egislativo pesoas estranhas a êle. em
cargos de categoria. com vencimento
elevados, sem que tivesem prestado
serviço de espécie alguma.

Se o Poder Executivo deu êsses ordeM
nados e essas funções em ca.rãter ~te

tivo. e já Que não podemos mais repR
rar o mal feito ao() Tesouro ou à Uníão
por aue não nivehr:nos uns aos outros,
aqll~les que entraram por uecreto do
Poclrr ExecutIvo aos Que vão ficar
apt'nn~ nas mesmas condições, pelo vo
to da Assembléia?

As outras medidas que C:ecorrem do
u>}{to e são tida.s como de carát{'r pes
SO:'l.l. em maioria provêm dI'! uma
f'rnenda f'ro qUE' o General Eudldes
de Fi~ueiredo pede anistia DaTa to
dos aqueles Que foram politicamente
persf''-!uldo!'l. desde 1930.

O B:-8s11 ainda nno saiu. mas vem
saindo aos poucos. de um re~imc de
ditadura. em OUof' se cometeram gran·
des e ,""aves in1ustiças. Quem pode
considerar de interêsse pessonl a l"f'!n
teln'a(l§.o de um funclonâ.rto público~

aposentacio pelo art. 177 e Que foi uma
arma. poUtica?

Quem po.C!i' considerar de fnteré5se
pes.soa~ medida qll~ visa li reoara~
de injustica ccmetida nela Tribuna!
de ~llro.nça Nacfonal? .

O Povo precisa estar atento: o
que se quer é despTef;tiRiar a Assem
b~éla nf\ opin.fL\o pública; é tirar-nOB
a .autoridade.
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Se fizemos algmna. coisa que pMe<le
'sentimenta.lismo, .mpulso do roração,
fazemos para nivelar os casos e repa
rar injustiças.

São os fundamentos de meu voto,
do meu, Sr. Presidente, que votei con
tra muitos artigos das Disposições
Transitórias; ent.fe-tanto, acho injus
to que &e queira :,,~duzir a Assembléia
s. uma sltuaçã-o de desprestigio, quando
ela apenas tev-e uma intenção; "fazer
justiça àqueles que não a consegui
roam do Poder Executivo. (Muito bem;
muito bem.)

O SR. PRE.sIDENTE - Tenho re
querimentos a serem subme-tidos à
Casa a resp~ito da realização de ses
sao hoje ou amanhã.

O do Sr.' Oeputado Euzébio Rocha.
solicita que a Assembléia se reuna
hoje, em sessão noturna, e amanhã
para apreciar o projeto. O do SI' .
Ba.rreto Pinto sugere que a se,'isão se
realize amanhã às 14 horas.

Como o do Deputado Barreto Pinto
é substitutivo, submetê-Io-ei primeiro
à consideração da Assembléia.

Os Senhores, que aprovam o reque
rimento do Sr. B~rreto Pinto, queiram

. levantar-se . (Pausa.)
Está aprova.do.
O SR. BENJAMIN FARAH - Sr.

:Presidente, peço v-e-rificação de vota
ção.

O SR. PRE)S!D'~7E - V. Ex.11
aceita o processo simbólico?

O SR. BENJA..\.!lN FARAH _. Per
feitamente.

O SR. PRESID~E - Os 8er.ho
res. que aprovam o requerimento do
BT. Barreto Pinto, no sentido de que
se realize a próxima. sessão zmanhã
às 14 horas, queira'm levanta.r-&e.
(Pausa. )

Está aprovado e prej udicado o re
querimento do Sr. Euzébio Rocha..

O SR. PRESIDENTE -. SUbmeto
agora à discussão requ-erimento do Sr.
Rld Almeida, no sentid<l de que se
Jam pennitldos pe-didos de destaque
modificativos do texto das DisposiÇóes
Transitórias, nos seguintes têrmos;

Requeiro que lõejam permitidos pe
<tidOs de destaques modificativos do
texto das Disposições Transitória.s .

Sala das sessões, 6 de setembro de
1946. - Rui Almeida.

O SR. NEREU RAMOS - Sr. Pre·
s1dente. o nobre Deputado Prado Kelly
já. expôs o pensamento da comissão
contrário ao requerimento.

Declaro à Assembléia que doU meu
apolo ao parecer contrário do Relator.

Não é possível aceitar o pedido do
nobre Deputado Rui de Almeida, por
que senão irfamos renovar os deba
tes, através das Disposições Transitó~

rias, da Constituição já votada.
Não podemos, portanto, repito, acei

tar o requerimento.

O SR. RUI ALMEIDA (*) - Se
nhor Presidente. o meu requerimento
tem por fim. justamente, evitar emen
das novas ao texto. Há artigos que o
meu nobre colega Deputado Prado
Kel1y d~larou encerrarem assuntos
novos.

O Sr. Prado Kelly - Dois artigos
contra os quais V. Ex.1I. poderá. vo
tar.

O SR. RUI ALMEIDA - Dois ar
tigos. Muito bem. Pedirta.. somente,
que a Casa aprovasse meu re<;ueri
mento, que visa, apenas, destaque mo
difica.tivo.

O Sr. Prado Kelly - De m2téría
nova?

O SR. RUI A:LMEIDA - De maté
ria nova. Haveria o prazo, até ama
nhã, às 14 horas .

O Sr. Prado Kelly - Qual o con
ceito que V. Ex.a tem da expressão
Ifdestaque modificativo"?

O SR. RUI ALMEIDA - Pecllr o
destaque do modificativo, para modifi
cá~lo.

O Sr. Prado Kellll - Para emendá.
lo? Não entenda.

O SR. RUI ALMEIDA - E' c]3ro.
O Sr. Prcdo Kelly - Então é emeo

da.
O SR. RUI ALME!DA - Penso Que

estamos numa Assembléia demoo!'aU
ca; se estamos aqui para dizer nrnen
a. tudo quanto se n08 apresente, con
fesso a V. E'~ ,li. que nio virei mais.

Sr. Presidente. desejaria. apenas.
que V. Ex.a recebesse os destaques mo
clli1cativos a.té amanhã às 14 horas.
Isso, sim, é democrático e l1bera~; o
mais, é o 51st~ma da ·'rôlha.'· que
já. levou esta Casa a ser fechada. em
1930 e em 1937.

O Sr. Nereu Ramos - V. Ex." de
seja que se adote em relaçA.o ás dis
posições tra.nsltórias o mesmlJ procef'
50 seguida quanto ao texto constitu
ci.ona.l?

O SR. RUI ALMEIDA - Todos
nós desejamos, meu ilustre colesa e

(.) Não foi revisto pelo orador.
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prezado amigo Sr. Senador Nereu Ra.
mos ...

O 5r. Nereu Ramos - Multo Ob11
ga.do.

O SR. RUI ALMEIDA - .,. toma.r
conhecimento do que foi entregae ho
je à Casa, sem o que não podé:cemos,
absolutamente, votar em sã consc~ên

cia. Não nos esqueçamos que estamos
elaborando a Constituição do Brasil
depois da guerra, quando as conqllistas
sociais assumiram grandes proporções.
Tal situação V. Ex.a , como jurista, não
desconhece. .

O Sr. Nereu Ramos - Parece que
não me fiz compreender. Não há
muito, da tribuna, dei apoio ao reque
80 seguido quanto ao texto consUtu
rimento de V. Ex.B quanto ao prazo
de 24 horas.

O SR. RUI ALMEIDA - Perfeita
mente.

O Sr. Nereu Ramos - A resposta
de V. Ex.a já anteriormente havir. sido
da<la. V. Ex.a faz um-requerImento
no sentido de que sejam aceitos des
taques modificativos. Agors., pergunto
qual o sentido que V. Ex.a empresta á
expressão. Se V. Ex.\l. deseja que o
processo de votação das Dispo~:.içóes

Transitórias seja o mesmo seguido
quando da votação do texto do pro
jeto, não temos dbergência.z: agüra,
se V. Ex.a deseja inova.r matéria, que
n!o cClnte das emendas a,preser.tadas
em plenário dentro do prazo :regimen
tal, p.stamos em desacOrdo.

O SR. RUI ALMEIDA - Perdão,
nobre líder. Com o devido respeito
que tenho a V. Ex.a. devo acentuar
que V. Ex.1I sabe melhor do que eu
o que seja destaque e também co
nhece o significado do vocábulo '. mo
dificativo" .

O Sr. PraiúJ Kelly - O ondaI· já.
esclareceu que sua. gestâo visa possibi
litar o oferecimento de fórmula nova.,
que constituiria, porte.nto, emenda.

O SR. RUI ALMEIDA - São desta.
ques modificativos, de e.cOrdo como o
Regimento e com as emendas ex~s

tentes.
O Sr. Nereu Pl4mos - Nêsse caso,

estamos de acõrdo. se é de ncÕrdo,
não há dú·;ida.

O SR. RUI ALMEIDA - Era o que
tinha a dizer (Mutto bem>.

O SR. NEREU RAMOS (.)
Br. Presidente, dIante das explica-

(.) Não foI revisto pelo orador.

ções dadas pelo nobre Deputado Se
nhor Rui Almeida, penso que não há.
dúvida alguma em que o peclido seja
atencildo, porque S. Ex.a deseja. que
no processo de votação das IfD1spo
sições Transitórias" se adote o mes~

mo método até agora empregado em
relação ao têxto constitucional
destaque do têxto e das emendas
apresentadas.

O Sr. Rui Almeida - Mas que pos
sam também ser modificadas na hora
do destaque.

O Sr. Carlos Marigh.elZa - Coooar
da. o nobre orador em que a Mesa
aceite as emendas a.presentadas pe~

los Partidos a respeito da matérla
nova que consta das Dlsposl.;ões
Transit6r1as?

O Sr. Prado KeUy - Quanto aos
dois únicos artigos que lealmente dl'
clarei serem novos, mas dentro da.
competência da Com1ssáG, é mutto
fácil pedir destaque para suprtmi.
los. A Assembléia, porém, é que nãe,
poderá emendáwlos.

O SR. NEREU RAMOS - A res~

posta que devia dar ao nobre D~})u

tado Sr. Carlos Marighela, já deu o
ilustre colega Sr. Prado Kelly. na
qualidade de representante da. Co
missão dr. Constituiçã.o, por esta 1n
cumbido de esclarecer o assunto. Meu
pensamento, portanto, não pode ser
diferente do de S. Ex.a (Muito bem.)

O SR. PRESIDENTE - Vou oro
ceder fi. votação' o requerimento apre~

sentado pelo ar. Representante RUi
Almeida. no sentidc de se conced~r
-destaqut: modificativo às Disposições
Transi tórias.

Os Senhores, que o aprovam, quei
ram levantar-se. (Pausa.>

Está rejeitado.
O SR. PAULO SARASATE (*)

(Pela ordem> - Ped1r1a a V. Exce
lência, Sr. Presidente, declarasse até
que horas a Mesa recebe os desta
ques para a votação da ams.nhã.

O Sr. Barreto Pinto - Enviei à
Mesa requerimento nesse me:;mo sen
tido, fixando prazo até às 13 horas
de ama..nhâ.

O SR. PAULO SARASATE - Su
geriria que o prazo tôsse até 10 ho
ras, a fim de que a Mesa tenha
tempo dt! examInar todos os desta
ques. (Muito bem.)

(.) NAo foi revisto pelo orador.
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o SR. PRESDDENTE A Mesa
recebeu requerim'Ünto do 5r. .DeJpu
tado Barreto· Pinto em que pede seja
flxad(} até às 13 horas de amanhã o
prazo para recebimento aos pedidos
de destaque. sendo a sessão realizada.
às 14 horas.

Longe de mim qua·lquer idéia de in
sinua.r que não está nas atdbwções
da Mesa dacidí-lo, porque está en
quadrado nas suas atribuições.

Estou apenas insistindo num sis~

ma de trabalho da Mesa. à qual o
Regimento e a Assembléia. deram a
incumbência de eJCaminar destaques.
para submetê-los, ou nãO. ao voto.

se êsses destaques fÓ5$8lIl recebidos
a~ àS 13 horas, dificHmente eu os ';)0
d.erta. trazer estudadas às 14 horas,
quand<>, por se tratar de 8eS6ão extra
ordinária, não há. hora delieJ'minada
ao exp~diente e tenho de submeter (IS

destaques à aprecia.çáo da Casa, log)
após a aprovação da ata. e leitura do
eMPedien1íe .

Desta forma, eu pediria aos Senho
re6 Representantes, que entregassem
06 requerimentos até às la horas da.
manhã.

o Sr. Ba.rreto Pinto - Sr. Presí
dente, f>o1icitari·a. .a. V. Ex.1I> que tran
s1gjsse, reoe:bendo os destaques até àS
11 horas.

O SR. PR.ESIDENTE - Defiro ~

pec:lido. Fa<:o, t:ntretanLo, um a.pêlo
para que os IX!'d.1dcs d[; destaque ~c

jam entr~..s o mais cêdo possível,
recebendo-os eu. pessoalmente, a.té às
11 hors.:3.

O Sr. Barreto Pinto - Muito obri
gado a V. Ex.a •

O SR. PRmsIDENTE - Não há
outro assunto a ser venti1:ado, a.cérca
do texto constitucional.

O SR. PLINIO BARRETO (.) 
(Pela ordem) - Sr. Presidente, aÍllda
há matéria das "Disposições Gerais".
que deixou de ser votada na sessão
de hoje.

O SR. PRlESItDENTE - Do meu
compe.nheiro de Mesa. Presidente. em
ex~refdo, recebi a pasta. respectiva
1!e'lIl qualquer outro dccmnento. TI)
devia. devo iDlformax que há t.J:Dla
emenda de V. Ex.& a ser comideracla
nas .. Dlspol:lições Transitórias", sObre
a qual Já conoed1 destaque.

Tenho sóbre a Mesa requer1me.nto
dos Srs. Carl.as Prestes e Jorge
Amado, nos 6egu:1ntes térmos:

Requeremos q~e. noO caso de nA.o
haver sessão amanhã, seja prestada

hoje uma homenagem à data de Sete
de ,Setembro, consta'nte de um minuto
de silêncio em memória de todos OS
que lutaram e se ga.criflcaram pela
independência Política. da. Pátria.

Sala das Sessões. 6-9-46. - Carlos
Prestes. - M aurÍCÍo Grabois. - AI
cetW Coutinho. - Jorge A:"'l4ào. .
Abílio Fernandes. - Carlos Marighella
- Gregórío Bezerra. - Battsto. Neto.
'- Agostinho de Oliveira. José
Cíispím. - Osvallf<) Pacheco. - Cat
res de Brito. - Cla:udi1UJ Silva. 
João Amazonas, - Alcides Sabença.

- A'Prov~da por unanimidade.

O SR. PRESIDENTE - Se a Casa
deliberar hoje - porque. sendo amanhã
.sessão extraordinã.ría, nela não po
derei tomar conhecimento do requeri
do - prestaremos logo no inicio da
sessão a homena.g.-em pedida.

OS senhores, que aprov,am o reque
rimento. queiram levantar-se (Pausa.>

Está a,provado unànimemente (Pal
mas.)

O Sr. A.lfredo Neves pro
nuncia discurso comtmicando
que a Comissão de InaesttgCU;ão
Económica e Social, de que é
Presidente, C01U:luíu os seus tra
balhos. Envia, por isso, à Mesa
relatório geral e os parctats que
serviráo de elemento para es
tv.dos posteriores dos membros
do Congresso e que, jun.tamen
te com o seu discurso I serão
publicados depois.

O SR. GALENO PARANHOS
Sr. Presidente, peço a palavra, pela
o~dem.

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

O SR. GALENO PARANHOS (-)
(Pela ordem> - Sr. Presidente. dese
Jo aproveitar os cinco minutos que
faltam ao términc da sessão, a tim de
pedir a atenção da Casa para o de
creto de S. Ex.lI. o Sr. Presidente da.
República concedendo moratória. aOS
pecuaristas brasileiros e dando outras
providências no sentid.,) de lhes aU
via~ a s1t~ção.

Estivemos no Paláeio Guanabara,
onde o Representante Flores da Cu
nha, presidente da Comissão de Pe
cuárIa, teve opor tunid:~de de expres
sar a. S. Ex.ll. o Sr. General Eilríco
Gaf>par Dutrli., nOSGO contenta.mento e
nosse. aplauso ao ato de S. Ex.& Que

r
(.) Não foi revisto pelo orlidor.,
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desafogou a pecuária nacional. Não
deveríamos deixar oassar êste momen
tosem acentuar, igualmente, a atua
ção pro!1cua. e patriótica do Sr. Mi
nistro da Fazendr.. Dr. Gastão Vidi
glll que tu"do fez em prol dos justos
anseios dessa laboriosa classe.

Aea.bo, porém, c.e receber telegrama
de suma im1>Ortância sóbre o assuJJJto,
a cuja leitura vou proceder:

"Decreto estabelecendo mora
tória para pecuaristas causou ge
ral satisfação e alívio imediato
.lumerosa classe criadores brasi
leiros. No prazo estabelecido in
teressados deverão preparar com
posição para acertar seus negó
cios forma definitiva. Sabemos
bancos particulares estão prepa
rando reclamaçõ€s contra con
cessões contidas referido decreto,
não devendo ser atendidas aque
las que modificarem sua essência,
Agradecendo V. Ex.a nome pe
cuaristas Brasil centra.l aquele
decreto, esperamos sua me.nuten
Cão e repulsa contra pretensões
extorsivas estabelEcimentos cré
dito que tornaram vidas fazendei
ros honrados verdadeiro martírio
diante continua exigência e juros
elevados. Atenciosas saudações
J. S. Rodrigues Cunha, Presiden~

deT~te Sociedade Rural Triângulo
Mineirc. "

Sr. Presidente, o apelo do Presiden
te da Sociedade Rural do Triângulo
Mineiro, que V. Ex.a conhece de per
to, é de suma importância, porque nos
Informa que os diretores dêsses ban~

cos se reunem. nesta. Capital para so
licitar do Sr. Presidente da Repú
blica a modifIcação do decreto que
aUviR. a situação aflitiva dos pecua·
ristas na<:ionaIs.

Aproveito, por Isso, a oportunidade
no fentido de apelar para o Sr. Pre
sidente da República, a - fIm - de
manter o decreto, que, nwna hora
feliz, vem desafogar a honradr- clas
se dos pecuaristas e resolver defini
tivamente a situação da pecuária na~

cionBl.
O Sr. Gercino de Pontes - Que

V. Ex.a associe a adesão dos pecuariS
tas do nordeste. dos Quais recebi te
legmoama transmitindo-me a ~ande
alegria de que se acham possuídos pela
decretação da moratória. .

O SR. GALENO PARANHOS
Confesso-me agra,deeldo pela contri
buição do Dobre Representante, m!or-

mando à Casa de "'ue os pecuaristas
Ç)lham pa.ra o ~ovêrno como última
instância na situacão precária em que
se encontram.

Termino, Sr. Presidente, congra.tu
lando-me com o govêrno pelo gesto
feliz que teve. concedendo a mora.t6
ria e dando outras providênc1s.s de
amparo à pecuária nacional.

Solicito a S. Ex.a , o Sr. Presidente
da República mantenha êsse ato. Os
bancos pa.rticulares nada poderão 84"
guir contra a nobre atItude de Sua
Ex.a. porque já antes S. Ex.a havia
"permitido o redesconto de titulos ven
cidos na Caixa de Amortização Ban
cária do Banco do Brasil e nenhwn
estabelecimento de crédito atendeu a
êss~ decreto.

O govérno agiu acertadamente. ao
satisfazer os anseios de uma classe
honrada. que espera dos poderes Pú
bUcos ampa.ro e proteção. (Muito bem;
multo bem.)

O SR. PRESIDENTE - São envia
dos à Mesa as seguintes:

DECLARAÇÃO DE VOTO

D~ixamos expressamente consignado
que votamos pela aprovação da emen
da. n,o que se destinava a tornar
obriga.tória ao Presidente e Vjce-Pre
SI ':en ~e da RepÚblica. aos Ministros de
Estado e a outros funcionários que a
lei determinasse, a iniciativa de en
viarem ao Supremo Tribunal Federal.
antes do ato da posse na função Pú
blica. uma declaração minuciosa dos
bens que possuissem, p-orque entende
mos ser uma medida altamentl:o mora ..
lisadora.

Sala das Sessões, em 6 de setembro
de 1946. - Lima Cavalcan~i. -- Fer
nando Nóbrega. - Gilberto Freyre. 
Osmar de Aquino. - João Cleofas.
Alde Sampaio. - João Agripino. 
Seve'riano Nunes. - Hamilton Noguei
Ta. - João úrsulo. - Emani Sátiro.

DECLARAÇÃO DE VOTO

Declaro haver votado a favor do
destaque ao artigo 189, re<luerido pelo
Sr. Prado Kelly. suprimindo do tex
to da Constituicão l:l. aposentadoI1a. ex
ollicio do tuncio!1~rio pÚblico Que con
tar mais de 35 anos de serviço.

Sala das Sessões, em 2 de setembro
de 1946. - Dario Cardoso.

DECLARAÇÃO DE VOTO

Votei pela emenda n. o 1.622 que
diz: "O Presidente e o Vioo-Presfden-
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te da República, l>S ministros de Esta
do e outros funcionários que a lei de
term1na.r, env1'8.rão ao Supremo Tr:
bunal, antes de tomar posse, declara
ção minuciosa dos bens que possui
Irem" .

Acho a emenda profundamente justa
e exigida pela nossa. mentalidade que
atribui indisti-ntamente aos homens de
goVêmo, atos de lLsUTa duvidosa na
gestão dos dinheiros púb1:Lcos e prtn
cipaJmen1.e na c<>nce~ão de f·avores. A
medida, infelizmente rejeitada pelo
plenário. viria trazer um gra.nde be
:neff.c1o às funções públicas que, na
verdade, não fascina os homens de
bem, pela tortura que devem sofrer,
ao se verem, por maiores que sejam a
6Ua integr1da.de e honradez, enlaziiéa.
doo pela maledi'Cência e calúnia. A
emenda trás uma e~:igência que deve
!er1r 00 homens de bem, Qual seja a
necessidade de provar materialmente
a sua honest1dade. para serem a.credi
tados. Mas é de tal ordem a atmosfera
que hoje envolve as .. unções públicas
llO Brasil, é tão profundo o descrédi
to com Que cliante da massa se têm
apresP.lIlt.a.do os nossos homens públi
cos, Que o dispositivo ,,'!lia sanar, ao
mf:nos em parte. as graves injustiças
que freqUentemente d:tingiram homens
limpos de tôda a culpa. Vixi·a clarear,
impedindo que o clamor público en
volvesse nas mesmas suspeitas. deso
nestos e honestos, e tenninando de
vez, CQIll o fato de ~ertas repU'tações
só se liVTarem pela. morte das
imputações caIuruosas, quando então,
no dar~se o balanço nos bells inventa
11"1.0005 cbega-se à conclusão da ho
nestidade. O dispositivo. mesmo rejei·
tado. deveria constituir uma praxe,
uma norma, obe<leci<la por todos os
que viessem exercer fun~ões públicas
no() Executivo tanto federal, como es
tadual e municipal.

Sala das Sessões, em 5 de setembro
de 1946. - Munhoz da Rocha.

o SR. PRESIDENTE - Está finda.
a hora da SE:.-3ISão. vou levan't.&-ola. de
signando para a d€sm'nhã - dia. r'J
- Extraordinária a seguinte

ORDEM DO DIA

Continuaçãe da votação do lllo;etD
da constituição.

Deixaram de comparecer 11 se
nhores Representantes:

Partido Social Democrático
P{;rnambuco :

Oscar Carnl:uo.
Pessoa Guerra.

Paraná:
Flávio Guimarães.

Rio Grande do Sul:

Getulio Va.rga~.

União De7TWerática Nacional

Puíaí:

Antônio Correia.
Coelho Rodrigue3.

Paraíba:

Adalberto Ribeiro.

Pernambuco:
João Cleofas.

São Paulo:

Mârio Masagáo.
Rio Grande do Sul:

Flores ew. cunha.

Partido Social Progr~sista

Pará:
Deodoro de Mendonç&..

Levanta-se a sessão às 18 horas.



164." Sessão, em 8 de Setembro de 1946

(Extraordinária)
Presidência dos Senhores Melo Viana. Presidente e Berto Condé, 2.0 Vice

Presidente.

As 14 horas, comparecem os Senho
res:

Partido Social IJemecrático

Acre:
Hugo Carneiro •

Pará:
Carlos Nogueira.
Nelson Parijós.

Maranhão:
Vitorlno Freire.
Odilon Soares.

Piauí:
Areia Leão.

Cearâ:
Osvaldo Studart.

Rio Grande do Norte:
Georgí!lD AveUno.
Valfredo Gurgel.

Paraíba:

Samuel Duarte.

Pernambuco:
Etelvino Lins.
Agamemnon Magalhães.
Gerctno Pontes.
Oscar Carneiro.
Osvaldo Lima.
Ferreira Lima.

Alagoas:
Teixeira. de Vasconcelos.
Lauro Montenegro.
José Maria.
Afonso de Carvalho.

Sergipe:
Leite Neto.
Graco Cardoso.

Bahia:

Lauro de Freitas.
Aloisio de Castro.
Regis Pacheco.
FI'óes da. Mata.

Espírito Santo:
Atilio Vivacqua.
Henrique dp. Novaes.
Ari Viana.
Carl<>s I.ind~mberg.

Alvaro Castelo.
Asdrubal Soares.

D.lstrito Federa.l:
José Romero.

Rio de Janeiro:
Pereira Pinto.
Alfredo Tava"'e~.
Acúrclo Tõrres.

Minas Gerais;

Levindo Coelho.
Melo Viana.
Benedito Valadares.
Duque de Mesquita.
Israel Pinheiro.
W~lUngton Brandão.
Jasé Alkmlm.
Rodrigues Pereira.
Celso Machado.
olln.tA:> Fonseca.

Sáo Pa.ulo:
Gofredo Teles.
cesar costa.
COsta. Neto .
Horácio Le.fer.
Ataliba. Noguetra.



J oá<> Abdala.
Sampaio Vidal.
Alves Palma.
Batista Pereira.

Goiás:
Pedro Ludovíco.
Dario Cardoso.
Diogen-es Magalháes.
João d'Abreu,

Mato Grosso:

Ponce de Arrurla.
Paraná:

Fernando Flores.
LaUTo Lopes.
Aramis Ataide.
Gomi Júnior.

Santa Catarina:

Ivo d'Aquino.
Aderbal Silva.
Orlando Brasil.
Rogério Vieira.

Rio Grande do Sul:
AdI'osldo Costa.
Daniel Faraco.
Manuel Duarte.
Souza Costa..
Bititencourt Azambuja.
Nicolau Verguelro.

União Democrática Nacional

Amazonas:
Scveriano Nunes.

Maranhão:
Alarico Pachect).
Antenor &géa.

Piaui:

Matias Olimpio.
José Cândido.

Ceará:

Paulo 8arasate.
Bem carvalho.

Rio Grande do Norte:

José Augusto.
Aloisio Alves.

Paraíba:

Vergniaud Vanderlei.
Argcm1ro Figueiredo.
João Agripino.
Plínio Lemos.
Ernani Sátiro.
OSmar Aqulno.
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Pernambuco:
Gilberto Freire.

Bahia:
Otávio Mangabeira.
Manuel Novais.
João Mendes.
Rui Santos.

Distrito Federal:
Hamilton Nogueira.
Euclides Figeuiredo.

Minas Gerais:

Monteiro de castro.
José Bonifácio.
Lopes Cança.do,
Licurgo Leite.

São. Paulo:

PUnia Barreto.
Toledo Píza.
Amellano Leite.

Partido Trabalhista Brasileiro

Amazonas:

Leopoldo Nev~<;.

Distrito Federal:

Rui Almeida.
Baeta Neves.

Minas Gerais:
Ezequiel Melldes.

São Pau1o:

Pedroso Jünll\l',
Berta CD!'ldp.

Partido Comunista do Brasil

Pernambuco:

Alcédo Coutinho.

Bahia:
Carlos Mari(rheEa.

Dis tri to Pederal :
Mauricio Grabóis.
Batista. Neto.

Rio de Janeiro:
Alcides Sabença.

São Pau!..I:

José Crispim.
Jorge Amadc.

&10 Grande do Sul:
Abíllo Fernandes.



-297-

Partfdo Rep!'bltcano

Pema!1~buco:

Souza Leão.

Minas 3erais:
Felipe Balbi.

São P<:t.~~o:

Altino Arantes.
Paraná:

MWlhoz da Roc:1a.

Partic!:) Sacia: Progressista

RJO Grande do Norte:
Café Filho.

São Pau!o:
Campos Verg~l.

Partido Democrata Cristã'J

Pernambuco:
Arruda C5mara.

Sáo Paulo:
Manuel Vitor.

o SR. PRESIDENTE - Achando
se presentes 125 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.° Secretário)
procede à leitura da ata.

O SR. PRESIDENTE - Na forma.
do Regimento Interno, declaro apro
vada a. ata, ressalvada qualquer reti
ficação escrita, que seja apresentada.

Não havendo quem peça a palavra
sõbre a. ata. encerro a sua discussão e
vou submetê-la a votos. (Pausa).

EstA aprova.da..
Passe-se à leitura do expedientE:.
O SR. LAURO LOPES ( 2.° Sem'e

tário, servindo como 1.°) procede à.
leitura do seguinte

EXPEDIENTE
Telegramas :

Do Sr. Interventor Federal do Es
~o do EsPlrlto Sa'nto, conVida.ndo'·o
Sr. Presidente, para ã.Sslstir as~lerii;'
dades de itla.uguraçA'ó do Centro 'de
Saúde modêlo da Capital daquêle EGN
tado. - Inteirada.

Do Sr. Dicesar Pla.isant, nos se
guintes tênnos:

Apresento, à Assembléia. Consti
tUinte, como paranaense, pelo inter
médio de V. Ex.a, meus sent1mentos
de suma consideração, pela reintegra
ção do Iguaçu ao Para.ná, saudações.
- Dicesar Plaisant. - Inteirada.

Dos extranumerárias da Estrada de
Perro Central do Brasil, no Estado de.
São Paulo, solicitando que os direitos
do art. 15 sejam extensivos às autar
quias. - Inteirada.

Da 'Confederação dos Servidores
Públicos do Brasil, manitestando seu
agradecimento pela maneira cordial
com que foram recebidos seus direto
res,· durante a. elaboração da Carta
Magna. - Inteirada.

Carta:

Do Sr. Presidente da Associação
Brasileira de Imprensa, agradecendo,
em nome dessa entidade, a inclusão,
nas disposições geraie da Constituição
a isençáo de impostos diretos para os
salãrios dos jornalistas. - Inteirada.

Convite:

Dos moradores da Vila de Merlti,
para as féstividades comemorativas de
7 de Setembro. - Inteirada.

Oficios:

Do Secretário Geral do Ministério
da Guerra, remetendo uma medalha
de ouro e uma passadeIra de ouro,
com o respectivo diploma e fitas des
tinadas ao Exmo. Sr. Senador Gen~N

ral de Brigada Renato Onofre Plnto
Aleixo. - Comunique-se ao interes
sado.

Do Comité Democrático Progressista
de Cachambí, alusivo à prisáo dos Se
nhores Manuel SUvino da Fonseca e
Mário Ferreira Campelo. - Inteirada.

Avisos:

Do Sr. Ministro da Viação. prestan
do iriformaç6es solicitadas em o Re
querimento n.a 176, de 1946 de autoria.
do 'Peputado Arruda Câmara. - Ao
reqrierente .

Do Sr. Ministro da. Viação. relativo
à Indicação n.o 152. de 1946 de au
toria do Senhor Deputado Aloísio
Alves. - Ao requerente.

O SR. PRESIDENTE - O Senhor
Dario Cardos'o envia à Mesa a. se
guente:

DECLARAÇÃO DE VOTOS

. 'O capitulo referente à EducaA;ão 'é,
por sem dúvida. dos de maior relc-
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vâncla da Constituição que se está.
claborandú. E por que assim penso,
desejo dei"ar Msinalado nos Anais
da Assembléia Nacional Constituin
te haver adotado, nesse particular,
com algumas restrições, a emenda
Gustavo Capanema, coincidente, em
muitos passos, com a de n. o 3.246, de
minha autoria.

Entre as restrições que fiz àquela
emenda, em sua quase totalldade
aprovada. pelo Plenârio da Assem~

bléia, sobrelevam as referentes ao en~

sIno técnico-profissional e à proibi
ção do ensino em lingua estrangeira.

Plocuralldo preencher as fôlhas ou
insuficiências da emenda em foco.
requeri o destaque dos incisos b e d
do n.O V do segundo artigo da de mi
nha autoria, Que são dêste teor: b)
obrigatoriedade do ensino técnico~pro

fissional e principalmente do a~rícola
em todo o país; d) proibição do en
sino em idioma. e~trangeiro, salvo o
das próprias línguas.

Pleiteei fõsse introduzida na. Cons
tuição a matéria consubstanciada na
almea b, porque, padeceudo o Brasil
de enorme carência de técnicos, mà
ximamente para. as lid~s dos campos.
Que constituem P. hão de constituir
sempre a principal fõrça propulsora
do progresso de nossa economia. afi
gura-se-me grave erro não se dar a
assunto de tão visceral importância o
merecido relêvo na lei máxima em
elabora<:ão .

Se a educação, no sentir de Ingenie~

ros. deve conSistir no desenvolvimen
to da capacidade para o trab&.lho, essa.
afirmativa assume o caráter de verda
de axiomática em relação ao Brasil.
onde li. tarefa maior dos governos e
da sociedade deve consistir. sobretudo.
em preparar o homem do futuro para
o trabalho. pois só por meio dêle po~

derá. a nossa pátria atin~ir o grau de
desenvolvimento e ascender à grande
za almejada por todos os brasileiros.

No tocante ao assunto do item Pom
exame. houve da parte do 'ilustre Re
presentante da Comissão Constttucio
nRl e do nobre deputado Gustavo Ca
panema 11m eQulvoso Que é de mister
fique esclarecido. Entenderam, sem
razão, os dois preclaros COmititllintes
Que "a obri~atorl~dade de ensino téc
nico-profissional" dp.veria. ser consi
derada como siln'lifit'ntlva da obri~a

tor!edade do aprendizado. ou freQUên
cia.

E' evidente a errania de tal con
ceito.

A expressão tem em mir~ compelir
o govêrno a manter cursos das maté-

rias ou disciplinas objeto da obriga
toriedade. Nesse sentido !ol emprega
da na emenda n. o 3.246, que distln ~

gue. de maneira a espancar qL1alQuer
dúvida. as duas coisas, tanto que a
alínea a do mesmo número e arti
go reza dêste teor: ., ensino prlmárIo
integral e gratuito e de freqüência
obrigatória. "

Também a Constituição alemã de
1919, chamada Cons~itu1ção de Wei
mar, monumento de perfeicão técni
ca inspirada nas Idéias do insfgne
professor HUgo Pl'euss, quando se
refere à obrigatoriedade do ensino
para os alunos usa da expressão fre
qüência obrigatória. Eis o primelro
período do art. 145 desse. Constitui
ção: .. A frcqUênc1a escolar é obriga~
tória .• ,

Para melhor documentar meu pon
to de visCa. trasla.óo para aqui o se
guinte excerto de um discurso proferi
do na ConstItuinte de 1934, pelo llus
tre professor e ex-ministro da Educa
ção Sr. Leitão da Cunha: "Como
ensino paralelo, pelo menos, a um
dos graus do primário. cumpre aten
der ao ensino técnico de art1fices que,
igualmente. precisa ser obrigatório, de
vendo essa obrigatoriedade de ensino
constar também da Constituição Jem
o Que não r.hegaríamos !L resultados
práticos.

Não digo nesta hip6te~e obrigatorie
dade do estudo e, sim, do ensino. para.
que a. ação supletiva da Uniáo possa
assim realizar-se sempre que faltar
a interferência dos Estados, nesse par
ticular, ou quando o município ctei"ar
de concorrer com o que lhe competir
pHa a realização dêsse ensino".

O que advoguei foi - como também
o desejou o ilustre professor citado 
que se tornasse compulsória a criação
em todos os Estados de estabelecimen
tos de ensino técnico-profissional e
principalmente agrfcola. Jamais pre
tendi obrigar todos os estudant,~s a
êsse aprendizado. como se a11gurou ao
nobre Senador Ferreira de Sousa. re~

presentanLe da. Comissão Constitu
cional.

Aliás. o seu equívoco, nêste passo,
resultou. ao meu vêr, de um êrro co
mum entre nós e que precisa s~r er~

radicado. qual seja o de considerar
se o ensino primário mera etapa para
o secundário, como êste. para o o:;upe
rior. O ensino. a começar pelo primá
rio. deve ter finalidade própria: a de
preparar o indivíduo para a vida,
constituindo para êle um iIlstrumento.
de trabalho.
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A preocupação apenas de a1fabetizar.
dando ao aluno cultura puramente li
vresca sem nenhuma finalidade prá
tica, lévou Anfsio Teixeíra. a afirmar.
e com razão, que o mal brasileiro é
a falta de escolas e também a escol:\.
eXistente.

Visava. com o inciso em foco, jus
tamente colocar a.o alcance dos jo
vens menos favorecidos da fortuna,
que são a grande maioria, e que não
podem aspirar o acesso ao curso su
perior, e nem mesmo ao secun:iári:.J
uma vez concluídos os estudos primá
rio o ensino técnico-profissIonal,
pr~porcionando-lhes,pela aquisição de
conhecimentos de um determinado off~

cio, de acôrdo com a sua vocação. um
instrumento e:!iciente de trabalho que
os habilitassem a enfrentar a vida. de
conformidade com a sua condição e o
seu meio. A .ttnalidade visava p~la pri
meira parte do destaque requerido ja
mais foI, como ficou dito, a de obri
gar tocíu.'i os alunos à freqüência das
escolas técnico-profissionais e agri
colas. senão a de colocá-las ao alcan
ce dos que delas neces~ltassem por
'Vocação ou por necessidade. O ensino
das artes pre.ticas é de relevantfssima
importância. concorrendo, além do
mais, para reduzir a distAncia. ent'e
as classes llnstradas e as grandes nl::l.S
ms inculta.s.

No tocante ao inciso b do desta
que. "proibição do ensino em ~dic

ma e.c;trangeiro", não obstante ter
sido mal interpretado por alguns
Constituintes o meu pensamento, cla
ro é o objetivo acautelador dos in
terêsses nacionais que encerra.

Não tem o di<>positivo a amplitude
e compreensão que lhe quiseram atri
buir alguns ilustres ReprE'.sentantes.
Proibe êle apenas seja o ensino, no seu
conjunto ou totalidade. ministrado pm
llngua estrangeira, o que vale dizer
que determinadas diRCiplinas e, entre
elas, as prõprias línguas estrangeiras,
que poderão ser ensinadas pelo chama
do método direto, não encontrariam
óbices no têxto em referência a que
fOssem prefessadas em ouLros idio
mas.

Tanto assim é, que a própria emen
da n.O 3.245 prevê a possibilidade
do contrato, por tempo determinado.
de professores estrangeiros de nomea
da (parágrafo único do 8.° artigo)

Nenhuma. dificuldade apresentaria
pois. o inciso. se adotaCio, a que os
eursos de extensão universitária pu
dessem ser :m1n1strados em Iingua~ es
trangeiras. De mais a mais, o !ntui-

to do dispositivo era o de abranger
apenas o ensino primário e o secun
dário. tanto que faz refer~nc:Ia ao en
sino de línguas estrangeiras, que não
constitUi objeto do ensino s':.1perior. E
neste particular houve ainda manifes
to equivoco do ilustre Representa.n
te da Comissão Constitucional,
quando aflnnou que se ensinam
linguas na Faculdade de Fi
losofia, porquanto a própria denornl
nação do Instituto evidencia não se
pcder incluir entre as suas finalida
de~ :l millistraç[lo de tal ensino. O
que se ali pode fazer. e se faz, é um
ensino complementar. ou antes. um
aprimoramento do ensíno ministrado
no curso secundário. Nem se compre
ende ingressem na FaculdJ.de .de Fí
lesaria, como em qualquer instituto
de ensino superior, individuos que
náo tenha lU completado o curso de
humanidades, onde se estudam com
pulsàriumente as línguas estrangeiras
constantes dos progrlltnas oficiais.

Como quer que seja, o dispositivo
inspirou-s~ no mais sadio patriotis
mo, visando, acima d~ tudo, a prote
ção dos altos interêsse5 nacionais e
os da própria raça.

Proibir a difusão do ensino em idio
mn~ estr;'lngefros apenas no curso prl
m:l.l'io. como foi aprovado pela A.s
r::emhléia, :lfl~ura-se-me coi::ia inteira
mente inútil. porquanto a freqüência
a tal cur~o vai, via de regra, até à.
idade de 11 anos; de sorte que, ao
lr;e'ressllr nos estudos secundários. o
cf,tudant!.l não estará ainda com a sua
mentaUdp.de formada, ficando sujeito
eu'" maiorp.... prejufzoo, na sua forrna
c.;éo. se 1eCtbcr em ambiente e em
língua eSi.:anhos ao educação de se
R'undo grn.u. Tal como foi aprovado
o capitulo referente à Educação, fi
cou ensejaC::'l. oportunidade a que se
instRlem no país e sejam até subven
donados pelos respectivos governos,
colégios estrangeiros. E dai poderão
advir os mais graves males até para
a formL.{,ão racial brrtsilcira, sem fa
lal" das pc~sívcis infiltrações de idéias
pl'pjudiciais à nossa ordem social.
dada a leceptlvldadc de espírito dos
estudantes de tenra idade.

Aliás a expeI1ênria tLID demonstra
do o pen!?'c da proliferação dos esta
belecimento~ de ensino estrangeiro
entre nós, porquanto os fundadores de
taIs institutos são. não raro, indi
viduas que já exerceram 03 mais va
riades mjsteres, muitos dêles pouco
recomendaveis. menos os de profes
sôres.

Para demonstração do afirmado,
venl a pelo trasladar para aqUi o que
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escreveu, em um de seus 1fvros, o ilus
tre 8r. Ca$tro Barreto: ..A educação
secundlu'ia. o preparo para a forma.
cão de m'ssas el1tes intelectuais, d9.S
nossas rcsC'rvas, dos no~os futuros
lideres, é inteiramente entregue a
quem qUf:'l Que abra um pequeno co·
légio ou Ginásio e pague a cota. para
ser crIado mais um lugar de inspe
tor de em·mo... Conhecemos estran
geIros. d-lretores de grandes colégios
n.a Capital da República que tive
ram I antes de explorar êste ramo de
atividade. as mais variadas profls
SÔf>..$: agenciadores de seguros, nego
dantes falidos e quem sabe o que
mais '! . " Entretanto o triângulo no
qua.l devE' ser inscrito o professor mo
derno é: assim traçado pelo professor
IOlpatrick: cérebro, coração e cará
ter".

Ante o exposto, nada mais preciso
a.dwJr para justificar meu ponto de
vista ao pugr..ar por que figurassem
nd. Constituição os referidos incLsns b
e d do n.O V elo segundo artigo da
emenda !l.0 3.246. de minha autorta.

Sala das Sessões, em 4 de setem
bro de 1946. - Dario Cardoso.

REQUERIMENTO

Requeremos que a. Assembléja, por
intermédío da Mesa, manifeste ao
prote:ssor Alexendr€ Fleming o regosijo
com que a naç~o brasileira o acolhe
como seu hosped.e, saudando na sua
pessoa um gran'de benfeitor da huma
nidade.

Sala das Sessõas, 7 de- 5€tembro d.e
1946. - Otávio .lfangabeira. - Jlcreu
Ramos. - Gurgel Amaral. - Artur
BerntJYdeJl. - Carlos Prestes. - Café
Filha. - Raul Pila - Arruila. Cãma
ra. - Lauro Lopes. - Barreto Pin
to. - A imprimir.

a SR. PRESIDENTE - F.stá finda
a leitura do expediente.

Deliberou ontem a Assembléia, mui
Justamente, que, na. prim.eira parte -da
sessão de hoje, homoenageartam05 a
memória dos C()nclde..dãos, que se sacri
ficaram pela Independência da Pá
tr1a.

Em cumprimento â vOOltade da. Casa,
con\1do os Srs. F..epl·esentantes a se
levantarem, conservando-se em silên
cio, durante um minuto.

(A Assemõléia, de pé, guar
,d4 um minuto de siltncio,)

Nos têrm08 do R.egimento Interno
V8II1OS })aSsar, em seguida, a 'exe.minar
o':Ato dáS' Disposições Transitórias da
COnstituição.

Ai::ham-se tnset1tos, para encaminha.r
à vota.ção. S~nh()res representantes de
PartidiJos. Dou a palavra ao primeiro,
Sr. Euclides Figueiredo, da. Unlã.o
Dt."mocrática Nacion.~l, que dispõe de
meia hora para desenvolver .'luas con
sider~s.

O SR. EUOLrDES FIGUEIREDO
(>lo) _ Sr. Presidente, lnscreV1-m-e pa
ra falar, no. qualidad-e de Representan
te da União Democrática Nacional. ao
se iniciarem os debates das "Dis.posi
ÇÕes Transitórias" constitucionais
porque pesei minhas responsablUda.
d.es, como autor doe um dos Se'US dis
positivos o mais importante tal\'IÇz e
certamente o que mais procisa de es-
claredmentos. .

Inicialm-en te, pa:ra poupar tempo aos
Srs. Const1t'-llntes e podermos entrar
imecUatam.ente na votação. .era meu
intuito enviar o trabalho à Mesa para
que fôsse publicado nos Anais da
Casa. Oh~ga.nd(), porém, ao recinto.
senti que o assunto se apresentaV'a um
tanto controvertido Por 1sso, não
quis fugir à oportunidade de prestar
os esclarecimentos que porventura. me
for-em solicitados nos apartes que pus.•
sa mere<:er.

(Lendo) Em ma.rçO do conente ano.
logo no inído do eXE"rci<:io dos nossos
mandatos n~sta Assembléia, tive oca
sião de .!.ubmeter â apre<:laçã.o da casa
uma. indicação no sentido de que tôs
sem abolidas as restrições da an1st1a
concedida por cnmes politicos, a. mt
litares e civis, pelo Decreto número
7.474. de 18 dt! .-l.bril de 1945. se não
logrei pleno êxito com (l agitar a ques
táo, por motivos que não vêm a pelo
discutir, t..xiavia a "ninha iniciativa
produziu salutar ('epercussão nos u
ralais governamentais. Os tra.balhos
das comlsSÕeS in5titufdas pelos artigos
2. 0 e 3. Q daquele dispositivo legal.
ressaibo aínda do regíme esta.dono
vista, foram. ativados e alguns dos
oen-eficiad06 entraram a gozar d'SS
vantagens da 1~1. Isto, não obstante.
não corresponde ainda à n~ess1dad.e
do a.lmeja.do apaziguamento dos espl
ritoos, porque nã.o é justiça completa..
não restabelece, de pronto, os direJtose
as prerroga.-tiva.C\, n~o apaga de todo as
penas, nâo traz o esquecimento.

Importa. então, que, ao abrirmos
para. a Nação uma. nova era de 11~
dades, oom a sua. reconstrução Wlft1
ca.~ em b~s democrática,s. conforme
objetiva. a Canstltulção em estudos e
já. quase ultimada seja uma das prt-

( .. ) Náo foi rev1.sto pelo orador.
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maclú.is preocupaÇÕes dOIS 8rs. Cons
t1tu1ntes a normalização da situação
d,e qua,n too sofrem ainda aanÇÕe3 de
leis do regime pa.ssado, já revogadas.
A em~nda que tive a honra de ofere
cer ao Projeto Constitucional, e que
figura nas suas DisposiÇÕes Tracnsi
tórtas, por ter ~d-o adotada pela
Oomissão, visava uma restauração de
dir-eltos, ou, bem melhor eu d1r1a, a
treintegração de A.Igumas centenas de
patrícios, talvez um millutr, na comu
nhão nacional.

Estudando todos os casos de afasta
mento de miUtares e civis de suas
funções públicas, de 1930 para cá, re
ceben·do sugestões a.3 mais variadas,
eonvoersando com os interessados, con
sultando os entendid(>.~ em assunt~ de
leIs e revendo tôda a legislação ante
rior sóbre anistia, d~sde os tempos
da mDrlarquia, penso ter traçado em
dois dispositivos ~ranslt6rios, as solu
ções médias consentlineas, visando alIl
par8lr, em seus direitos e prerroga
tivas, todos quantos feram dêles es
poliados por mot1vos poUtlcos ou da
aLegada segurança das instituições de
caklas.

Compreendi, porém, que, Já agora,
n§.o é ma.i.s t\oCOIlSelhável, nem talvez
mesm«) possfvel, abolir as COIIÚ66ÕeS
especia.1s, que o Decreto n. o 7.474 fez
~riar para da.r pare-0er sôbre o apr~vei

tamento ou ná() doo a.nistiados,
Mas não é justo que havendo até

entre êstes não poucos a.bsolvidos pelos
tribunais truculentos a que foram
Bubmetidos. outros de &entenças ter
minadas e cumpridas, canUn'llem êles
wfastad'OS dos seus postos, com sérios
prejuizos e vexAmes, pelo simples fato
de existir alguns cujas reintegrações
sejam consideradas incon:renientes ao
interesse públlco e gerllll, em virtude
doe inoompatibUida.des criad:as por suas
prõprlr: 3 a tl.13Çóes •

O Sr. Carlos Prestes - V. Ex.- per
mite um aparte?

O SR, EUOLIDES FIGUE:IRlEDO
Com mlÚto prazer.

O Sr. Carlos Pre3tes - Pelrdoe-me
1n·terr.omope:r as consid-eraçóes que V.
Ex. a vem desenvolvendo, mas deseja
ria um esclarecimento. Lemos no §
1. (l, do art.. 3-4, resultante da emenda
de V. Ex. a ; ".,. co.m tOdas as vanta
gentes e pren-oga..tivas a êles ineren
tes, a.té que se pronuncl·em, sObre a
cornveniêncla do seu. a.prove1tamenJto
de!1n1t1vo. as Comiss6es de que tra
tam ... "l:Ii6aa C"...om.J.ss6es do as cri.....
das pelo Decreto de 18 de abr1l?

o SR. EUOLIDES FIGtJEI:aEDo
Per!ettamente,

O Sr. Carlos Pre!!tes - TaJs 00m1s
sôes já opinaram sóbre d1'V'e1"SOe as
suntos. inclusive - pennita-me - o
meu caso pessoal. E como V. Ex.•
por certo compreendeu parque me co
!X1hooe pessoalmente. fiz o req~Imen

to, de acórdo com o Decreto de 18 de
abril, ma.l.s em homen&.geIIl ao Exér
cito, onde recebi educação, pocle-se
dizer, para atingir o rim da can-eira.
do que, prOpriamente, em defE'Sa de
Jnterêsses pessoais, que não os tenho.
O ilustre orador não ignora que em.
1950 se eu Quisesse esta:ria an:1st1ado.
Não pa.rtlctp.el do movimento de 30.
nem aceitei anlstia àquela época.
Agora, no entanto. para agir como t0
dos os companheiros expulsos em 1935
de manelra atrablliáJ1a e ilegal. apre
sentei o reo.uer1mento. Confesso a. V.
Ex.a que a resposta f()l um despacho
1nsultuoso. injurioso e calUIUoso. o qual
não poderia ser evitado, pois qualquer
pessoa tem o cilreito de exrever tõdas
sandices que quiser. mas de a.cõrd()
com a lei não dC'Ve'rta ser pll'blics.do
porque injurioso. Desejo SSJber se di
ante do § 1. o, ó'evenu)6 pons1derar o
d-espacM como dedsão definitiva., OU
se teremos d.e esperar nova solução da.
Comissão que fOr criada de ~o I".AJJD
o est!llbeleddo nas "D1~1XJSlçõe:; Tran
sitórias" .

O SR. EUOLIDES FIOUE',L;REDO
Respondo a. V. Ex ....

A Comissão que julgou o caso de
V. Ex. a e de outros companheiros do
Exi"rcito, ex.cluidos em virtude de
acontecimentos oconidos até 1935, nâo
deve ser a mesma que de a.gora em
c:Uante. em virtude de disposit1iVo cons
rtituc.1anal. retomará o exs'Ine da si
tuação de todos os militares.

Se V. Ex, me der o prazer de- acom
panhwr as consideraçôeS que trago es
critas. verá que deixo isso a crttério
de quem os iré. julga.r.

Peço a atençãll do Senador Carlos
Prestes. Mas a emenda não !lI"ejulga,;
D1:8J'1JCla reinclui:r todos, civ:ls e m!llta
res, como a.greg8iCos, nos respectivos
QuadrOoS, nos postos que oouP8Ivam ao
serem reionnados, apooentado.s, exlCluí
cios ou dem.l.tidos, com as vant.a.gens e
prer:rogathTos a êles inerentte.s ...

Está aqui um'&. vantagem que. a.pro
vado o d1spos1t1vo, terão desde já os
que foram exclu1d06: d18cutirem seus
casos nas poeiçOes anteriores, o que é
melhor do que os discutir OU espenLt'
a soluçA0 40 lado de fomo
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o Sr. Carlos Preste3 - De.sculpe
me V. Ex.a, mas, aqui se diz: - até
que se pronunciem ....8 comissões. As
OomíSSó&S porém já se proounclaram.·

O SR. EUCLIPES FIGUEIREDO
Interrmnp1, para salientar êsse ponto.

Cont.ínuo: ." '·até que se prenun
ciem, sôbre a convenibnc1a dos seus
aproveítamentos definitivos, as co
missões de que trataIll OS a.rtiJgos 2. o
e 3. o do decreto-lei de anistia". E',
com-o Sf: vê, uma con.cíll2..çáo de pon
tos de vi.sta entre aquêle decI"letO e a
necessidade - ato de justiça imedia
ta - de reconhedmentos de direitos.
Ao envez de continuarem os anistiados
"na fila" paza o reingr~....so nas suas
situações anteIiares, à espera de pro
nundamenw das comissGes de revisão
serão êles, prontamente, rcadmitid~
nas suas antigas posiçóes, nelas a.guar
dando a d~lcisão final. "Sómente após
veredictum favorável de taís comissões,
em cada caso, aprovado pelo Poder
Executivo - reza a emeoo&, em um
dos seus parágl'afos -- terão êles exer
cicio nas suas antigas funções e di
reito a a..ce5S0 a postos superiores que
lhes couDerem poT antiguidade". E

. 6QuêleS que, em contrádo, .1M devam
6er a?rOVlCitados v-olta:ráD. d·eHnitiva
mente. às situações anteri~es de re
!OI"maGoo, aposentados, demi~ ou
excluídos.
)iáa crdo, Sr. Presidente, na.ja quem
õe arrooeie de UJl1 julgam,enio prévio,
tpGt" seus par~s, como condição para seT
rea4mitido entre êles, após alguns
&llOS cfe. sepa.1"açáo, Ao contrário, o
proI1UJ1Clamento de tais oomilSSÕes
q!:lando favorável, será. uma cOnf1rma~
çl!'0; e se desfavorável, não haver1\
duvida, que defendendo interêsses ge
rais, sobrepostos aos pessoais, év1iarâ
conflitos posteriores. Certo a doulírintl
liberal sô11re anistia - a única que
em rea.lidade CO'I'Tespondc à sua verda.
deira signid'icação jurídico-política 
é aquela que não reconh~...e restriçãQ
aIgllIl'J'a. Em veTdMl,e, esqueclm-ento, ou
é completo, total, ou não existirá.
Tudo quanto possa restringi-lo, lembra
o crime, é penalidade. Repetindo esta
'VeJldade, náo estou .:lgora modIficando
o ponto de vista que, em Março, de
fendi d·esta trlbuna, admitIndo a,g'OTa
8S comissões de averiguação do De
c:reto-lei n.l> '7.4'14. que então condenei
senão adaptando a necessidade do a.m~
pa:ro e imediato restabelecimento dos
d1relt~ de uns - daquêles sôbre os
quajs não possa tlaver dúvidas - às
1)OSS1billd.a.des que retrlções a respeito
ele outroo se torna:ram ine'V1:távei6.

De nossa. jurisprudência .:.ôbre fl.!'~
tia. esplende o ensinamento de que o
teDlpO acaba por avaga.r tód:a.s as res
'trtç6es que certos cuidados go"erna
menta,.1s aconsf::lhavam no momento
oouzir. Foi assim que se deu com.
aquela do decreto legislativo de 21 de
outubro de 1895, concedida f:.OS oficiais
do Exército e dfl. Armada, rev'olt~ de
93-94, OS quais só poderi'am \"DItar ao
exercício de sua5 funções deIX>is àe
decorridos 2 a:1CS pílssados r.os quadros
da Reserva. A odiosa restr~çã{) hQuv~

que ser abolida antes mesmo que aquê
le prazo se tiveSse esgotado; e o De
creio n. o 3,178, de 30 de Outub:ro de
1916. que abra,ngeu. com o seu texto..
libera.], Mé os alunos rnHítares re.be
lados em 1898, aoo'bou, pOI" Um, com
tão ex<iTUxula precauçã<>o

Em 19'30 ampla ll-nistia - mas en
tão das m.aj~ aI1l'pla3 - benefLdava os
insurretos oo.~ rebeliões de 22, 24 e 26.
E no ano de 34. a ConstituIção <le 16'
<;e Julho rireava os crtmes e as !)ena
lidaAes aos da Rf:volução Constitucio
nalista de 32. Esta a nossa tradição
polftíca, a que obedeceu aos h'Uplllsos
da generosidade do povo brasHeiro. A
ela está lignda a Lossa formaç~o como
grande Nação da América: ela ?er
m.ttiu que cidadãos anistlad08 reinte
gra,dos nvs seus dIreitos, pudessem
prestar à pátri-a. grendes ~ assinalados
serviços el!l postos eleva.dos tia sua ad
m1nistra~ão, noo negócios públicos, na
guerra e n~ paz.

E não se ale-gue como 5ubterfúrg'h)
que mal esconde o medo da responss.
billda<le, ou razões 1nconfE:5's-áv eis , que
s.nJstia é mM-érla de lei ordinárla. A
Oarts de 34 com a sua disposição
transitória n. Q 19, é um exemplo re
cen,te de que nem sempre pode haver
il'igor na técnica de legisllar,

O Sr, Lill.o Machado - De tôda'
essa matéria. a anistia é a mais im
portante e talvez a que com mais ra
zãil deva figurar nas Disposições.
Transitórias,

O SR. EUCLIDES FIGUEIREDO
Precisamente .

Ademais, de maté:-ia não constitu
cional est€1. eivado o projeto de Cons
tituiç~ em aprêço; e não somente em
dispositivos transitórlos, mas igual
mente - e muito - no texto que há
de perdurar, ,

Outro artigo, Incluído ainda naquela
emenda, e também aeeito. encontra.
justificativa, mutatis mutandi. nestes
mesmos argwnentos. 21e se refere aos
afastamentos arbltrárlils, de sua.s fJn
çôes e postos, de militares, magistrados
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e funcionários civis, levados a efeito
pelo govêrno de~Jsto a 29 de Outubro
de 194.5, com ou sem fundamento no
'famigera<io 177 âa lei malsinada de
193'7. ou em dispositivos .similares.

Motivos de ordem politlca, quase
sempre, ou mal dl.sfarçadas persegui
ções pessoais, algumas vêzes, mas sem
pre inVocando, aqui e acolá, " o 1Jlte
rêsse do serviço público", "a conve
niência do regime", "a segurença das
instituições", e tudo maÍS que pode ser
inventado, foram argüidos para pr~var

do exercício dos seus cargos e das van
tagens a êles inerentes, sem processo
administrativo regular e independen
temente de sentença judiciária, todos
quantos o govêrno ditatorial e seus
prep.ostos estaduaís entenderam por
bem assim punir. E ú que ali se pede,
Sr. Presidente, é simplesmente que
sejam criadas comissões nos diferen
'Ws ministérios, .10 Distrito Federal
e nos Estados, para emitlrem pa.recer
sôbre c9.cla C9.S0, d·entro de trê5 ffi2
ses, "propondo as medidas de justiça
ou de eqüidade que visem a repara
ção das iniquidades por ventura pra
ticadas·'. (Textuais).

Querem os Srs. Repres-entautes CQ
rulecer alguns exemplos dessas injus.
tlças e il1iqul.dad<:s? Dêm-me permis
são para alongar estas considerações
a fim de poder citá-los.

Passo P<lr cima dos numerosos ca
sos de civis e militares vítimas, das
não menos tristem,ente célebres emen
<ias ns. 2 e 3 da Constituição de 34, e
já. aqui por mim .embrados, e volto
me p1l.ra os mais recentes. as enxur
radas de arbitrarit.-d.ades irradiadas do
espírito truculento que ditou o fa
moso 177.

Em 29 de Outubro de 1943, vinte e
três altos funcionarias da carreira di
plDmática do Ministério das Relações
Exterior,es, uns em função no estran
geiro e outros em serviço na Secreta
ria de Estado, foram surpreendidos
com os decretos de suas aposenta
dorias, brandindo-se contra êles o ar
tigo 197, alínea a, do Estatuto dos
Punci{mários Civis da União, baixa
do com o Decreto-lei n.O 1.713. de 28
de Outubro de 1939. Um processo,
conservado em sigilo até mesmo para
os interessados, deveria ter sido o ins
trumento básico para a derrubada. A
medida atingiu serventuários de l"e<:O
nhecldos serviços valiosos, com elo~

gios em suas fés de ofí<:io e já indi
cados anteriormente para a promo
çâo nas listas triplices organizadas
pela COmissáo de Eficiência. Entre
êles, uns, com menos de 30 anos de
serviço, ficaram com vencimentos re-

duzidíssimos; mas todos, antigos e
modernos, se viram privados de pos
siveis actS5()S e com o prejuizo mo
ral pela repercussão causada por uma
medida sem justificativa. De 23, que
era o seu número total. restam 20
pois que dois faleceram e um único
teve a sua aposentadoria anulada
])E' 10 govêrno transi tódo lnaugurado
ap.ós o solpe que derrubou a ditadura.

Ainda náo é tudo. No quadro do
funcionalismo público foram tão nú
merosos o:,; atentados aos direItos dos
servidores do Estado que os tribunais
consumiriam anos de trabalho se os
tiVessem que julgar, para repô-los em
&eus verdadeiros têr1"l. '\s de justiça.
Ainda há pouco, et:'. sentença sóbrc
uma ação ordinárIa que lhe foi pro
posta, o M. M. luiz Dr. Artur de
Sousa Marinho, achou-a proce<lente
para condenar Do Jnião a assegurar os
vencimentos ao autor, assim como a
sua promoção por .nUguidade, a qual
automà.tlcamente .he caber!a se hou
vesse sido conservado na atividade.

Quanto aos miliLares, Sr, Presiden
te. rU.zer-oSe que se ·~ontam por cen
tenas aquel€s que ainda aguardam o
restabelecl mento ')s seus dIreitos
nãtc será exagera."!. Há soldados. h~
sargentos, há oficiaL::;, sôbre os quais
pesam ainda as sanções de lei Já
desde mais de um r. no revogado.

Um exemplo típico dos miEtares de
terra, que enl,re multos posso reme
morar aqui, é do major A1cedo Ba
tista Cavalea11 te. Oficial de Engpnha
ria, com o curso de Estado -Maior'.
instrutor Q f.J.:rofC".:>oOl 111:lS ~olas Mí
atares, prêso em conseqüência dos
a.contedmentos de 1935. nesta Capi
tal, passou 18 mes~s na Casa de Cor
reção. sem julgamento, de onde saiu
por habeas-corpus. Jondenado mais
tarde a 4 anos e 10 mêses de reclusão,
exilou-se, no estrangeiro, voltando ao
Brasil após a promulgação do decre
to de anistia de 1945. Encontra-se
ainda, como muitos outros, aguar
dãÍÍão solução do seu caso para ser
reintegrado no Exército.

E é neste ponto, Senhores, que o
dispositivo de 37 fere mais profunda
mente as tradições do nosso direito
constitucional e por isso mesmo seus
efcltos não podem subsistir. Um li
geiro histórico deixará isto perfeita
mente claro.

Já no Iml}f!rfo, a Con~tttu1ção v1
gorant.e por fôrça do Ato de 182&.
estipulava no seu art. 149:

•• Os oficiais do Exército e da Ar..
mada não podem ser privados das suas
patentes, senão por sentença em JUÍZo
competente". Organizando o "Quadro
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dos Oficiais do E)cército e da Arma
da", posteriormente, em 1841, o De
creto n.o 260, de 1 de dezembro. esta~

tu!&. no * 3.° do seu artigo 2.°:
"O Govêmo poderá reformar qual

quer oficial por motivo de mau com
portamento habitual, ou.vida primei
ramente o opinião de um conselho de
Inquirição composto de três oficiais de
patente igualou superior, e precedendo
(:onsulta ao Conselho Supremo Mili
tar",
. Corroborando com o arguido, veio a
Lei 648 de 18 de agOsto de 1852, que,
fixando as Fôrças de Terra, dispoz no
seu art. 9:

"Os oficiais que por faltas gra
ves contrárias à disciplina militar
forem condenados a' um ano ou
mais tempo de prisão, e os que
na forma do &.rt. 2.° do § 3.° do
Decreto 260 de 1 de dezembro de
1841, forem convencidos de irre
gularidade de conduta definida
segundo o art. 176 do Código Pe
nal, poderá o Govêrno reformar
com B vigésima quinta parte do
sóldo por cada ano de serviço que
tiverem.,. li;

A Constituição de 1891 classificou
a passagem dos servidores da Nação à
inatividade remunerada, em Aposen
tadoria, consoante o cllsposit1vo do seu
art, 75, a. qual mante"e a. sua deno
minação de Tsforma com relação aos
m1litares.

NA. sua evolução, a aposentadoria,
que BpUcaOa ..1. rniilta.r~u:. rlp.sde então,
sempl'e se chamou "refonna", passou
a compreender a "voluntária", "a
compulsória" e .. por condenação pas
sada em julgado",

As reformas "compulsÓria" e "VO
luntária" foram instituídas pelo De
creto 11.0 193 a, de 30 de janeiro de
1890, e posteriOlmente modificada pela
Lei n.O 2.290, de 13 de dezembro de
1910, e, ainda mais tarde, consubs
tanciadas na Lei n.o 3.454 e no De
creto 12.800, respectivamente de 6 e
8 de janeiro de 1918. A reforma "por
condenaçâo passada em julgado", foI
estabelecida pela Lei n.o 612, de 29 de
setembro de 1890, em face da qual
tronbém toi mandado apllcar ao Exér
cito o Código Penal da Armada, apro
vado pela Lei n,o 18, de 7 de março
de 1891. Colho no seu Capitulo "Irre
.gula.ridade de Conduta" o seguinte:

OI Art, 147. "Todo ofic1a1 que fôr
convencido de incontinênc1a. pú
,bl1ca ou escandalosa, de vic10s ou
Jogos proibidos, ou de se haver.

com imptidão not6J1a ou habitual:
Pena. - ao onelaI de patente 

retonna no pôsto; ao que não o
fõr, demissão.

Parágrafo únIco. T<Yto indiví
duo do serviço da Marinha de
Guerra, que, designado para qual·
quer missão, apresentar-se em es·
tado de embriaguez para desem
penhá-la - Pena - de prisão com
trabalho de dota a sei! meses".

A partir, portanto, de 29 de setem
bro de 1899, com a ampliaçâo do Có
digo Penal da Armada ao Exército,
passaram as reformas dos militares de
terra a ficar sujeitos ao estipulado
nêle, confonne esclareceu dcpcls o
Aviso Ministerial de 15 de outubro
de 1903:

,.Acham-se revogados pelo Có
digo Penal da Armada tódas as
disposições sObre crime militar, e
porque a. refornUlt é ums. das pe
nas cominadas no código, ficaram
também revogadas as clli;pos1ções
da lei n.o 648 de 18 de agOsto
de 1852. pelas quais o Govêr.ao po
dia reformar os oficiais de mau
comportamento habitual e os con
denados a 12 ou mais mese.<; de
prisão por faltas graves contrá
rias a disciplina. A reforml'. CÚTnO
castigo, só pode ser aplicado por
sentença dos tribunais m!l1ta1'€s."
<Resolução de 7 de outubro de
1903) .

Era esse, a juriSprudência vigente
~té 12 de fevf!reiro de 1931, quando o
Govêrno Provisório, para a.-.segura
menta do movimento revolucionário de
1930, inst1t.uiu nas Fôrças Armadas
- a reforma administrativa je que
toi objeto o De<:ret.o n.O 19.700, assim
redigido:

"Decreto n,o .9.700 - DI!. 12 de
fevereiro de 1931".

"Institui a transferência para IL
reserva ne V" classe administrati
vamente, e dá. outras providên
cias" .

"O Chefe do (i Jvérno Prov1só.
rio:

.. Considerando:

"Que para tal 9.fasta.mento se
vitoriosos obrigam a. uma nova era
de reIvindicações, afastando dos
cargos de responsabUid.a.de os ele
mentos inca.pazes de wna prortcua
cola.boração parf\ consolidação da
obra inic1ada.; to



- 305-

U Que para tal afastamento se
toma necessária a revigoração nas
classes armadas do instituto da
reforma adm1ntstrattva. já criada
para a Marinha de Guerra pelo
Decreto n.o 4. 018, de 9 de janeiro
de 1920;

11 Que náD 86 aos incapazes no
ponto de vista moraI e profissional
deve o Govêrno privar do exercício
das respectivas funções, mas tam
bém àqueles que por sua irreduti
b1lldade, continuarem h6stis n.
causa revolucionária".

"Resolve':

"Art. 1.° Serão transferidos. a
juizo do Governo. para a reserva
de 1.a Unha. com a vantagem rela
tiva a seus postos, os milltarl"s que,
em virtude de seus precedentes
morais e profissionais, bem como
de sua atuação no meio militar,
se encontrem impossib1lltados de
exercer suas funções nas fôrças
annadas do pais".

"Art. 2.° Esta incompatibilidade
para exercicio das funções milita
res será apurada: para os ofiria.!s
generais do Exército e da Arrna~

da, pelo Chefe do Govêmú em
reunião com os Ministros da Guer
ra e da Marinha, respect1vamente;
para todos os demais oficiais, por
comissões de sindJcância. de::Jgna
das pel<16 respectivos ministros,
com prévia audiência do interes
sado.

Art. 3.° Ficam os mlnistro~ da
Guerra e da Marinha a utorlzsdos
a nomear aa referidas comis8ões
de sindicância, consUtu1daa com
oficiais da ativa ou da reserva., de
inteira confIança do Govêmo. que
deverlio desde logo entrar no E:xer~

cicio de suas funçóes".
(Os arts. 4.0) e 5.°, final refe~

rem-se aos trabalhos da Co0113·
são) .

A ConstItuição de 84, re5tabelec~ndo

as garantias e cUreitos individuais, mas
aprovando, de plano, todos os atos cio
Qovérno ProvisÓr10. estabilizou a sl
tuaç40 dos m1l1tares. Mas logo o es
pfrtto reacionário acudiu com as emen
das 2 e 3, de 18 de dezembro de 193~,

que instituíram de novo, a perC1a de
patente .:;: pOsto e a demissão, por del1..
beraçlo exclUBiva do Poder EJtecllt1VO.

E dai, crescendo em atentados con·
tnl. direitos. o govêrno, aempre d1scr1~

c1anArio, de comêço "Provlsório" para
depois se torllar ;'Permanente" e Qua.
se "Perpétuo". chegou à monstruosi
dade de poder consideru proscn;'o da.
comunidade nacional. - "mo~c 
um qualquer dos servidores da Pátria,
que pOt' vivo e atento-e baBtan~ vi
vo - era precIso afastar como homem
perigoso.

Ainda não é t.udo. O art. 177 foI
uma realidade"":' dura rea.l.Ldade, como
ainda está sendo, até o dia de hoje, o
Decreto de 10 de novembro de 1937.
Mas realidade para "o prazo de ses
senta dias" nele exarado. A lei ':::005
tttuc10nal n.o 2, de 16 de mato de
1938, o ressucitou, depois de caduco,
u por tempo indeterminado". E assim
reannad.:> novamente, por si mesmo,
de uma faculdade que já. não tinha,
continuou o Govêrno na ceifa das ex~

clusões discricIonárias.

Mas, o que é "lei constitucional",
em conformidade com o propria. Car
ta de 371 - E' aquela que se .:iestina.
a emendar, mod.ificar ou reforma.r a
Constituição, por iniciativa do Pt"es!
dente da Repúbl1ca ou da C1\mara dos
DepuU:tdos (art. 174), mas sempre em
cola.boração dos dois poderes (H 1.°,
2.°, 3.°, 4.0 e 5.0 do meBmo artigo. que
cOaltém, êle s6, tôda Do matéria de nrn
capítulo - "nas "mondA:» a. Consti
Lll1çao). Não há qualquer outra dis
posição na Carta. referente a leis cons
titucionais e nunca poderia o ditador
- dito Presidente da República 
arrogar-se a si, na. inexistência da.
ca.m.ara e do Senado, a. atribuiçã.o de
expedir tais atos. Fê-lo enganando a
Carta de sua prõpr1a outorga. sem
confessar que cada um dêles vall!L
como um novo golpe de Estado
nova revolução branca como a de 10
de Novembro.

E' de observar-se que decretando as
chamadb.s leis constitucionais, c l!.'xe
cutivo o fazia "usando das atribuições
que lhe confere o art. 180", que não
lhe atrIbuia o "poder constituinte", e
sim. simplesmente -, e já era multo
- o de .. ~xped.ir decretos-leis s6bre
matéria ele compet~ncia legislativa da
Uni(io" (textuais), enquanto não se
reunisse o Parlamento Nac1onal.

Tal dispositivo está em consonância
com o art. 13, que é bem expl1cito e
sômente, para expedir decretos-leta,
"nos penados de recesso do Parla
mento ou de dissolução da Oêmara
dos Deputados, se o exigirem as ne-
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cesslda.des do uEstado". exceto quanto:
qua.nto:

a) (logo em primeiro lugar) 
"modificações da. Constituição".

Sr. Presidente, talvez se julgue
haver-me alongado em demasia
nestas considerações.

Mas perdoe-me a Assembléia; a
matéria é de relevância. Ela en
~olve direitos conspurgados de
ma.is um milhar de cidadãos, que
também querem vêr. como nós, o
sol da liberdade, as luzes da Jus
tiça.

Não sei, - não me arrogo o dom
de acertar em se tratando de questão
tão controvertida e complexa. -- não
sei se estou com inteira razão. Mas.
na impossibilidade de se removereM
todos os obstá.culos à adoção de uma
medida. de anistia ampla e irrestrita,
penso que tenho oferecido a esta As
sembléia um subsídio para a solução
de um problema que não mais poderá.
perdurar na vida nacional, uma vez
promulgada a Constltulçã-o que leva
rá o emblema da Democracia. (Muito
bem; muito bem. Palmas. O orador
é cumprimentado.)

(Durante o discurso do Senhor
Euclides Figueiredo assume a pre
lJitip.ncia o Senhor Verto Condé
2.° Vice-.t'Te:slàtmt~). '

O SR. PRESIDENTE -- Tem a. pa
laV!'a o SenhOI' Rui Almeida. pelo
Partido Trabalhista Brasileiro.

O SR. RUI ALMEIDA (.) - Se
nhor Presidente, Srs. Representantes
é lastimável que esta augusta :\ssem~
bléia não tivesse ontem atendido à
solicitação, que julgo democrática e
estou certo, a Assembléia tambéÍn ;,
julga - no sentido de poderm0s, nós,
Representantes da Naçao, apres~tar

emendas ao ato das disposições tJons
tltucionais Transttórias. Isso !Jorque
desta tribuna foI confessado, P~l~, llus
tre colega Representante Prado KelJy,
que dois artigos novos foram 9.11 ln
cltúdos, sem que a Casa, que é so
berana, dêles tivesse conhectmento.
Submetleb, entretanto, à apl"f"c1ação
do plenário, meu requerimento fol re
jeita4o. Conformo-me com a derrota,
menos m1nha que da própria demo
cracia.

O Sr. Lina Machado - V. Ex." me
permite um esclarecimento? Tenho
n. impressão de Q.ue o no'oTe colega.

(e) Não fol reV1Bto pelo orador.

podena pedir destaque da.s matérlas
novf).S ...

O SR. RUI A!.MEIDA - Já. fo
ram providenciados os destaqueI:; a que
V. Ex.a. se refere.

O Sr. Uno Machado - ". e teria
conciliado seu ponto de vista com o
que acaba de assinalar neste instan
te.

O SR. RUI ALMEIDA - vou 00
meciar minha desallnhavada critica. ...

O Sr. Antonio Feliciano Não
apoiado.

O SR. RUI ALMEIDA - Muito
obrigado.

. .. ao ato das Disposições r.onsti
tucionais Transitórias pelo chamado
caso das inelegibilidades.

DiZ o § 2.° do art. 1.0 que, pare. o
alto cargo de Vice-Presidente da Re
pública, aquele que substitui tlOS im
pedimentos o primeiro magistrado na.
~ação. não há motivos de lnelegib1
bdade. AsSim, o nosso dileto amigo,
lideI da maioria, o i~ustre sena.dor ~e

reu Ramos, poderá concorrer a êsse
cargo sem perigo algum de a legação
de ser inelegfvel.

Mais adiante o art. 11 estabelece:
"No primeiro domingo apÓs 120

dias contados da promulgação
dêste ato, proceder-se-á, em cada
Estado, às eleições de governador
ne deputados às assembléias te
gislativas os quais terão função
constituinte" .

O Sr. José RomeTO - Neste sen
tido, há. emenda de minha autor1a.

O SR. RUI ALMEIDA - Muito
obrigado a V. Ex.a. .

A seguir. dispõe o projeto:
"Nas eleições de que trata êste

artigo s6 prevalecerão as seguin
tes lnelegiNlldades:

2) Para governador: § a) os
ministros dp Estado que estiverem
em exercicio nos três meses ante...
riores à e1eiçfio".

Assim ta.mbém o meu nobre ~m1go,

hoje MlnJstro da. Justiça., Sr. Carlos
Luz, ainda terá 30 dias. depois de
promulgada. a Constituição, para con..
certar sua. candidatura em Minas e
concorrer à eleIção de governador.

Agora, pedirla a. atenção dos ju
ristas da Casa, dos que falam pm s1s
temãt1ca, que eu, pobre professor, nAo
compreendo o Que venha a ser. Na.
sistemática, de certa maneira, para.
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'UDl caso; de outra maneira, para caso
<llferente. E' quase espiritismo na.
'Consti tuiCão ...

A letra b, do n.o I dispõe:
.. No respe<'tivo Estado. os que

até 18 meses antes da eleição hou~

verem exercido, mesmo interina~

mente, a função de Presidente da
República, ou de govemador ou
interventor; e, bem assim, secre~

tários de Estados, .....
Para ésses, seria necessário estives~

·sem afastados dos cargos há 18 me
ses. Eis, Srs. Constituintes, a razão
por que digo não entender a sistemá
tica dos juristas desta Casa, e ccn~

tlnuo a pedir aos ilustre~ juristas da
Assembléia para que mo expllquem,
pois sou inteiramente ignorante na
,matéria.

O Sr. Aureliano Leite - Assinale
V. Ex.1I. que, na lógica, há também os
"Uogismos.

O SR. RUI ALMEIDA - E' o caso.
Veja. o nobre colega que êste ar~

tigo foi feito. única e exclusivamente,
para que os que serviram ao govêrno
do Sr. Getúlio Vargas não pudessem
candidatar-se a qualquer cargo ele~

tivo da nação.
Verifiquem V. Ex.Il., Sr. Presidente,

e os 51·S. Representantes que isto não
é ab~olutamente dispositivo democrá
tie:o. Quando multo poderia ser di
tatorlal. porque se o govêrno consti
tucional se apoia nas leis e na Cons~

t1tuiçáo:-'a ditadura se apoia na fôrça.
(O Sr. Ataliba Nogueira dá um

aparte afastado do microfone, nâo
.sendo ouvido.)

O SR. RUI ALMEIDA - Gosta.~

na que o nobre colega falasse junto
ac. microfone. porque estou sempre
pronto a aprender com S. Ex.ll, ln1
Dligo número um do Distrito "'e~
deral.

O Sr. Ataliba Nogueira - Não
apoiado.

O SR. RUI ALMEIDA - Tanto
é, que propôs fOsse o Distrito Fe
deral, tão logo fôsse daqui transferido
o Govêrno Federal, anexado ao Es
tado do Rio, como se se tratasse
de um burgo podre. No entanto tudo
fêz para que não houvesse inelegi-

·bllicLad€ para os atuais Interventores
a f1m de que o Sr. Macedo Soares, In
terventor do Estado de São Paulo,
terra que S. Ex}' representa nesta
Casa se candidatasse ao governo
constitucional.

O Sr. Ataliba Nogueira - V. Ex
-eelência está personallzando muito a

discussão; no entanto, quando trata
mos de ensino doutrinário e jur1dIco,
V, Ex.a é uma personalidade.

O SR, RUI ALMEIDA - Já vem
V. Ex.a com o espírito jm'fdico. Tam
bém não entendo.

O Sr. Aureliano Le1:tc - V. Ex.'"
provocou tanto, que o ilustre coleg-.l
vai entrar no barulho.

O SR. RUI AlMEIDA - Foi de
propósito,

O Sr. Barreto Pinto - Foi por
maldade.

O SR. RUI ALMEIDA - En~uan
to nas .. Disposições Transitórias" se
incluem êsses casos pessoais - e
por 1sso personalizei - outros exis
tem que também aqui vieram pelas
mãos de interessados. Haja vista, por
exemplo, o art. 7,°:

.. Passam à proprieda.de do Es
tado do ...taUi, as fazendas de gado
do domínio da União, situadas no
territ61'Ío daluele Estado, e rema
nescentes do confisco aos jasut
tas, no pel'jndo colonia}".

O Sr. Rui Santos - E' porque o
boi morreu ...

O SR. ROI ALl\dEIDA - EstA
atendido o Piauí, nã{) sei c~m ql1e
intenção; mas está atendido.

O Sr. Adelmar Rocha - E' justo
meu caro colega.

O SR. RUI ALMEIDA MaIs
adiante, enc<mtramos outra emenda.

O Sr. Huya Carneiro V. Exce-
lêncla está. distinguindo os dispositi
vos de caráter pe:isoal?

O SR. RUI ALMEIDA - Não.
estou distinguindo os dispositivos de
cará.ter pessoal. mas f12: ligeira re
ferência pessoal e fui severamcnt~

advertido pelo jurista desta Ca:)~, o
nobre colega Sr. Ataliba Nogueira.
Quero abster-me de tratar do assun
to.

O Sr. Arruda Cdmara - Pleite
ei, meu caro colega, em nome d;)s
Estados do Nordeste, a construção.
dentro de dois anos, obrlgatõrianv~n

te, pelo Govêrno Federal, da estra
da chamada Manuel Rabelo, que li
garia Recife ao Rio de Janeiro, e
não tive a mesma sorte do EstaaG
cio Piam.

o SR. RUI.A.Ll\!EIDA Porque
V. Ex.a, é padre; se V. Ex.· fÔsse je
suita talvez pudesse deZender as fa
zendas de gado do Piam.
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o Sr. Adelmar Rocha. - Essa é
uma reivindicação multo na.tural.

O Sr. Arruda Câmara .- Vou olei
teá.lo porque, antes de interessar ao
Nordeste, interessa ao. Brasil.

O SR. RUI ALMEIDA - V. Ex1
celência quer insinuar que por Is30
não consta das '"Disposições Transi
tórias"?

O Sr. Arruda C4mara - Não COT1',
ta porque tui derrotado na grande
Comissão. .

O SR. ROI ALMEIDA - Conso
le-se -comigo, llustre reve!"endo, por·
que muitas vezes tenho sido derrota
do nesta Casa.

O Sr. Ataliba Nogueira - No to
cante às fazendas de gado do Piauf,
que se pleiteia passem do domínIo
da União para êsse Estado, o caso é
justíssimo, porque matéria de domí
nio público perfeitamente enquadl'a
da em nossa. tese. Não é, pois, fa
vor pessoal.

O SR. RUI ALMEIDA - Não
disse que fOsse justo ou injusto; :ape
nas critiquei, e êsse é um direit o
meu. a não ser que se deseje que 9,

"rolha" chegue ao ponto de impe
dir que um representante da nação
venha à tribuna defender direitos do
povo que o elegeu. <O Sr. Ltno Ma~

chada levanta-se.)
Ouço o nobre colega com todo o

prazer.
O Sr. Uno .Machado - Náo que.

ria apartear V. Ex.a a esta aUma...
O SR. RUI ALMEIDA - Pensei

que V. Ex.a. fOsse clzer alguma cois~.

O Sr. Lfnc Maehado - '" apenas
me Levantei para poder ouvi-lo me
lhor. Mas, já que V. Ex.- exige mI
nha opiniã..o, devo dizer que lamen
t{ esteja. contra essa medida de am
paro ao Estado da nossa vizinha.ll
ça - o Piauí.

O SR. RUI ALMEIDA - Ali~,

muito bom vizinho.
O Sr. Lino Machado - Apenas

quero discorda:- de V. Ex.a nesta al
tura de seu brilhante diseurso.

O SR. RUI ALMEIDA - Agra
deço o aparte de V. Ex.a. Mes~o

porqUE: sou espirlto tolerante e de
mocrata; não procedo como algun~

coleeas que se zangam tôda vez qne
os apartes se contra.põem às suas
teorias. Sou democrata - repito -
e aceito de coraçio os apartes, dos

Uustres colegas, mesmo quando dados
contra mim.

O Sr. Adelmar Rocha - Posso as
segurar que o que se faz ao Piau!
não é nenhum favor pessoal.

O SR. RUI ALMEIDA - Fica
muito bem a V. Ex.", como represen
tante do Piaui, ...

O Sr. Adelmar Rocha - E da. opo
sição.

O SR. RUI ALMEIDA - '" fazer
a defesa de seu Estado.

Vejam VV. EEx.": também o Acre
não foi esquecido.

"O Território do Acre - cUz o
art. 9,0 - será elevado à catego
ria de Estado,. com a denomina
ção de Estado do Acre, tão logo
as suas rendas se tomem iguals
às do Estado atualmente de menor
arrecadação. OI

Enquanto o Território do Acre teve
a. ventura de ver seu destino definiti
vamente assegurado nas Disposições
Transitórias, o pobre Uistnto F'ederaJ.
que hospeda todos os Srs. Represen
tantes, não teve a mesma sorte.
Sofreu a desdita de quane tomar-se
cozinha do Estado do Río, por uma
proposta infeliz, rep!to, do nobre amigo
Sr. Representante Ata.llba NOgUeIra..

O Sr. Matía.s Oltmpto - V. E.x.a se
opõe à independência do Ac.re porque
não conseguiu a autonomia do Distrito
Federal?

OSR. RUI ALl."dEIDA - Creio que'
V. Ex.~, meu nobre colega, não me
ouviu bem. Estou felicitando o Acre
por ter obtido o que almejava.

O Sr. Mattas OUmpto - Devemos.
lamentar Que não tenha sido consig
nada a autonomia do Distrltn Pe
deraI.

O Sr. Abelardo Mata - E' o que o
ora.dor está fazendo.

O SR. RUI ALMEIDA -- &tou
pronto a respond2r a todas os apartes
dos ilustres Representantes. Felicito
o Território do Acre por ter conse
guido alguma causa nas DispOsições
Transitórias, me3mo nada. tendo con
seguido o Distrito Federal. Esta a
minha tese.

O Sr. Hugo Carneiro - Muito obri
gado a V. Ex....

O Sr. José Roméro - Convém
VOSS9. Ex.a sallentar que a autononlia
do Distrito Federal !eria apenas o
restabelecimento de d1re.1to previsto
na Constitulçâo de 34.
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o SR. RUI ALMEIDA - De farto,
diz nuu..to bem o nobre colega Sr. José
Roméro.

O Sr. LetA.ndro Maciel - Para. Vossa.
Ex.·, .se11a um testamento de Judas.

O SR. RUI ALMEIDA - De Judas,
tem V. Ex.a razão.

Disse muito bem o Sr. José Roméro:
não era um favur o que se ia estabe
lecer para o Dlstri to Federal, mas o
reoonhecimento de um direito já as
segurado pela ConstituJção de· 34. E
Be eu trouxe o exemplo do Acre, que
desejam vér transformado em Estado,
tão logo tenha suas rendas equIva
lentes às da menur unidade da Fe
deração, quero dizer que o DistrIto
Federal, pelas estatísticas que aquJ
possuo e que me reservo para oferecer
ao conhecimento do plenário, assim
que deferidos os destaques pedidos
para as emendas relativas à autono
m1a, tem arrecadação superior Ào de
todos os Estados, com exceção de São
Paulo. VV. EEx." verificarão que s6
o Estado de São Paulo é, às vezes, su
perior ao Dist.rito Federal. Os outros,
Senhores, lhe ficam abaixo sob todos
os pontos de vista, menos. natural
mente, o intelectual e o polltico.

O Sr. Hugo Carneiro - Sob êste
aspecto, é 1rrespondívl::1 o argumento
de V. E..'x .••

O Sr. Rui Santos - Mas S6 sob êste
ponto de J1sta.

O Sr. Aureliano Leite - V. Ex.Do
deve convir que não é s6 a renda que
deve servir de elemento para a cons
tituIção de Estado. Se tôsse assim,
teriamos municípios que já. poderiam
ser Estados, verOi gra.ti!l.. Santo an
dré, em São Paulo, com renda supe
rior à de um ou dois Estados do Ncrte.

O SR. RUI ALMEIDA - Obrigado
pela distinção do aparte de V. Ex.Il..
Direi, entretanto, que êsse é um dos
pontos; mostra.rei à Assembléia vários
outros motivos pelos q1l81s o Distrito
Federal merece também ser autônomo.

O Sr. Aureliano Leite - Há outros
requJsitos Que o Distrito Federal tam
bém satisfaz.; mas V. Ex." não deve
levar só em cont.a a renda. seria.
errado.

O SR. RUI ALMEIDA - Citei um
requisito, cujos elementos estavam em
mlnhas mAos. Outros terei oportuni
dade de a.presentar à Assembléia, na
ocasiê.o I)lIÓpri~, quando c!ii.scutlrmos
a autonOmia do Distrito Federal.

O Sr. Aureliano Leite - V. Ex.
poderá contar com meu voto quanclD

se discutir a autonOmia do Dtatrito
Federal.

O SR. RUI ALMEIDA - Já espe
rava essa d-emonstração de simpatia.
de V. Ex.a , de hospede ilustre, quan
do há outros hospedes. . . Prefiro
calar.

O Sr. Ataltba Nogueira - V. Ex.a
não deve fazer alusões ...

O SR. RUI ALMEIDA - Não estou
fazendo alusões, tanto que me calei.

Vejamos, agora., o caso dos gover
nadores. Diz o art. 12:

"Os Interventores Federa1s nos
Estados, até a posse dos resp~ct1

vos Governadores, e êstes até a
promulgação das Constituições res
pectivas, exercerão as funções dos
poderes executivo e legislativ::> pre
vistas nas Constituições vigentes
até 10 de novombro de 1937, no
que não contrariarem a Consti
tuição Federal; e nomearão os Pre
feitos munic1p2is cuja competên
cia. será a prevista na antiga. le
gislação aplicável."

Sr. Presidente, veja V. Ex.lL, cada
Estado da Federação terá um peque
no ditador ...

O Sr. Aureliano Leite - Cada mu
nic1pio ta.mbém.

O SR. Rm AumIDA - Cada. mu
nicípio terá. também seu ditadorz1
nho... E isso acontecerá quando ()
Brasil já. dispuzer de sua COnstitui
ção. Respondam os juristas ao igno
rante da matérta.. para que fique e;;
clarecid.o.

O Sr. Antônio Felicfano - No mo
mento em Que o Presidente da Re
pública deiXa de expedir decretoo-lei!.
os goverlUdores e prefeitos municipais
ficam inv~.stidos deSbR faculdade, até
que se constituam os respectivos po
deres !

O SR. RUr ALMEIDA - Sr, Pre
sidente, veja V. Ex.m que o bom senso
não é privilégio daquêles que tiram o
curso de direito, mas dos que tiabem
l'aciocinar, o que se aprende também
no dom1nio da matemé,t1ca.

O Sr. Antónío Feltc!ano - Devu di
zer a V. Ex.11 que há. destaque subscri
to pelo nobre Senador Aloísio de Car
valho e por mim, pedindo modifica
ção dêsse disposit1vo. Mais ainda.: náG
sendo ésse destaque deferldo, há. outro
ta.mbém de minha autoria, sugerindo
B supressão do mesmo dispnsiU.vo, para
que continue a legislação vigente.
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o Sr. Aluisio de CanJalho - O des
taque fol por mim requerido ';;ob o
tundamento de se tratar de matéria
nova. Não con.,t,a do projeto revisto.
Não é possível à Mesa retirar d!l. As
sembléia o direito de oferecer emen
da, mesmo modificativa. Confio em
que seja deferido o pedido de desta
que.

O SR. RUI ALMEIDA - O apa,r
te de V, EX.1l devia ser proferido qU'Ltl
do ontem faJava o Sr. Prado Kclly,
afirmando que só havia dois disposi
tivos novos. No entanto, V. Ex.a está
apontando um terceiro ...

O Sr. Aloísio de Carvalho - Pro
cureI no projeto revisto e não €'nc'.a«
trei qualquer dlsposlt'ivo em referên
cia à faculdade de expedirem os mt.er
ventares decretos-leis até ~ data da
POSSe dos governadores ou até a data
da promulgação das Constituições.
Meu destaque não pode deixar de ser
aceito pela Mesa, uma vez que trllta
de matéria. nova.

O SR. RUI AIM'EIDA - Obrigado
a V. Ex.lI. Direi a V. Ex,li. , meu ilus
tre e querido amigo de muitos anos., .

O Sr. Aluísio de Carvalho - Te
nho V. Ex.a na mesma conta.

O SR. RUI ALMEIDA - '" que
jã havia percebido tratar-se de ma
téria nova, mas não queria contrít
riar a palavra GO nobre sub-lide;- da
minoria..

Veja V. Ex.ll , Sr, Presidente, que es
capou a S. Ex.a mais essa matéria
nova. ,Já. temos, então, três ;lontos
novos nas Disposições TransiLórias.

O Sr. R.ui Santos - V. Ex,a me per
mite tu:l aparte?

O SR. RUI ALMEIDA - Com
muito prazer.

O Sr. Rui Santos - Parece-me que
no primE::iro projeto havia apenas ~rês

,ou quatro artigos nas Disposições
Transitórias.

O SR. ROI ALMEIDA - E' ver
dade.

O $1·. Rui Santos - Quando veiu
.() projeto revisLo, não se cogitou de
Disposições Transitórias, que consti
tuiriam o chamado Ato Adicional.
A Comlssão da Constituição serviu
-se a respeito de uma série de emen
das que eram de disposições transi
tórias, para elaboração dêsse Ato.
E' provável, pois, que haja uma
,emenda...

O SR. RUI ALMEIDA - E" pro
"Vável, diz ./ . Ex.~ .

O Sr. Rui Santos E' provável,
porque não me dei a.o trabalho de

ler as cinco mil emendas, digo-o ho
nestamente: é provável que haja
emenda, tr9.nsformada nesse disposi
tivo. pa.ra o Ato Adicional.

O Sr, Jose Romero - V. Ex.1I já
apontou todos os casos de maté
rt... nova?

O SR. RUI ALMEIDA - Não; há.
muitas e creio, até, que os trinta mi
nutos não me chegarão, ..

Vejam VV. EEx.Il., Srs. Represen
tante,;), que tinha l'azão em pedir G
adiamento, por 24 horas, da votação
dêsse Ato. c também, o que aliás
m~ foi negado pela Casa. o direito
de apresentarmos emendas a êsses
dispositivos. Se assim não tiVesse
acontecido minha emenda seria, no
caso dos governadores, no sentido de
qtle não se transformassem em pe
quenos ditadores, numa ocasião em
que nem o .Jresidente da República
pode governar senão dentro da Cons
tituição. Eu pediria que êles obede
cessem às Constituições existentes nos
Estados até 1937> naquilo em que não
contrariassem a atual Constituição;
ou, então. pelo menos. continuassem
de pé os Conselhos Administrativos,
que têm sido. nos Estados - digamos
com coragem e sem receio de con
testação - um freio aos possíveis
desmandos de prefeitos.

O Sr, Albérico 7raga - Sabe Vossa
Excelência que os Conselhos Admi
nistrativos são compostos apenas de
delegados do Interventor e fazem, em
geral, o que êste quer. Não têm a
menor utilidade. a não ser a de dar
cmprêgo aos filh~')s da ditadura.

O Sr, Antônio Feli-:íano - Peço
a. V. Ex.lI. licença {)ara lavrar o meu
protesto ...

O SR. RUI ALMEIDA - Contra
mim?

O Sr. Antônio Feliciano - '" con
tra o aparte dado pelo nobre n.epre
sentante. Fui melllbr,) do Conse
lho Administrativo de São Paulo ...

O Sr. Albérico Fraga. - Então.
V. EX,a constitui exceção.

O Sr. Antônio Feliciano - '" e eu
C meus companheiros sempre' exerce
mos, com absoluta probidade c per
feita noção do cumprimento da de
ver, a função que nos foI out.orga.da,
de colaborar na legislação do Estado
e dos municípibs, e dar parecer so
bre recursos contra atos do Interven
tor Federal. Vários dêsses recurs,,)S
foram providos peio Govêrno da Repú
blica, na conformidade dos pareceres
exarados pelo Conselho Admin1strn.
tivo de minha terra.
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o Sr. Lino Machado - V. Ex.a te
ria sido apenas uma exceção.

O Sr. César Costa -' Faço minhas
as palavras do nobre Deputado Se·
nhor Antônio Fel1clano, porque tam
bém fiz parte do Conselho Adminis
trativo e. muitas vêzes, contraria
mos o Intervent.or de São Paulo.

O SR. RUI ALMEIDA - ()s apar
tes de VV. EEx.a muito me honram
e são a prova evidente de que estou
tratando de assunto sério, que em
polga o plenário da A~3ehlblé:lu .

O Sr. Albérico Fraga - O ilust~'e
Deputado Sr. Antõnio Fellciano nao
contestou que os membros do Con
selho Administrativo de São Paulo
tôssem nomeados por indicação do
Interventor ...

O Sr. Antônio Feliciano - Eu não
disse isso.

O oSr. Albérico Fraga - ... e que
êsses membros do Oonselho Adminis
trativo, indicados pelo Interventor.
deixassem de ter a precisa indepen
dência para reagir contra êle, para
fazer aquilo que S. Ex.1I. pretende
terem f eito.

O SR. RUI ALMEIDA - Peço a
VV. EEx.1l. permitam continuar a nu
nha arenga.

O Sr. Lino Machado - V. Ex.a dá
licença para um aparte? (Assenti
mento do orador.)

O SR. PRESIDENTE (Fazendo
soar os timpanos) - Atenção ! Está
con. a palavra o Sr. Representante
Rui Almeida.

O Sr. Lino Machado - Sr. Pre
sidente. o orador me Permitiu êste
aparte. Desejava trazer um esclare
cimento à tese que o nobre Repre
sentante está defendendo, em tàrno
do caso do Conselho Administrativo
de minha terra e que também é o de
S. Exll... como há pouco assinalou.
No Maranhão, atualmente. alguns
membros do Conselho - lá denomi
nado ConselhCJ Concordativo -- são
empregados da casa comercial de que
{; sócio o mterventor 5aturnino Melo.
Um dêles é antigo auxiliar. creio que
contador, da casa Francisco Aguiar
& Oia., da qual é sócio o interventor;
o outro é filho de um empregado des
sa mesma casa. Vê V. Exll.. que êsses
homens estão subordinad{ls ao inter
ventar.

O SR. RUI ALMEIDA - Meus
ilustres colegas. apresentei duas pro
postas; mas Vv. Exlls. só discutem
& segunda. Por que não discutir a
primeira. a da. Constituição vigente

antes de 37, desde que não contrarie
a Constituicão Federal? Parece-me
Que essa disposição seria mcita mais
momlizadora, porque, pelo menos. ha
veria um govêrno constitucional, isto
é, govêrno baseado em Constituiçã.o
votada pelos represen tantes do povo.

O Sr. Rui Santos - Desejo ape
nas dizer a V. Exa . que tive a honra.
de subscrever emenda do 5r. _l\l1omar
Baleeiro. e em que sugeria que as
Assembléias a serem eleitas fôssemo
apenas revisoras da Constituição e.
ao mesmCJ tempo, assembléias ordi
r.árias, de modo que se evitaria pro
longar por mais tempo o período di
tatorial dos governos.

O 5r. Vitorino Freire - Desejo,
como tnaranhense. prestar ho}nena.
gem a V. Exll.. fornecendo um escla
recimento. esses membros do Con
selho Administrativo do Maranhão. tl.
que o nobre colega Sr. Representan
te Lino Machado se rc,f,~riu. como
a.uxiliares de uma tllI.s firmas de que
o interventor faz parte. são antigos
correligioná.rios de S. Exa • Hoje, nJ.
turalmante. não têm mais valor ...

O SR. RUI ALMEIDA - Agora.
Sr. Presidente. como se não bastas
se o amparo a todas os membros .93
.Jmtiça já contido na Constttuiçao.
outros ainda surgiram e em que pre
p0T'\dera a questão dos vencimentos.

Diz o art. 15, § 2.°:

"Instalado o Tribunal, elabo
rará êle o seu Regimento Inter
no e disporá sõbre a organ~zMão

de sua Secretaria, Cartórios e de
mais serviços. propondo, em con
seqüência, ao Congresso Nacio
nal a criacão dos cargos adminis
trativos e a fixação dos venCi
mentO!:i que lhes são inerentes."

Mais adiante o art. 17 Sempre a
mesma coisa; os Vcnc~men tos.

"A começar áe 1 de j [meiro de
1947. os magistrad,1s do Distrito
Federal e dos Estados passarão
a perceber os vencimentos fixa-

-ctõs com observ~ncla do estabe
lecido na Constitu!ç5.o~"

E não é !:>0. Temos ainda mais
vencimentos.

., Art. 18 - Os magistrados Que
se aposentara.m antes de 31 de
dezembro de 1945, terão os mes
mos vencimentos que atualmente
recebem os Que se acham em ati
vIdade. respeitada a categoria de
cada um e o tempo de serviço."
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Para que se não diga, Sr. Presi
dente, que só encontrei defeitos no
capítulo das Disposições Tr&.nsitórias.
declaro que um, pelo menos. é digno
de nosso acatamento. E' o art. 40,
em que se concedem honras de Ma
rechal do Exército brasileiro ao bra...
vo General Mascarenhas de Morais
<muito bem), ao cidadão soldado que
foi à frente de nossos pracinhas di
zer à velha Europa que. no Brasil.
também havia homens capazes de
morrer pela democracia.. (Muito bem;
muito bem. Palmas.)

O SR. PRElSIDENTE - Tem .a. pa
lavra o Senhor café Filho, pelo Par
tido Social Progr~ta.

O SR. CAFÉ FILHO (.) - Sr.
Presidente, não tem V. Ex.a a1l1da. só
b1!"'"a mesa o exame dos destaques re
queridos quanto ao capitulo das Dis
posições Transitórias: por isso, nós,
Repre.sentantes 1e partidos, que ocupa
mos neste instante a tribuna, damos
nossa ajuda de w-mpoo à Mesa, para
compl-etar seu trabalho.

O cliscurso que vou proferir não é,
por conseguinte. de ob.!:.'trução à vota
ção do texto constitucional. mas de
colaboração à tarefa da Mesa.

Sou autor de algumas emendas 1l1
corporadas à matérta do capítulo em
aprêço, o qual vem mere-cend() censura
critica, ou, por que não dizer, a con
denação, de grande parte dos mem
bros desta Assembléia, com reflexo
na. imprensa e na opinião pública. Ig
~oro. em que ponto se acha firmada
~a criti-caJ ou quais os textos apon
k-a.rtoo como medidas de "cauda orça
'Uentá.ria"; mas vou desde log() re
~llndo de minha cabeça a carapuça, e
justificar-me quanto aquilo que, pe
&'.a.nte a ComissáA'> da Constituição, de
Zend.1.

Membro da grande Comissão e. de
Idgnado para a Subcomissão de Ordem
Econômica e Social, resguardei o prin
cipio-constitucional de que a casa
própria o teto je familla, a casa que
abriga, ou serve de residência do che
fe de familia deve ficar !aenta de im
POStos, de qua.lquer contribuição, sen
do ainda, 1mpenr.orável. (Muito bem )

Inspirou-m.e, Sr. Presidente, texto
6emelhante, por num recolhido da
Constituição mexicana. Fui, porém,
:vencido. Argumentou-se que a medida
de isençâo do im pOsto para a. casa pró
pria, paxa o teto pertencente à faml
11a, não podia lier llnúte, e que
1rfa.mos abrangoer, também, a casa do
deo. De fato, sugestão por mLm tra-

(.) Não foi revisto pelo orador.

zida visava, igualmente, a rellidéncla
do rico, não, porém outras casas que
o rico possui~e.

V€'!1cido na Subcomissão e nb. Gran
de Com1&são, of.ereci emenda, e esta
Vlem .servindo de oandeira de combate
ao capitulo referente às Disposições
Tran.:..itórias, cOrul1rtersAa, taJvez,
emenda de caráter peS&Oal.

se é sucesso um homem púlJl1co
chegar ao Parlamento. se os cida.<iãos
resgistram essa círcunst.ân<:la como um
sucesso na vida, devo-o, no meu caso,
à imprensa, devo-o à vida de jOTJ;laL
O meu primeiro Jornal era. editado sob
a pressão dos braços; era um jornal
de oposição.

Abracei a luta po1jt1ca que me fez
deputado federal por duas vézes, e não
podia, nesta C.tsa, esquecer a classe
cujas aflições e necessidades eu tive
oportunidade de 5entir tão de perto.
Não pretendo. a.gora, cortejar a im
prensa, até porque, no meu Estado,
q~, não há jornais, e poucos são 08
jornalistas. Minha carreira. pol1tica
no Rio Grande do Nort-e não depende
da imprensa; se eu fõsse pol1tico do
Dlst.rfto Fe-deral, da Bama, de Sáo
Pa.ulo ou de Pernambuco, que têm
.gran<ies jornais i:.9.1vez êste sucesso es
tivesse preso à Imprensa. e então o
apoio e emenda de tal natureza po
deria produzir outra impressão. Mas
G qu·e me ispi:-ou foi o conhecimento
da viJta dos Jorna.llstas: conheço-a.
porque a vi\1, tra.balha.ndo na impren
sa do Rio de Ja.neiro. de Recife e do
RIO Grande do Norte. Não Compl'ee41
do porque aqueles, Que pre~endem

combater a emenda incorporada ao
~xto, lançam aos qU'Rtro ventos que 05
jornalistas estão ganhando bem. Ga
nhando bem, ~r que? O Ministério do
Trabalho fixou vs salários profissto
mais, é verdade, em quantia superior
ao que percebiam anterionnente
quando quase não havia salário para
os que trabalh·a.vam em jornal. Ma.s
não é suficiente, ...;.egundo a tabela or
ganizada. pelo Ministério do Trabalho.
ganha um Redator. quase em fim de
carreira jornalística, mil e 1l0v~t08
cruzeiros. na capital da República: l:ln
not1cia.rista, mil e quatrocentos cru
zeIrõS;üm repórter, mil e cem cruzei
ros; um aux1l1ar de red·a.ção. &ete-een
tos e cinqüenta cruzeiros. Eis aJ.
Sr. Presidente! F pod~ comprar a.
ca..sa para abrigo de sua familia o jor
nalista que tem de voenclmentos se
tecentos e cinqüenta cruzelTos? E
comparando-a po.}erá pag·ar os 9% de
1mpOsto de transmissão? E sÓ pode o
Brasil salvar as $U~ nnanças com o
que vai an-eeadar doo JornaUstas?
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o Sr. Pereira da Silva - Em rigor,
'Um jornalista, com li.S suas 'IesJ)onsa
bilidades, está g·anhando menos do
que um continuo de qualquer reparti~

ção.
O SR. CA~ FILHO - Vem fi. rJ:C

pósito a observaçã,o do nobre Depu
tado.

o Sr. Lino Machado - Um guarda
civil, no Rio de Janeiro, pef(~ebe mais
de ordenado do que um secretário de
jornal.

O 8R. CA~ FILHO -- Os apartes
dos ilustres r-olegas justificam a asser
tiva de que não se trata, neste caso
de um interêsse pessoal. Não há
interêsse pessoal algum quando se pre
tende atender a uma classe difundida
por todo o País, desde o Amazonas
ao RIo Grande do Sul. Nem tem o
bene1'1clo aquele caráter, desde que
apenas vai ao encontro das necessi H

dades prementes daqueles Que servem
à opinião do país merecendo gozar de
facilidades que não encontram, quan~

do procuram possuir um lar. se recor
rem à Caixa Econômica ou aos Insti
tutos de aposentadoria, esbarram com
o pesado impôsto de transmissão.

O Sr. Barreto Pinto - E não sáo
peIl&S os 9 % ? V. ExO'. pod~ dizer 18 %

E' Cluanto temo de dispender.
O 8R. CAF'lt FILHO - Sou 1nsus

peito neste debate em tôrno do texto
constitucional que restringe o bene
fício o.pena;:; para os jornalistas em
atividade. serta suspeito ao discutir
semelhante matéria. por ter sido um
jorn:a.JJsta doe jornal impressu a má
quina de braço. e que, não obstante
ter e)Cercido o mandato de Deputado
por duas vêzes ainda não pude ad
quirir casa pr6prio. em que abrigue
minha fam1lla.

O Sr. Arruda CéLmara - Lamentá.vel
é Que, ao lado. dessa disposição. não
tivéssemos de votar outra concedendo
isenção do impôsto de transmissão
para jmóveis adquiridos pelos traba
lhadores, em todo o Pais.

O SR. C.An FILHO - Foi êsse
um principio que defendi e apoiei, em
sub-emenda do Sr. Deputado Mário
:Brant. na Corr..lssão de Constituição,
estendendo os beneficios aos traba
lhadores: s6 porque a Comissão fe
chou-se nas restrições em defesa do
erálio púbüco, a medida não foi tor
nada estenslva. a quantos precisam de
casa própria.

Mas, sr. Presidente. se estamos atra
vessando época em que o Pais não
pode, tais os encargos de suas des
pesas, atender aos beneficios ora re-

clamados para os jornalistas, facili
tando-lhes a aquisição de casa pró
pria por via da isençáo de impostos
de transmissão e predial, forçoso é
acentuar que na feitura da nova
Constituição de 1946, a ser promulga
da amanhã OU daqUi a poucos dias,
muito devemos à imprensa do Brasil.
Quantas fraquE:zas não tivemos a.qui.
quantos incidentes não nos poderiam
ter levado ao ridículo perante a opinião
pública, se não tivéssemos sido aju
dados. em nossa extraordinária ta
refa, por essa imprenfla e por êsses
homens do rÁ.djo Que acompanham
nossos trabalhos dentro do Palácio
Tiradentes?

O Sr. Lino Machado - V. Ex.R deve
lembrar, ainda, que o impôsto de renda
também atinge aos jornalistas.

O Sr. Rui Santos - Permita-me
também um aparte. Efetivamente.
muito devemos do nosso prestigio cres
cente, na tarefa constitucional, ao
apolo que nos deu, desde o primeiro
momento, a imprensa brasileira.

O ST. Glil:ério Alves - Tenho a
maIor simpatia pela classe dos jorna
listas, mas sou contrário a tõda p.x
ceção. •Todos são iguais perante a
lei. E hs classes mais pobr~s que a
dos jorna.listas. A abrirmos exceção
para êles, devemos tomar providência
idêntica quanto às demais classes.

O SR. CAFÉ FILa0 - Seria minha
opinião a respe1to mas, não serei eu
quem vá privar uma classe também
merecedora porque não posso dar a
tOdas. ~sse o fundamento da emenda
incorporada ao texto.

O grande mútlvo pelo qual a medtcta
não se estendeu a tôdas as classes,
como desejaria c nobre Deputadc Se
nhor GUcéno Alves e eu também,
foi o de que o ertl.rio público nê.o su
portaria o pêso da isenção. E-itamos.
no ano da graça de 1946; estamos
num após-guerra; cessou a luta que
tanto nos preocupava. Ainda ontem
entretanto, o honrado Sr. Presidente
da República criava uma vaga de
General de Divtc;ão para promover o
Cheft: de sua Casa Militar! Por falar
asaim serei demagogo I Demagogo por
que critico o Gcvêrno que, neste mo
mento de economia - passada a
guerra - cria uma vaga de General
de Divisão para promover o Chefe da
sua Casa Militar?! Quero - dizem al
guns - exaltar a opiniã.o pública, so
retiro f atos Que a{ estã.o. Neste caso n.
que aludo. basta compulsar-se o Diá
rio OJicial.

Quero, também. que não se diga. que
o Tesouro Nacional não suporta a
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efetivação dos funcionários interinos,
porque isso levaria o país à falência.
Não se pode a'firmar tal, quando ve
rificamos que não há economia em
nenhum setor do. administração. Um
vultoso crédito, segundo me informa
ram de um rtlilhão de cruzeiros foi há
pouco aberto ao Ministério da Viação,
para que alguns dos seus funcionários
fossem participar de um Congresso
Postal! Imagine-se c enquanto isto se
verifica, us condutores de malas e car
teiros não têm melh0rados os seus
vencimentos, porque, conforme se ale
gou, o referido Ministério não dispõe
de verba para êsse pagamento.

Quem cita fatos dessa natureza não
faz demagogia !

Quando falta alimentaç?o na Ca
pital da República, quando aqui não
há carne, recolho de jornais telegra
mas como o do teor seguinte:

"De Paris, 26 - Três navios
carregados de carne congelada
chegaram hoje à França proce
dentes do Brasil, estando sendo
esperado outros 7 navios antes do
meado de agOsto próximo futuro."

Outra noticia, publlcada n'O Globo,
refere-se ao embarque de 2nD mil to
nelad9.s de farinha de mandioca para
os Estados Unidos!

Na C:.t.pital da República, sabem
todos, náo há carne nem farinha!

O Sr. Hermes Lima - Nessa ma
téria de "Disposições Trq,nsitórias" a
Assembléia precisa partir de um prin
cípio; ou vota nesse Capítulo exclusi
vamente matéria de direito inter
temptlral ou, então, há de considerar
todos os casos concretos de justiça, ou
mesmo de t:.wor, no bom sentido da
palavra, que se possam conter nessas
Disposições, considerando tudo com o
espírito de equidade com que o têz a
Comissão de Constituição.

O SR. CAFE' FILHO - Agradeço
o aparte. Na elaboração das leis, Sr.
Presidente, vale muito a tradição.
Vou Itr um dispositivo da Constitui
ção de 1934. qne justifica o texto como
está redigido e muito do que nela se
contém. Veja-se, por exemplo, o ar
tlgo 23 das "Disposições Transitórias"
da Constituição de 1934:

"São mantidas as gratificações
adicionais por tempo de serviço de
que estavaro em gôzo os funcio
nários públicos, desde as datas dos
decretos do Govêrno Provisório
ns. 19.565, de 6 de Janeiro de
1931 (art. 2.°) e 19.582, de 12 do
mesmo mês e ano <art. 6.°)".

Poderia ler outros dispositivos das
"Disposições Transitórias" dessa mes
ma Constituição de 1934. Se recorro
à Carta de 1891, ali encontr0 precei
tos como o q~e manda conceder a
D. Pedro de Alcânt.ara, ex-Imperador
do Brasil, uma pensão. e mais: que
autoriza o Govêrno Federal a adquirir
para o património da Nação a casa
onde faleceu Benjamin Constant, man~
dando seja nela colocada uma lápide
comemorativa do nascimento daquele
l1ustre propagandista da República.

Não sei por que só na Constituição
de 1946, a ser promulgada, depois de
tão longo período de ditadura, duran
te o qual se cometeram as maiores
injustiças, desorganizando-se até os
serviços públicos. não se possa tratar
da efetivação df' servidores que o
Poder Público consentiu tit:aasem no
exercício de cargos como interinos du
rante longo período!

Insurj.:l-me contra o preceito do
texto. e voto a emenda que manda
aproveitar os extranumerárIos e inte
rinos com 2 anos, se fór vencido, in
clinar-me -ei pela emenda que manda
efetivar aquêles que hajam exercido,
por 5 anos, os respectivos car~os.

Desconh~ço a razão pela qual a au
toridade administrativa mantém o in
terino ou extranumerário numa fan
ção permanente, se ..1 considera in~

competente para o serviço. Se temos
de negar estabilidade a êsses funcio
nários, porque o:;, consideram incom
petentes, então temos de apurar a res
ponsabilidade das autoridades que os
mantiveram durante tanto tempo nos
cargos.

O Sr. Adclmar Rocha - V. Ex.a
têm tôda razão.

O Sr. Rui Santos - Nos dois ou
três últimos dias várias nomeações
interinas foram feitas a fim de se be
neficiarem os nomeados com as .. Dis
pcsições Transitórias" da Constitui
ção.

O SR. CA~ FILHO - Há dois ou
três dias os jornaIS publicaram uma
relação de detetives nomeado:; pAra.
O Departamento Federal de Segnrança
Pública; e quem quiser observar veri
ficará que está na primeira parte a.
demissão de funcionários interinos e
em seguidn, a. nomeação de vinte ou
trinta outros detetives cnmo interinos.
Quer dizer: demitidos uns f"lorque
eram interinos, mas logo em seguIda.
vêm nomeados outros ne~ mesmo
caráter! E isto ás vésperas da pro
mulgação da Carta Magna I
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Somos os responsáveis? As pedra~

são atiradas contra nós, mas, em ver
dade deviriam bater em outros 5eto
rp.s. Ninguém critica ou coml)ate o
Govêrno por estar abrindo vagas, a
pretexto de tudo. Ninguém se insur
ge contra o Prefeito do Distrttc Fe
deral por haver neste período criado
uma Secretaria da Agricultura n,:\ D15
tri to Federal para nomeação de novos
funcionários.

O Sr. Adelrnar Ror:ha - ParA plan
tar batatas na Esplanada do Castelo.

O SR. CAFÉ FILHO - Ninguém
clama contra o Presidente da Repú
blica porque, passada a guerra, esque
cidos OS seus hMÓis, foi promovido o
8r. Mendonça Lima, quando. duran
te a conflagração, S. Ex.B pennane
ceu no exercício de cargo adnunistl'a
tivo!

O Sr. Adelmar Rocha - os que
estiveram no fTont não ganharam
qualquer galardão, ao pa:;so qUE: mui
tos que não sairam do asfalto da Ave
nida Rio Dranco foram condecora
dos.

O SR. CAFÉ FILHO '- Sr..o inú
meros os casos desta natureza.

Se há quem entenda que 80U dems.
gogo, fico com a minha demagogia!
E' possível que eu agrade ao povo por
denunciar tais fatos, embora desagra
de ao govêrno .

Outra medida dd minha iniciativa,
inoorporada ao texto das "D1sposiçõe3
Transitórias" c possivelmente objeto
de crítica, é a que manda aproveitar,
pelo critr.rio do merecimento. apura
do pelo Supremo Tribunal Federal,
os antigos jujz~s federais.

A Ju..<;tiça Federal foi criada em
1890, cunfirmada na Constituição de
18!' 1, cotlSer\'adn na reforma a que se
pr .cedeu em 1926, e mantida na Cal'
t. de 1934.

Em 1937. o estatuto politico extin
guiu a Justiça Federal. Os a.ntigos
juizes federais, Juizes por concurso,
eram substitutos dos Ministros elo Su
premo Tribunal Federal; muitos d~]es

lá serviram. Outorgada essa Carta,
extinta a Justiça Federal, muitos dês
ses JUÍZes - e lembro o nome de um
que está ligado à Assembléia Consti
tuinte de 1934 ~ l1'ineu JofUy..1uiz
federal no Acre, apÓs a extinção do
cargo, foi, pelo Presidente dtl Re
pública, nomeado Secretário do Tri
bunal do Acre.

O Sr. Fernandes Távora - ~.sse

ato de extinção da Justiça Fedp.ral foi
um dos mais injustificáveis do Estado
Novo.

O SR. CAFÊ FILHO - O Juiz fe
deral da Paraíba morreu como af:c~al
administrativo da Secretaria do Su
premo Tribunal Federal. O Dr, Ar
tur Marinho, jurista pernamhucano
dos mais conspícuos, depois de ter sido
Juiz federal em Sergipe, foi nomeado
pelo ditador, oficial administrativo do
Ministério do Trabalho!

Minha emenda visa a fazer uma
reparação, porque o ditador, tendo
usado e abusado do art. 177 a lorto e
a direito sôbre o funcionalisnlo pú
blico, não o a,plicou uma só V(;Z, logoo
após a outorga da Constituição. aós
representantes da Justiça I"r:deral.
Há. por conseguinte. a presuncúo de
que serviram à Nação e à Jusrj4.~a.

Quando se cria um Tribunal novo,
tribunal de que sairão os substitutos
do Supremo Trlbunal Federal. é mui
to justo e natural que a Constituinte
de 1946, reabilite, pelo menos moral
mente, -- porque materialmente náo
é possível - aquêles que éstaV<l.m In
vestidos nos cargo::; e os perderam em
razão da outorga da Carta de 37.

O Sr. Ataliba Nogueira - esses juí
zes, porém, dev~rão ficar na mesma
situação dos demais juízes brasileiros.
em pé de igualdade com êstes, sóbre
os quais poderá. recair a escolha do
Presidente da República; não podemos
estabelecer privilégios. mas deixar ao
Prf.sidente da República a factti~adc

de escolher, dentre seus pares, juízes
dignos para essa alta investidura.

O Sr. Arruda Câmara - Na vigên
cia da Constituição de 1934, 0..9 Jl.1ízes
federais nada sofre:am na estabilida
de do exercício de suas tunções. ao
passo que na de 19-37 pel'deram seus
cargos. A medida pleiteada pelo no
bre orador, portanto, é de verdadeira
reparação.

O SR. CAFE' FILHO - E' tão
justa minha iniciativa que, pela pri
meira vez, o eminente colega, Padre
Arruda Câmara, ilustre brasileiro. con
corda comigo e discorda do ilustre co
lega Sr. Atal1ba Nogueira com quem
concorda sempre... (Riso. )

Humana, moral e justa é, pois, ml
nha inicia.tiva, que a Comissão da
Constituição aceitou e incorporou ao
texto.

Não há, porta.nto, 51'. President'3, ln
terêsse pel)soal nas medidas pleiteadas,
sob minha propositura.

Quanto aos funcionários interinos.
devo declarar que tenho dois 1rmãos
funcionários: uma IrmA em declfe,
funcionária de um Instituto, por con
curso e e!et~va, e um 1:rmAo. func1o-
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nário estadual no Rio Grande do Nor
te, também por concurso e efetivo, com
mais de 15 anos de sen1ço.

Não estou. por conseguinte, ar/en
dendo interêsses pessoais ou de pa
rentes.

Mas, Sr. Presidente, não é possível
que a Constituinte de 1946 fuja aos
sentimentos que ditaram as Oonsti
tuições anteriores.

E, já agora, quero referir-me a ou
tra emenda minha, infelizmentf: re
cusada na Comissão da Con~t1tulçáo.
para a qual requeri destaque &0 Se
r.hor Presidente. E' a emenda da
anistia ampla.

Não sei por que os Constituintes de
34 concederam anistia ampla, passan
do a esponja sObre tudo quanto era
crime político ou prejuizo decorrente
da ação polfUca, e, os Constituintes
de 1946, que integram esta Assembléia,
n10 possam usar a mesma medida,
nem proceder da mesme. forma.

Qual o ambiente nacional? E' de co
ligação, de coalisão, de crédito de con
tiança, de tolerância mútua., de e50ue·
cimento. E' Isso o que estão preparan
do as duas grandes fôrças politicas,
que, de fato, representam, pelo me
nos, a maioria da Nação.

Como poderemos preparar tal a.m~

blente de confiança e de trabalho sem
ultra.pabSarmos o marco zero - mar
co que não será aquele aue l:le re!e
n'..1 o General G61s Monteiro, mas o
da paz e da co~6rdla?

Por que não conceder anistia a.m
pIa, lHIS têrmos em que foi votada. na
Constituinte de 1934? A anistia res
trita secllmenta ódio, deixa ressenti
mentes, não proporciona confiançn,
não permite que se estabeleça uma era
de paz e trabalho.

Esta. grande crise, que não é apenas
politica, mas econvmica. requer de to
dos os brasileiros tremendo e5fOrço
para contorná-la: reclama também
patriotismo, dedicação, trabalho. ho
nestidade. r::olaboremcs todos, traba
lhemos juntos para que o Brasil possa
vencer não só as perturbadoras illflu
ências internas, senão também as In
fluências externas, que pretendem re
duzir-nos ao aniquilamento. Isto não
será possivel sem que esta Assembléia
Const1tu:IIlte desfralde a bandeira da
p.a.z e do trabalho, mediante a ampla
anistia. (Muito bem; muito bem. Pa.l
mas. O oradDr ~ cumprtmentado.)

O SR. PRESIDENTE - Tem a
pam'V1'& o Sr. Jurandir Pires, pelo'
Partiào L!bcrtad01'.

o SR. JURANDIR PIRES - Se
nhOr Presidente, na. época das cau
das orçamentárias, eu não fazia pu'
te d<> parlamento nacional. Mas sou
eu quem vem, aqw., defender &li cau
da.s orçamentárias, as malsinadas ca.u
das orçamentárias, tão a tacadas en
tre nós, mas que representaram, real
mente, o pOnto de apoio onde as JrJ
nonas conseguiam fixar as reivindi
cações populares.

As caudas orçamentárias foram, na
história política lo urasll, o supor
te das mais lm~~ante oonqtústas do
povo brasil~1ro. l'Telas se traçou a
maioria das estrooas de ferro que
cortam () Brasil. Nas caudas orçamen
tártas criaram-se os ~tabelec1mentos
de ensino. que hoje servem para le
vantar o nível Intelectual da pátria.
Nas caudas orçamentárias se fêz tanto
e ta.nto, principalmente. no que diZ
respeito aos direttos dos cidadã.os que
a vontade POPU1aI elas sempre en
controu uma vâlvula por onde esca
par a tõ1a compressão das ditaduras
republicanas de -luatro anoo.

Não YE:jo, por 1Dseguinte. razAo
para tamanha grita. Ela decorre,
talvez, do alarido -os bovernantes que
sentiam como que o pulso tomado das
rédeas da. direção oUtica do pais.

Também não .:ompreendo por que
se a.tacam as "Disposições Transitó
rias", porque lhes ançam a pecha de
imoralidade, quando a verda~ inso
tismável é que abrem a porta à fase
democrática no ....!"astl.

Como é possível nveredar por novo
rumo, como estabelecer o ritmo nor
mal da democracia, sem a·ntes,
passarmos uma e8por...ja nas injusti
ças que se praticaram, para que a
alma. popular tique a.berla e receba
a Constltuil}ão nova do Brasil com o
entusiasmo e a predisposição que nos
domina quando estamos satis!eltos?

Julgo que ainda é pouco Deviam
ser mais amplas, porque 56 o estado
de euforia pode vencer a cn...~ que
atravessamos .

l'l: uma. l1usáo .:>ensar-se que esta
mos em dificuldades financeiras.
Nossa cr1se é eeonôm1ca. E se é eco
nômica, é na. base da satisfação p0
pular que se pode formar um ambi
ente ca.p.az de intensificar a produti
vkiade, de modo a ..iairmo: desta sl-
tu.ação. ,
~r outro lado. 000 o que se dIz

ser pessoal, é apenas defesa do traba
lho. Do contrário. ..cremos de dizer
que a prÓPr1& COnstituição é I>e!Soal.
po~to há lnterêMes atendidos no
próprio corpO da Carta Constituc.'o--
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.nal. Tal .se v.erifioou. não porque hou
vesse intençá.o de atender a êsses in
ter6s6es. mas porque êles se entrosam
no.s interesse6 superiores do pais.

É o que .se observa. nas "Disposi
ções Tran.si~" de Doss.a Ca.rta..
Os interesses individuais repreaentam
a desoompressio c.o que existe no mo
mento abafando () povo brasileiro e
dando' ensejo às reaçõe~ imensas Que
se estão desenrolando na fermentação
que se processa.

Realmente invoca-se, na superflcia
l1cla.de dos conceitos, que não se pode
da.T estabilidade ciOS extranumerá.rlOB,
porque tal medida iria. acarretar que
bra do Tesouro, profunda. sangria no
erário público.

Raciocin.em06 um pOuco.
se há extranumerários, sua estabi

lidade nOO aumentã nem diminui a
sua quantidade.

Conseqtientemente, onde está o
acréscimo de despesas? Onde?

No caso dos intertnos, pergunto:
onde se majoram despesas?

Há um princípio filosófico da im
penetrabilidade da. matérIa., segun
do o qual duas coisas não podem
ocupar o mesmo lugar no espaço. E
é baseado nesta lei que se compre
ende a quase comicidade existente no
dizer-se que se aumenta a despesa
com a efetivação dos extranumerá
rios ou com a garantia de efetivação
para os interinos.

Além disso, há a mencionar que
uma. política vem sendo orientada
e já subi a esta tribuna mais de wna
vez para· o declarar - com a finali
dade ue agravar, complicar a vida
naclonal. E' a politica do desemprê
go. Tive o ensejo de denunciar. até.
o seu interesse, que estaria precisa
mente na diminuição do valor de sa~

lários, pela lei da oferta e da pro
cura, no mercado de trabalho.

Salientei que essa pol1ttca se con
jugava com a da falta, justamente
para que se ganhasse duas vêzes 
mna vez, pela lei de oferta e da. pro
cura, no mereado de u·t1lld'a.det3, am
plls,nd() .seu valor fin,al; outra vez,
pela. falta de tr8lba.lho, dim!nu1ndo o
custo da produção.

Fixe! - e estamos vendo no aspec
to concreto - os lucros extraord1nA
rios, que são o resultado evidente.
marcante, científico dessa poUtica.
Então, nós, os Constituintes de 1946,
qàe temos a visão arejada para o
conceito fundamental de Que traba
lho é riqueza e tôda rIqueza é tra
balho humano convertido em utill
dade, devemo~ orientar-nos justa-

mente no máximO de defesa do tra
balho, dando-lhe a maior assistência
e garantia.

Ataca-se o tuncioná.r1o público do
Brasil de modo que até se torna d1
licil falar bem da classe; tal eco já.
se transformou em verdade. comu.
naquela anedota do homem que, de
tanto dizer que possuia um iate, CQB
tumava chegar à beixa do c'-1s e mos
trar aos amigos, no horizonte, a em
barcação de sua propriedade.

assim, estamos de tal forma habi
tuados a ouvir atacar os servidores
do Estado que, quando alguém nos
mostra que são precisamente êles o
sustentàculo da nação, pela sua pro
bidade e eficiência, pois realmente a
capacidade progressista do pais de
pende da eficiência e da probidade
dêsst!s servidores no desempenho das
suas funções ...

O Sr. Go/reão Teles - São os ór
gãos da ação do Estado.

O SR. JURANDIR PIRES - Exa
to. Obrtgado a V. Exa.

E' preciso que, se eleve a dignida
de dos func!onárIGS. E, para isso te
rnos de melhorar o seu niveI eco
nômico.

Criticou-se a existência. no Capi
tulo em aprêço de questões pessoaIs.
mas, parece-me que tlcou claro, 8
únIca é a elevação do herói cUs. PER
ao marechalato. Defendendo-a. o ilWi
tre Deputado Sr. Café Filho citou,
também, que se elevara ao generala
to o Sr. Chefe da Casa M1lltar da
Presidêncla da República.

O Sr. Brochado da Rocha - A pro
moção do Sr. Alclo Souto ao põsto
de general de divisão é normalissima.

O SR. JURANDIR PffiES - Per
feitamente. Decorre da crIação do
lugar de Chefe do Estado M&1or d&s
Fôrças Armadas, e êle era o número
um. A promoção lhe cabIa por jus
tiça.

O 5r. Brochado da Rocha - LegI
timamente.

O SR. JURANDIR PIRES - E' o
que precIsamente eu desejava men
cionar.

O 5r. Joaé Armando - O general
Alcio Souto é uma das exPressões
mais fortes do Exército Bras11e1ro, e
foi promovido em virtude de seus
grandes méritos. (Apoiados. )

O SR. JURANDIR PIRES - Em
o que la c11zer, devendo acrescentar
agora que não costumo tecer hosa
nas aos poderosos, pOis a minha atua
ção nesta Casa nunca foi de quel-
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mar lnceI"..so aos que dispõem do po
der. Mas devo, também, declarar que
a justiça deve pairar acima de tudo,
e é um ato de justiça retificar a
acusação feita ao General Alcio Souto.

O Sr. José Armando - Estou certo
de que o presidente da Repúbl1ca.
teve muito prazer em promover a Oe·
nera! de Divisão o Sr. Ger~eral Aleio
Souto, pelo seu merecimento e qua
Udades pessoais.

O SR. JURANDffi PIRES - Não
roi, prõpriamente, o prazer que teria.
tido o Sr. Presidente d8. República
que me trouxe à tribuna, mas, sim,
o desejo de retificar, como Já. disse,
uma acusação. e também o prazer
que o Brasil experimenta com. a jus
tiça do ato que se praticou. (Muito
àe11". )

O Sr. José Arma.ndo - O Sr. Pre-
sidente da RelJúbUca teve prazer em
praticar. êsse ato de justiça.

O SR. JURANDffi PIRES - Que
ro agora, Sr. Presidente, apreciar
outro aspe..::to das Disposições Transi
tórias: a coincidência dos mandatos.

Tive ensejo de defendê:-la. nesta.
tribuna, quando era quasl perigoso
fazi:-lo. visto como se Invocava o 11"
terêsse pessoal, diante da técnica
constitucional definida per juristas
de alto quilate. Devo esclarecer, po
rém, que a coincidência dos manda..
tos. como consta das DisposiÇÕes
Transitórias. não tem essa significa
ção: apenas atende ao interess~ tran..
sitório desta primeira. Asselllbléia e
do prirndro mandato presidencial.

Se em parte .fica atendida a tran
sção pelo mecanismo cias Disposições
Transitórias, é preciso salientar a ne
cessidade. para que o Brasil real
mente seja democrático, da coinci
dência dos mandatos. E ela. se dará,
até mesmo como se vê pelos Senado..
res. aos Quais se dão r.llais quatro
anos do que o mandato coincidente,
não o regulado nas Disposições Tran-
mt6rias, mas o constante da Cons..
tituição. para os Presidentes que se
sucederem. Isto para que não haja
ascendência do Poder Executivo sO
bre a ação dependellte do Legislativo.

Outro ponto adiado para ser dis
cutido nas Disposições Transitórias é
o que se retere à composição do Soe
nado Federal. Este. como órgão ma
Joritârlo. não representará os Es~..
dos da Federação, mas apenas uma
corrente de opiniões dêsses Estados.
E' preciso que se garanta a represen~

taçAo das minorias. principalmente
quando supenores à metade do valor
da maioria. Para Isso, apresentei um

mecanismo engenhOSo, pelo qual se
elegem três senadores e um suplente,
àe forma que de quatro em quatro
anos se elejam dois senadores ou um
senador e um suplente. Manter o
voto em um único nome. permite que
a maioria fique com d.ots senadores e
a minoria com um senador e um SU~

plente. Assim. haveria sempre a re
presentação clássica do têrço. que
desde 9. proclamação da RepúbUca
cODstitue o senso da democracia e a
bandeira sob a qual, IDesmo nas di~

taduras temporais do regime passado
tjr-Ihamos a vigilâ.ncia das minorias:
Assim, o Senado não será mais ór
gão majoritário, como no tempo de
Pinheiro Machado, em que havia a
ditadura do Senado, ainda hoje exis
tente em alguns paises, como, na Ru.s
J:ila, onde, no Sov!et das Nações, se
faz a catadura pol1tlc:a do Estado.
~tes seriam pontos nevrálgicos.
Ainda me permitirei falar. repi

sando o caso do desemprêgo, sóbre a
medida que consta das Disposições
'ljansltórias em favor dos funcioaA
nos do Departamento Nacional do
Café. A Assembléia Constituinte. ten
do votado seu aproveitamento e ha
vendo ~edido ~sta medida ao govêmo,
n~a mdicac;ao que obteve duzentas
asslOaturas no plenário, parece-me
agir coerentemente ao incluir o pre
ceito nas Disposições Transi tórias.

Quanto ao antigo DIP, que hoje
acaba de ser ex~into, já. o Govêmo não
procedeu com a mesma leViandade
crJID que agiu no caso do D.N.C. De
fato, soube respeitar melhor seus ser
vidorf'S. embora pesasse sôbre LI De
p~tamento de Informações o maiar
numero de estigmas que em relação
à. política do primeiro. Mui to mais
condenável foi durante todo o pe
rí~do da ditadura a pol1tica desen
volvida pelo DIP do que a seguida
pelo D.N.O.

Reparem os Srs. Cemstituintas 
e sou insuspeito para falar, porque
combati um e outr.() - que ambos
representam engrenagens na vi~h de>
país. e seu.., servidores na.o tinham.
culpa da orientaçã.o que lhes f6m
tI)lçad,!l. Além disso. sua transforma
çao nao podia ser brusca. como não
o fol em relação ao DIP. E não p~

dia. porque ninguém freia um automó
vel em grande velocidade no asfal
to molhado. ~ precisamente a. situa.
Ço em que estamos. No asfalto m0
lhado da insatisfação popular, não 6
possível. nesta altura dos acontecI
mentos, se freie o carro do Estado.me de~apa.r1a, com sacrifício conslde...
ràvelmentte maior do c:ue a rapldêz de.
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alguns instantes que se queira. con
,quistar.

Estas med1<ias, per conseguinte, im
pressas. nas "Disposições Transitórias"
longe de serem passíveis de destaque,
.são a garantia. a segurança da es~ab1..
lidade da própria Constituição. E re..
parem quanto isto é expressIvo, e tão
mais expressivo quando se examinar
o art. 42 que exprime, em Verdade,
um alto bom senso. um profundo equi
líbrio da Assembléia.. Obrigada. a fa
zer a. Const1tuJção numa atmosfera de
ebollção, de choque de paixões poliU
cas, numa .situação de crise trezr:enda
que avassala o pais, esta Assembléia
teve, a prudêncl?. o equilíbrio, que irá
para a História, dt: consagrar nas
"Disposições Transitórias" o art. 42.
para o qual chamo o atenção de Lod.os
e que está. assim redígido:

lO Art. 42. Quatro anos, no mâ
xímo, depois de promuIgada., será a

. Constituição revista pelo Congt~s

so Nacional que, para êsse efeito,
nomea::á uma Comissão especial. ,.

Folgo imenso em vê'," êste artigo
na Constituição. eu Que f:.li, talvez, o
primeiro a de<:larar que ela terta du
ração curta. se quiséssemos enf~ixa~

la em tspartllbos muito apertados.
O art. 42 significa precisamente o

opõsto: o alto critério, o bOt:l senso e
o equ1ltbrlo da Assembléia. no sent1do
de caminhar segura para a. tolero.n~
eia e o ajustamento das suas imperfel...
ções. .

Quero terrninar. citando um pensa
mento de Plt.ágoras, que aconsc:ha
va não nos sentã.ssemos sôlJi"e as unhas
e os cabelos cortados, & te s1nlbolo é
precisamente o incentivo para que a
Assembléia Constituinte compreenda
as Disposi<;.Õt:s Tra.nsitórias. Cortados
os cabelos e as unhas, não nos sente
mos sôbre lHes porque poderão ~om.
prometer a obra que q~eremos rea!1.,.
zar. Abandonemos as nossas vaida
des imeu1atistas para compreender a
~lecessidade de atender às aspirações
populares e aliviar o povo brasileiro,
a fim d~ que êle se identifique com
a obra que nos foi cometida e perce
ba que ainda teremos muito que 'n
zer, nós mesJnos, da AssembJém. pob
êsse artigo 42 nos investe novamen
te de miSsão talvez mais 1.mportante do
que aquela. que aca.'oam08 de reaU
zar. (MUito bem; muito bem. Pal
mas. )

O SR. PRESIDENTE - Tem a pa..
lavra o Senhor Maut1cl0 Grabo18 pelo
Partido ComUtlL'st& elo Brasfl.
I

o SR. MAUR!CIO GRABOIS 
Sr. Pres1d.ente, Sra. ConstitUintes:
Quando, ontem, o plenário tomou co-
nhedmento do Ato das Disposições
Transitórias, ouvimos a palavra bri
lhante do nobre líder da União De
mocrátlca. Nacional, Br. otávio Man
gabeira. manifestando opinião con
trária à. maneIra pela. qual se pre...
tendia aprová-lo. A nossa bancada.
está plenamente de acõl'do com a opi
nião de S. EX.- e, por isso mesmo
nossas emendas ao l'eferido 'Capítulo,
em sua rnalor180. são supresslvas. ,

Lutamos ün1camente por pontos
fundamentais, que garantam a tran.sl
ção do período anonnal em que ainda
vivemos, como herança da. ditadura
para wna nova situação const1tucio~
nal.

Entre as emendas que apresentamos
às Disposições Transitórias, temos
aquela que se refere à concessão de
anistia ampla e irrestrita tio todos os
pres[)s poUticos.

Nesse sentido nossa. emenda vem
ao encontro das aspira~ões do povo
1.>~ileiro, que d~seja, na. nova fase
da vida política. do país, entrar num
clima OI': concórdla e d~ hk1nllOnia,
em que todos os partidos possam de
mocráticamente contribuir para o
progresso da pátria.

A emeI"'da ao contrário do artigo
das DisposIções Transitórias, é a.mpla,
não tem restrição e seu teor é o se
guinte:

"E' concedida anistia ampla a
todos quantos tenbam cometido
crimes poUW:os até a presenlíe
data",

Sabemos que o atual dispositivo re
sultou de emenda do nobre deputado
óa U.D, N . Sr. Euclides Figueiredo.
No entanto, apesar do patriotismo
dêsse Representante do povo, de tôda.
sua. luta em prol da paci!!cação da.
famflla brasileira, o artigo náo satis
faz os anseios de paz de nossa gente.
E' aInda restritivo; não proporciona.
o esquecimento total de tôdas as cU...
vergêne1as que se a.gravaram durante
os per10dós negros da. ditadura.

O Sr. Euclides Figueiredo - Na jus-
t1f1cativa que acabe! de fazer da tri
bun~, disse que não considerava a me
dida. da. anistia. como de todo cor
respondente, à justa slgnifica.ção po
Utlco-JuríciJca da própria palavra.
"anistIa". Também não deixe! de afir
mar que. embora a anistia por m1m
alvitrada não pudesse corresponder
aos anseIos gerais do pOvo brasileiro,
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pelo menOfj pensava ha.ver traçado
uma Unha média entre êssee anseios
e a posslbllldade que agora nos ofe
rece a Assembléia Constituinte. O
nobre cclega que está na trlbun3.
âtente que essas poseib1UdadE:s sâo
poucas e não convém pp'rdê-las.

O SR. MAURIOIO GRABOIS 
NA.o nego o esfôrço e o patriotismo do
Hustrc deputado EucI1dea F1gue1redo.
No entanto, cabe aos Representantes
do povo lutar, na. medida. de suas
tOrças, a fIm de conseguir a verdadeI
ra aIÚstta, que conrrespenda às tradi
ções d e nosso povo.

O Sr. Euclides Figueiredo - Se
V. Ex." puder concorrer pare. isso.
tique certo de que lhe darei o meu
apoio.

O SR. MAUR1UIO GRABOIS 
MUito agradeço a V. Ex.o. e sei que
estará ao lado da causa justa na
luta pela. anistia completa.

O Sr. Go/rede Teles - O melhor
argumento em defesa da emend2. de
V. Ex.n é que o crime polítlCO, sen
do crime de opinião, não é crime.
Ohegará a época em que o crime
1l',lít.lco va,i deiXar de existir. Assim.
êste argumente é decisivo em Ia.vor
da emenda de V. Ex.a •

O SR. MAURíCIO GRABOIS 
Embora não esteja de acOrdo com os
conceitos de V. Ex.'" s6bre o proble
ma CO crime po1!tlco. agradeço o
aparte .

N05 ~ § 1.0, 2.° e 3.° do art. 3",
!Já grande restrição a anistia que se
pretende dar nos que cometeram cr:
mes poolfUcos,

§ 3.°, pOr e1cmplo, diz o seguini.~:

"08 que, em contrário, não ne
vam ser «Lproveita.dos voltarão
definitivamente às situa.ções an
teriorea de reformadO!, aposen
tados, demitidos ou excluídos.
se-m mais direito algum".

O Sr. Adelmar Rocha - E' Yerda
deiro abflurdo: an1stir B quem fica
demitido ou excluidot

O SR. NAOR1CIO GR.A.BOrs "
V. Ex." tem plena razão. Nã.o é DOS
slvel pennanecer na i1tuação de ~

mit1do ou excluído. iem direito al
gum, aquêle que foi beneficiado pala.
anJatia.

O Sr. Euclides Figueiredo - T~

nho pedido de destaque justamente
para e.ssa expressA0. Se S. Ex." o Se
nhor Presiaente concedê-lo,:p6ra mim

consUtuirá grande prazer discutir o
assunto COID o nobre colega.

O SR. MAURíCIO GRABOJ:lS 
Perfeitamente. Apoiaremos o desta
que de V. Ex.a

Se não fór aprovada 6 emenda que
o!erecem()S, no sentido da concessão
de a.Iústta ampla. que 80 menos se u
segure, àqueles que reverteram ao ser
viço do Exército ou aos quadros do
funcionalismo civil, a situação ae
aposentados ou reformados. Não é
possível que, gozando d08 beneficios
da anistia, estejam êsses cidadãos
sujeitos, ainda, a uma Comissão, que
dirá se devem ou não continuar no
Exército ou no quadro do funcIona.
lismo. Apelo, portanto, para a as
sembléia, no sentido de que se ga
ranta, pelo menos, a conservação, nos
respectivos quadros. dos atingidOS pela
anistia. A própria justiça irá dec1
dir se convém ou não a permanêncIa
dêsses cidadãos no serviço ativo.

Justo é, Sr. Presidente, que se dê
anistia ampla e irrestrita.

A anistia concedida em 18 de abril
de 1945 náo foI mais do que, na
prática, a Ubcrt.açã-o dos prêsos po
líticos. Impõe-se transformem06 em
realidade essa anistia, de acôrdo C:lm
as tradições políticas do BrasU. Assim
procedendo, estaremos coopera,ndo
para a harmonização da familili bra
sileira.

Não seria justo que, promulgada
uma constituição, persistam, quando
entramos em IHJVQ períOdo de vida
consti tucional, essas restr!çóe:5 para
com determinados brasilelro6.

Em 1934, OB Constituintee. na.! Du
posições Trailsitórias, asseguraram
anistia a quantos prat.i.caram crimes
po1ítlc~.

Aquêlee que cometeram ta:l.5 cri
mes, pOr certo o fiZeram tendo em
vista 0lI e.lt06 interésses do D06S0 po
vo. o progre~o de nOS8a rerra e Pl,

defesa da dem«racia.
Anistia. Senhore~ Constituintes é

esquecimento reciproco: pelo Govêr
no, doe at~ contra êle praticad06:
peloe a~t1a.d0t5, de persesulç6es e
sotrlmentot! inflig1doe por aquêleiõ
contra. De qua~ se ergueram e l~ta

ramo
A boa doutrina sóbre anistia. man

da que e:sta f1eja ampla e irrestrita
para com todos os p.r&oe políticos.

Não sendo v-ersado em letras juridi~
cu, citarei' 6 op1n·iáo de autores clá.i~*08. como C&rl'01S Maximmano, o qual,
f1l'lIn.4mdo dQutrine. 8Õbre a a.n1zt1a., as-
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lSin'l se manifesta, em seus "Comentá
riOS à. Ccm.stltuj,{(ão Raos1le1ra", l\s
págs. 471 e seguinte:

"Não se concede arJstia por
'sentimentaliSmo, s:1mples bondade,
simpatia pelo vencido ou ll'l1.s.e
ricórd1a pessoal. E' med1da alta
mente politica, adotada por 1ll0
tiV{)S que não humilham o ci
dadão a quem ela a.proveita. e ins
pirada por sérias razões de Es
tado" .•

E', portanto, medida de cará.ter po-
.lttieo; não significa. clemênCia., Sl.D'1
patia ou boa vontade. Trata-se doe
criar cUma capa.z de gara.ntir ordem,
paz, tranquiUdade internas.

asse, Srs. ConstitU1nies, o sent.ido
que devemos dar à anistia.

Essa. opinião não é apenas de Car
los Maximilia.no, Também o luminar,
o gênio da cultUl"a jurídica. brasileira,
o JIlcomparável Rui Barbo.sl.L, na sua.
obr.a. "A ConstItuição e os Alios 1n
c~tltuci()nais". escrevendo sõDIe a.
matéria, citando o nosso Código Pe
naí, diz o seguinte:

..AnistJ.a e~t1ng'ue todos efeitos
da. pena, e t>Õe perpétuo silêncio
a processo".

E ccmUrJ.uando:
(Lendo)

"Não importa essa medida lini
camenve .. 3. eliminação, o olvido.
ou a. extinção da acusação, de~

looto oblívio, vel ext1ncto a,e
cusationis" , na linguagem, per
feitamente exata ainda hoje, d·OS
jur..sconsultos romanos. .. Lei,
:não de perdã.o, mas de esqueci
mento <lex abl1v1on1s quam
Groeci VOC.Q.I1t). ~la não se ex
tende só às penas. senão também
a.os sucessos, que as determina.
ram. A 9J11.stia grega, o oblivio
latino, a nossa anistia é ao des
memória plena, absoluta., abran
gendo a própria culpa em sua
existência primitiva. Não só
apaga a ...entença. lrrevogá-
Viel, aniqullan-do retroativamente
todos os efeitos por ela produzi
dos, como va.1 até à. abollç5..c dQ
próprio crime. punido, ou pUIÚ
velo 4'Hoec ind'l:lgent1a perfecta
est abolitio ccr1m.inum" Tôda
anistia", ens1na Baus. "tem por
efeito abolir a infração". "Não
extingue só a pens.: cancela o
delicw", d1z Oarrara. '4T1ra aos
fatos contfmlplados o caráter de
l1tU050", escreve Giachetti. "Apa.
r;-t. tudo o que an-tes dela ocorreu;
suprime a infração, o processo, o

julgamento, tudo o que suscetí
vel é de destruir-se".

Em suma, na. frase de uma
sentença proferida ,i)B'la cõrtc de
ca.s,s?J.ç.ã.c d-e Flol'ença, em 16 ue
marÇO àe 1864 "subtrai o fato
criminoso. redú~lo a passar como
se nunca houvess-e aconteoCido (a.
far si ch.e debba riteneI'si co~

non aV\~nuto). tornando impas
s1veis de qualquer penalidade os
a.cusa.dos" .

A tal pO:1to oblitera. todos OS
vestigioz ào caso, que, perpetran
do novo delito da lneSlma nature
za., o anistiado não incorre na.
quallfieaçâo de reincidente. E'
como se o acu.sa.do nunca tivesse
Pi2.tiCa<1'O a.ção sernelha.nte".

Portanto, Srs. Constituintes. devem
desaparecer por completo quaisquer
vest1g1oo dos crimes polític05 come
tido.~ .

Quero citar um fato concreto a

T.es.~itc. Há pcuCc>s dias fui visitar
um membro do meu Partido, estiva
dor, que ~ achava na CMa de De
tenção. V€Iificando que êsse preso.
de nome José Joaquim do Rêgo se
encontrava. em situação vexatória,
em trajes de !)1'esidiálio. reclamei
contl'a. a situaliâo, tendo o Diretor da
Detençi\o reS'pondido que não o pc
d1a. colocar nopavilhão dos primá
rios, por soeI' criminoso reincidente.
contando va.ri~ entra.das na Déliençao,
por motivos politicos. En~retanto, de
acõrdo com a opinião dos clá3Siclls,
inelusi.w Rui Barbosa. {) anistiado não
incorre na classHicaçâ.o de rrejnd
dente.

Não é jUfitO. portanto, que se man
tenha a restrIção contida no art. 34
das Disposições Transitórias. Não é
possível que, promulgando uma Carta
Constitucional democrática, nela dei
xemos uma mancha, pela não consa
gração da anistia ampla. Esta Cons
tituiçã.o perderá. muito de seu valor e
U:nportâncla histórica, Clomo instru
mento de ordem, paz, tra.nqüilidade,
concórdia e harmonia da ramilla bra
sileira, se não cons~grar a anJstla ir
restrita a todos que cometeram delitos
políticos.

Outra. emenda, 81'S. Constituintes,
que apresentamos por julgá-la de
grande importância para. a democra
cia é a que afirma que, cento e vinte
dias depois de promulgada a Con~t1

tulção, serão realizadas as eleiçoes
ãos membros da Câmara dos Depu
tados, do Senado Federal e das As
sembléias Constituintes Estaduais, até
ao posse do noVO Congresso Nacional.
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1l:ste fllhcionará. como Poder Legisla
tivo com suas Casas separadas.

Apresentamos esta emenda porque
julgamos que a. nossa missã.o é elabo
rar uma Carta verdadeiramente deã
mocrática. O povo brasileiro est
atento alerta ao nosso trabalho, e
daremos grande exemplo de deslnte
rêsse t' patriotismo com a dissolução
desta Assembléia Constituinte e con
vocação de novas eleições para. a ~A
mara dos Deputados e Senado e
deral. Com êsse gesto submeteremos
ao povo nossa atividade nesta Assem
bléia o povo referendará ... a nossa
ação' nesta. Casa se soubermos defen
der a democracia, ou a condenarã, se
tra1mo~ os nússos mandatos.

E' 61'S Representantes, medida de
graride á1cance d~emocrático. Tel'1a
sensível repercussao entre o povo e
desta maneira poderlamos trazer A
Cârnl'i.l'ft ~ ao Senado novos valores,
homens que surgiram da massa po
pular, nesses meses de vida demOcr2.~
tica que tivemos, enqu&.nto funcional...
a Assembléia Const1tulnt~ porque o
povo evoluiu politicamente durante o
período em que aqui estivemos tra~

balbando.
E' necessáI10 que êle, mais uma vez,

se manifeste através das urnas, es
colhendo seUs representantes de acOr
do com a nova Oonstituição que es
tamos term1nando de elaborar.

Outra emenda para a qual chamo
a atenção da Casa e que julgamos de
grande importâncIa. devendo Eer man
tida nas Disposições TransItórIas, ê
a referente à dissolução das polícias
políticas. Diz a emenda: {Lê.)

Todos sabemos o que tem sido o
papel das poHc~as políticas como au
Xiliar dos elementos fascistas em suas
provocações ao pOV'J e à democracIa.
Aqui mesmo em nosso pais a policia
política foi sempre um 1'ato~ de I!er~

turbação da ordem e de dissensoes.
Foi na polícia' poHtica que os fascIstas
encontraram os meios para assestar
golpes contra. a democracia. Ela es~á

profundamente comprometida em lnu
meros crimes contra o povo. Assim
como foram tomadas medidas para
liquidar todos os órgãos da dItadura,
como era o Trlbunal de Segurança,
já extinto, como o antigo D. I. P '. que
passou a se chamar D. N .I. e agora
também extinto; assim, também, deve
ser dissolvida a polícia política, que
é hoje a mesma nos seus métodos, no
seu pessoal e na maneira de agir que
a de 1936, do golpe de 10 de novembro
e do período do Estado Novo. E' ln-

dispensável term1nar com êsse apare
lho de provocações, hoje mais do que
nunca, porque vemos que é justa
mente na polícia política que se
apoiam os elementQs reacionárlD3 e
fascistas.

Nos últimos acontecimentos que pre
senciámos na Capital da República,
os ataques à propriedade - está com
provado - foram 1nsu!lE.dos por ele
mentos da poHcia política, que cOnse
guiram influir nos estudantes, a fim.
de atribuir ao Partido Comunista ou
~.ndividualm.ente aos comunistas tais
ataques.

E' indispensavel que nas .. Disposi
ções Transitórias" fique garantida a.
dissolução dessa polida polítiCrt. por
que, enquanto ela persistir, ,)()nsti
tuirn ameaça à democracia c à pró
pria Constituição.

O papel das poUcias políticas. to
dos o conhecemos através de sua ati~

vidade, não só no Brasil como em ou
tras p~.rtes do mundo. A "polida po
lítica está. sempre ligada às violên
cias do fascismo. A Gestapo fOI a po
licIa polftica do nazismo: a GVRA,
do fascismo Italiano; e a P.V.D.E.,
parte integrante do Estado Novo de
Ollvel.ra Salazar e a O.?U... 'I'ôdas
essas polícias políticas não são ma1s
do Que órgãos de ataques à democra
cia, ao povo e à lut a democrátIca em
que estamos empenhados no mumen
to.

A outra emE'nda. para a qual cha
ma,mos a atenção dos Srs. Rerresen
tantes, é 11 que se refere à Fôrça Ex
pedicion.ária. Mui justamentf' .!las
"'Disposições Transitórias" se deram
as honras de Marechal ao Sr. Gene
ral MaSCaJ'enhas de Morais. E' j"l
dispen..<;;ável, no entanto, não esque
cermos os humildes pracinhas, '8ql.1ê
les sold&.dos que, sob o comando do
glorIoso cabo de guerra, lutaram na
Europa contra o fascismo, ali foram
mutilados e deram suas vidas para
que tivéssemos a democracia. em nos
so país e elaboràsscmos urna Consti
tuição democrática.

Nêsse sentido, chamamos a aten
ção dos nobres Representant~s para
a emenda, de profundo alcaI"ce pa
triótico, visto como salda uma divida.
que assumimos com os que SE: sacri
ficarem em defêsa da pátria na luta
contra o nazmmo.

O teor da emenda. é o seguint.e <lê).
São providêncla.s acertadas r.om as

quais exprimiremm:; nossa gratidão
aos pracinhas.
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35,85 %
35,51 %

39,42 %

o Sr. Caires de Brito - Esta é
-das emendas que, se a..provadas, mais
honrarão os trabalhos da A.~~mbléia.

Em que pese o grande valór da Co
missão dos Trinta e Sete, foi para nÓs
suprêsa, ao apresentá-la áquela egré
gia Comissão. vêr a. medida der "otada,
sob o fundamento de se tratar de
matéria de lei ordinária. O nobre
orador há de ver, entretanto, que nas
Disposições Transitórias, já dt=uoml
nada de "cauda orçamentárh'", as
suntos de somenos importância estão
incluídos.

O SR. MAURICIO GRABOlS 
V. ExP tem. razão. Muitas vezes, ora
dores, ao se colocar contra determi
nadas medidas patrióticas. alegam
cogitar-se de matéria de legislação
comum e, no entanto, conforme acen
túa o nobre aparteante, no texto das
Disposições Transitórias há preceitos
que pertencem, e, de fato deveriam
pertencer, à. legislação ordin:.íria.

QUE:ro referir-me ao parágiafc úni
ca do art. 22 das Disposições ..:onstl
tucionais Transitórias que visa ampa
rar aos pracinhas e está assim redi
gido:

"São considerados estáveis os
atuais servidN'es da Uniáo. dos
Estados e Municípios, que tenham
participado das fõrças expedIcio
nárias brasil.biras,"

Que se observa atualmente? A de
missão de prac1nha.c;, funcionmos da
União, dos Estados e dos M:W)lcfp1os.
Há. poucos dias, no MlnLo;téIi.o da Fa
zenda o expedicionário Rhefcld. um
dos herOis da ltál1a, fot demitido seIl1
qua~quer pretexto, talvez, por ser ex
tranumerária ou ter outra cutegoria
funcional.

Desta maneira não se ampar~ os
nossos pracinhas, Por isto, pedimos
destaque para as pala.vras "os atuais
servIdore~ dZ:l. União", a fim d~ que
os prt.dnhüS, tltil-:f~jd:)s (';':1 5~:~S di
reitos, voltem a usufruir das prerroga
tivas de suas antigas posições, E' sem
dúvida medida reparadora dos sacrl
:neios das nossas f{)rças expedicioná
rias nos campos de batalha da Ew-o
pa.

Finalizando, Sr. Presidente, :láo po
derIa deixar de me referir à momen
tosa questão I'elegada para. o t~xto
das Disposições Transitórias .

Chegou o momento de definirmos
se o Distrito Federal terá ou não sua
autonomia.

Chegou o instante em que os de
mocratas - aquêles que concorreram

às eleições promete~do a.utonomia ao
Distrito l'''ederal - demonstra.rão se
querem ou não honrar seus comprt
missos perante o povo.

A cada passo, a popule.çâo carioca
faz sentir sua. vontade de poder eleger
livremente seu prefeito. Aind9. há
pouco, recebi memorial assinado por
cêrca de 567 senhoras cariocas, pe
dindo s'ltononúa para a CapitaJ da
República, e, dentre as considerações
ai contidas, destaco a seguinte: (lê)

"Resta-nos, entretanto, levar
nosso apêlo aos Ber.hores Consti
tuintes, para que não se esqueçam
das inúmeras promessas feitas ao
povo, antes das eleições, de que
teríamos direi to à autonomtq,. O
povo do Distrito Federa.l, do qual
nós, mulheres, somos boa parte,
eyjge que lhe seja assegurado Q

direito de eleger seu próprio pre
feito" .

Nesse sentido, 8enhores Represen
tantes, apelamos para que esta As
sembléia, que está. finalizando seus
trabalhos constitucionais, consagre na
Carta que vamos promulgar a auto
nomia para a Capital da Repúbl1ca.
O povo carioca jamais perdoará àaue
les que lhe negarem a autonom1a e o
direito de, livremente, e3Colhe~' seu
Prefeito.

O Distrito Federal é a unidade ad
ministrativa que dá maior renda, de
pois de São Paulo, ao nosso País, Por
seus foros de cultura, por sua 1.ntE'nsa
vida política, tem demonstrado 2'rande
patriotismo e capacidade de coopera
ção no progresso da nossa Pátria

O Sr. Sega.d.a$ Viana - V. Ex.1\ tem
razão. Além disso é o matar ~p.ntro

industrial e comercial do País.

O SR. MAURICIO G.R.ABOIS
Exatamente.

Para maior esclarecimento, aqui te
nho estatística do I, B, G. F.., de
dezembro de 1944, sóbre o assunto.

Com efeito, diz ela:

Estabelecimentos industriais e
comerciais atacadistas investiga
dos pelos inquéritos eccm6micos do
1. B. G. E. em deZembro de 1944-

Situação percentual do D. Fea.eral
sôbre o total:
Estabelecimentos informan-

tes . . , .
Movimento de vendas ..•..
Total de pagamentos de im-

postos , .
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Por a.f se vê a. contribuição Que o
Distrito 1ilederaI fornece à rt.qu~La na.
donaI.

Nesse sentido, Senhores Represen
tantes e Sr. Presidente, esperamos
que nas DisposJt.ões Transitórias se
Jam assegurados êsses princípios bá
sleos da Democracia, a fim de que
o povo não fique decepcionado cClm a.
Assembléia Constituinte de 1946. (Mui
to bem; muito bem. Pall1l4S, I

O SR. PRESIDENTE - Tem fi pa-
lavra o Sr. Uno Machado, pelo Par
tido Republicano.

O SR. UNO MACHADO ~ * ) 
Sr. Presidente, a esta hora, se depen
desse do anseIo do povo brasileiro, se
dependesse da ansIedade em que todos
V1emos. se dependesse do trabalho
diuturno dos Representantes da Na
ção, a esta hora, repito. estaríamos
promulgando nossa Carta Magna.

E' bem de ver, entretanto, qu~ ta
lharam tOdos os prognósticos; f! bem
de ver que falharam os cálculos dl],
queles mais avisados. dentre os quais.
e à frente deles, está. o meu velha e
eminente amigO, Sr. Senador Nereu
Ramos, afirmando - como afirmou,
há quatro dias - que a 7 de setelI!bro
terta.mos a Constituição da República.

O Sr. Hermes Lima - Já está. vo
tada.

O SR. LINO :M:ACfiADO - Já está
votad~ diz !lem o nobre colega, po
rém nao está sendo promulgada. Ain
da bem que já está. votada, para tran
qüilidade de todos os espírItos brasi
leiros.

O Sr. Hermes !.ima - Nesse ponto,
a AssembléIa está acima de qualquer
censura.

O SR. LTNO MACHADO - E' isso,
precisament::, nobre colega Sr. Her
mes Lima, o que desejo afirmar. A
Assembléia e~tá pairando muito ~cj

ma. de quaisquer censuras que, por
ventura, tenham querido fa7•.;!'. A As
sembléia, e há o te3temunhn de todo
o povo brasileiro. trabnlhou lncan
sàvelmente, horas n. fi.), e c.:hegou,
meStno, a transformar-se em s~.fsão
permanente, pctenClalrnente perma
DE".IJte, de véz qUe ou se ?'eunia em ple
nário, ou na CDml~são dos 37. para
atender aos reclamos do povo. (Muito
bem.) Não há. portanto, nas minhas
palavras, nem poderia haver, senão um
voto de congratulações, pela atividade
que tem desenvolvido a Assembléia.

(. ) Não foi revisto pelo Qra.d.or.

(Muito bem) da qual faço parte corno
um dos seus mais hum1ldes represen
tantes. (Nã.o apOiadOs gerais.)

O Sr. Rui Santos - V. Ex.ll. é um.
dos mais brilhantes.

O SR. UNO MACHA.DO - Sei que
é apenas bonda-de de V. Ex.a.

Recordando, Sr. Presidente. de pas
sagem ter falhado aquele prognóstico,
não isolado, mas, a eert~ altura, de
tód.a..8o Assembléia, quero afirmar com
o brilhante professor de Direito, Sr.
&epresentan~ Hermes Lima, que, na
realidade, a Carta ConstJtucional está
v<)tada.. O que resta são as Disposições
TransitórIas, é aquilo que já foi cog
nominado de "cauda. orçamentárIa",
é aquilo que já foi apontado com.o
"panamá", é aquilo que já. foi conde
nado desta trIbun5. pelos líderes nacio
nais, quer da. maioria quer da minoria.
O qUe resta votar, Sr. Presídente, ê, ~'e

al.mente ainda muita coisa. Tenho a.
impressão de que, como nas enxurra.das
dos caudalosos rIos da minha. terra,
as D!sposições Transl tórlas vão sendo
empurradas pelas margens e procuram
o escoadouro comum, não o mar na.
sua amplldão, mas '),. vala comum, ou,
para lembr~r aqui a. eX?l"essão de um.
constituinte, - qnem sabe?- o porão
de um navIu, onde mais tarde tenha...
mos de jr buscá-las PaIa à luz do dia.
discnti-las neste plená.rio.

O 8r. Ade17naT Roch.a "- E' a salsu
g~...

O SR. LINO MACHADO - Eis por

que, Sr. Presidente sou da.queles qUe
se manifestaram. desde inicio. a fa
vor da sessâo permanente, das ses·
sóes inintt::rruptas, se assim fô~se pre
ciso, mas com a liberdade de eada um
de nós chegar à t.ribun<\ para oferecer
seu ponto de vista (muito bem), dis
cutir oerante seus companheIros de
represéntaçfi.o. enfio"l, retirar multa
coisa do que vem por aí, no bôj o destas
Disposições Tiansitórias, e que, c-erta.
mente, não devE', não pode fazer part~

da Carta dos direitos dos brasileiros.
Quanto a ls~o sei bem que ao Assem

bléia. pela sua unânim!dade, me dará.
seu a:pÔ1o; sei bem que, em consciên
cia, nenhum de nós votará. mat,érla
estranha à Carta Mágna, matt;irfa evi
àentemente da lei cómum, oue s6 pO
derá figurar em lei ordinária.

O Sr.' Aureliano Leite - Seria in
teressante que V. Ex.& fizesse congj
deraçÕE'.s mais objetivas sObre a~ Di5
posicões 'I'ra nsitóMa s, tio nulsln=:l.das.
apontando, uma por uma. as que fi
ram o espírito democrático.
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a SR. LINO MACHADO - Permi·
ta V. Ex.- Que deixe para outra opor
tunjel:tde, quando dos destaques das
emendas, minh.a manifestação sôbre o
que me parece estranho a uma Cans
t1tuilião. Permita V. Ex.~ que ("u s.cl1e
o acolhimento à intimação assaz do
meu agrado, com que V. Ex.a me a<:a
ba de mimosear. Não o faço agora
pa!'a não protelar por um instante,
sequer, os trabalhos de hoje, e porque
vejo a aflição de todos pelo infcio da
votação das Disposições Tramitórias,
ainda esta tarde.

O Sr. Aureliano Leite - Conhaça ~s

atitudes de V. E,ç.a. Tem demonstra
do, muita.s vêzes e eIll v~rios transes
da vida desta AssemblHa, possuir
grande coragem chica. Permiti-me,
por isso chamar li atenção do nobre
colega.

O SR. LINO MACfiADO Agra-
deço o aparte, e, desde logo, me obrigo
a atender a V. Ex.a na ocaslão o?or
tuna. '

Agora, Sr. Presidente, quero focali.
zar apenas um assunto que me parece
de importância capital e que entendo,
deve fazer pa.rte das Dísposições Tran
sitórias, visto conbtituír matéria que,
aprovada, mas aprovada ampla, se
rena e justamente, irá tranquilizar
os espiritos dos brasil-eiros; matéria,
de resb). Já debatida largamente nesta
Assembléia, e que vinha sendo abor
dada pela imprensa. mesmo no pe
ríodo da ditadura, em 1945.

Recordo-me de que, àquela altura.
logo depois que a imprensa livre, pela
voz do Sr. José América, conseguiu
falar ao povo brastieiro, fui procurado,
no Quartel General do Exército, :".Jal'~

opinar sObre a anistia. Naquele mes
mo prédio trabalhava o Sr. Gen~ral

Dutra, atual Presidente da República,
então Ministro da Guerra.

Declarei, clara e insofismàvelmenre.
ser a ela favorável, mas favorável à
anistia esquecimento, à. anistia apazi
guamento, não à anistia por metade,
por que justiça, pela. metade não é
justiça; não o perdão,. , .

O Sr. Ru.i Santos - Seria humi
lhante.

O SR. UNO MACHADO - .,. que
seria humilhante, àiz V. Ex.a muito
bem,...

O Sr. Machado Coelho - No sen
tido jurídico.

O SR. LINO MAOHADO - ... no
sentido jurid1co. Não sou favorá.vel
a uma anistia como aqui está, que

n: ,) passa de simples moratória. (Mui.
to bem.)

Sr. Presidente, sâo de tal maneira
antagônicos os §§ 1.0, 2.° e 3.° do ar
tlgo 34 que n&o sei como conciliá· los
com ésse disposItivo. Os parágrafos,
pelo que dizem os legisladores, de.vem
conter matéria decorrente do artil!o

, ;.3

e nun.ca. Q.ue o contrane . Mas o que
aqui está é verdadeiro absurdo, é in
sinceridade -- pennltam-me a afirma
tiva - se permanecer o texto como
se apresenta,. Aqui se vê a afirmativa
de anistia em determinado artigo, e, no
§ 3.° a dispositivo é destoante.

O Sr. Freitas Cavalcanti - Já foi
dito que o parágrafo põe o artigo a
perder.

a SR. LINO MACHADO -- Perfei
tamente. V. Ex.a. vem ao encontro de
minhas asserções. E' inccnc€'bível con
ter um parâgrafo. matéria antagôr.ica
à. versada no artigo; entretanto o que
aqui se vê não é anistia, quando muito
seria, como disse moratória, um per
dão, por isso que hã .sujeição a várias
entidades.

RApidamente lérei o ~ 1.0 do art. 34:
"Os militares e funcionários ci

vis da União e dos Estz.dos ficarão
agregados aos respectivos quadros,
nos postos que ocupavam ao ser
reformados, aposentados, excluídos
ou demitidc.J, com têdas as van
tagens e prerrogativas a êlcs ine
rentes. até que se pronWlcieID. sô
bre a. conveniêncIa do s~u aprovei
tamento definitivo, as comissões
de que tratam os arts. 2.0 e 3,0
do Decreto-lei nY 7.474, de 18 de
abril de 1945".

Sr. Presidente, no dispositivo apela.
se para uma Comlssâo que se vem
arrastando há mais de um ano e no.
meada, alnda, pelo antigo ditador dêste
país. Na verdade, o que se faz, é
recorrer a processo muito conhecido
de protelação.

Desta mesma tribuna, o Sr. General
Euclides de Figueiredo, nos prtmeiros
dias da. Constituinte, profllgou a. mo~
rosidade dessa Comissão c', na mesma
oportunidade. man1festei~me mostran~
do quanta razão assistia aS. Ex.A.

Foram tais e tantos Os protestos que
aqui se levantaram, tais e tantas fo
ram as acusações do ilustre General,
que o atual Presidente dn Repúbl1cc.
se dignou fazer reverter ao Exército
e à Marinha alguns dos of1c1a.1s cas
tigados pelos golpes anteriores.

Entretanto, ainda assim flcariamos
bem, e teriam os interessados o per
dão, pois poderiam apelar para a
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Comissão. Sería como que a última
esperança a lhes acenar pela liber
dade, pelos direitos que há. tantos
anos vinham sendo postergados.

O Sr. Aureliano Leite - Ademais,
não se deve permanecer em princípio
que atente contra ao tradição do Bra
s11, que sempre foi pela anistia ampla,
absoluta.

O SR. UNO MACHADO - Poderia
citar - atendendo ao apa.rte de V.
Ex.a - a anistia que coube à Consti
tuillte de 1933, a que me honro de
ter pertencido - a anistia ampla então
concedida.

O Sr. Auret[ano Leite - Se o no
bre colega entrar pelo passado do
Brasil, encontrará inúmeros casos
dêsses.

O SR. LINO MACHADO - Vossa
Excelêncía, como historiador emé
rito ...

O Sr. Aureliano Leite - Obrigado.
O SR. LINO MACHADO - .,'

acaba de afirmar que o nosso pas
sado, nossas tradições são pela anistia
ampla.

Sr. Presidente, não param ai a
incongruência do Projeto, e a insin
ceridade do seu texto, que nos vem,
lnfell~ente. de uma Comissão das
mais 'brilhantes, ilustradas e composta
de I,}minentes colegafi aos quais nesta

. bora quero render minhas homena
gens: a Comissão dos 37. E nao para
ai, porque há outro parágrafo, o 3.0 
e Pt'((O a atenção da Assembléia pará
éste ponto - em que se diz que s6
gozarao do beneficio, dep::>is de terem
passado pelo crivo de uma Comissão
escolhida pelo govêrno.

1'..ssim, os resta.nt~s. . ..
O Sr. Rui Santos - A sobra..
O SR. LINO MACHADO - ... fi.

sobra, ficará numa situação moral
piOI do que a em que se ehl..:ontra
neste momento; porque, no dia em
que se promulgar a Constituiçáo ...

O Sr. Adelmar Rocha - Gozarão
da anistia.

O S!? LINO MACHADO - ... te
rã.o a impressão de estarem anistia
dos. Multos (coitados!) irão buscar,
em nOSSa Lei Magna, as razões desta
anístis. e, lndiferrntes às irregulari
dades, incongruências e insincerída
des - porque nelas nãfJ acrecUtam _
ficarão, na verdade, certos de que
estão anistiados. E, 11m belo dia, lhes
bate em casa a notícia aterradoral E
êsse dia será. de tristeza para êsses
pseudo-an1stiados, uma vez que a Co
missão os condena lrremediàvelmente!

o § 3.° é o seguinte:
"Os que, em contrário, não

devam ser aproveitarios, volta
rão definitivamente às situações
anteriores de retormados, aposen
tados, demItidos ou excluídos, sem
mais d1reito algum".

O Si'. Adelmar Recha - Em vez
de anistiados, serão castigados ...

O Sr. Rui Santos - S6 falta ca
deis..

O Sr. Adelmar Rocha - .. , por
que: não lhes fica nem o direito de
apelarem para o JudicIário.

O SR. LINO MACHAOO - Não
fa lt~ mais nada. E' rea1Inente o que
diz o professor Rui santos: o regresso
à cadela. Falta apenas isso ~ porque
se se apuram responsabilidades e essa
verificação 156 vem a Sel' feita tardia
mente, baseando-se nela, pcderão êles
ser levados à cadeia, sob pretexto de
que pregando ideologias estranhas,
exóticas ao nosso meio, doutrinas que
naturalmente não poderão frutificar
numa terra de liberdade, como o
Brasil.

Afirmei, de inicio, que apenas de
sejava passar pela tribuna, a fim de
que se fizesse ouvir, também, neste
plenário. a voz do Partido Republi
cano. Já o disse - e quero confirmar
agora - que, em outra oportunidade,
quando os destaques de emendas fo
rem submetidos à Oasa, levantarei
novame:'ite minha voZ para defender
as que a presentcl .

No momento, Sr. Presidente, desejo
comemorar - e aliás êsse é o pen
samento de tôda a Casa - a grande
data de nossa Independência Polí
tica, já que a Assembléia não poude
reunir essa data a umR. outra, que
também seI á festiva para o Bra.sil
inteiro: a da promulgação àQ. Carta
Magna. E' fora de dúvida - e desejo
frizal' - o propósito em que está
vamos, todos nós. aqui reunidos, tra
balhando sem cessar,. para que pudes
semas dar à Nnç5.o, no 0191::; breve
pfríodo de tempo, uma Carta digna
dos brasileiros, um Estatuto em que
todos os direitos estivessem garanti
dos: e, assim, em comemoração a data
de hoje, dirijo veemente apêlo à As
sembléia no sentido de que conceda
anistia ampla ao povo brasileiro. por
que s6 assim estará de acôrdo com
as tradições de DOESa Pátria I (Muito
Nnn; muito bem. Pa.lmas.)

(Durante o dtscurso do Senhor
Ltno Mach-cu:lo. reassume o presi
déncia. o Senhor Melo Viana, Pre
sidente.,)
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Compa.1'ecem ma.is 181 Senhores
Re']JTCsentantes:

Partidc Socfal Democrático

Ame:

Oastelo Bra:nco.
.Am&.:2iOnas:

Alvaro Maia.
Valdemar Pedrose..
P.ere.1ra da Silva..
Cosme Ferreira..

Pará:
Magallhães Banta..
Alvaxo AdOlfo.
Duarte de Ol1ve11'a..
LameiIa Bittencourt.
JoãO Botelho.
Rocha Rlaas.

M8.l'la11hã.o :

Clodomlr carooso.
Creporl Frant:o.
Luis Carvalho.
José Neiva.
A1.onso V..u.os.

P'1auí:

Re!l$.ult L€1te.
Sigefrcdo Pacheco.

Ceará'

Moreira da Rocha.
Frota Gentil.
Almeida Mcmte.
Raul B2.1"boSa..

Ri<o Gra!lde do Sul:

Deoclécio Duarte.
J<JSé Va.rele.
Mota Netto.

Paraíba: '
Janduf 03irnetro.
Jo..c:.é J ofili.

PerI"' ",mbuco:

N ov!Lls Filho.
Jarbas Maa:anhlio.
Costa POrto.
Ulisses Lms.
BarrlJOsa Lima.

Alagoas:

Góis Monte1ro.
Silvestre Périele6.
Medeiros Neto.
Antônio M1dTa.

Bahia:
Pinto Ale1xo.
Negrehos Falcão.

Vi~ira de Melo.
AltaJ111jre.nodo Requião .
Euná.p1o de Queixós.
Aristides MlltOOl.

ES'PÍl'i'to Santo:

'Eu!1co Sales.
Vieira d·e Rezende .

Distrito Federal:

Jon.as Ccneia.
Rio Grande do Norte:

Amatal Peixoto.
Edua.rdo .Duviv1er.
Oarlos Pinto.
Paulo Fe1'nandes.
Ge1úllQ Moura.
Brigidl.) TinOCQ.
Migue! Couto.

Minas Gerais:

Juscelino Kubitschek.
,R.oc!T1'~ues SeaOO-a.
Pedro D"J.tl'a.
Bias Sortes.
João Henrlque.
On5'tiano Machado.
Joaqulm Libânio.
José Al.klrJm.
AU~to Vieg.a.s.
Gustavo Capa,nema.
Lair Tostes.
Milton Prate.s .
Alfredo Sá.

São :Baulo:

Novell Júnior.
Antônio Peli.c1ano.
Martins Filho.
Sílvio de Caml'cs.
José Annando.
Honório Monteiro.
Machooo Coelho.

Goiás:

Calado OOO6i.
os '::eno Pa:ranhos.
QuHhexme XaV1~.

Mato GT0S50:

,Arg-ern1ro Flalho.
Ma.'rt.tnlano Araújo.

Paraná:

Flávio Guims:rRes.
Munhoz de Melo.
João Aguiar.

se6ta. catarlna. :
Nereu Ramo.s.
OtalCllio Oosta.
Roberto Grossem1bache1".
Hans Jordan.



Rio Grande do Sul:
Ernesto DorneIes.
Gaston Englert.
Brochado da Rocha.
Elói Rocha.
Teodomiro Fonseca.
Damaso Rocha.
GUcéri<.J Alves.
Mérclo Teixeira.
Pedro Verga·ra.
Herofilo Azarnbuja.
Ba,yax<i uma..

União Democrática Nacional

Para:
Agostinho Monte-iro.
Epfiogo Campos.

Ma.ranhão :
Alarico Pa<checo.

Pi'aui:
AdelmM" Rocha.

Cem:
P1!nio Pompeu.
Ferna.ndes Távo"!'a.
Gentil Barreira.
Egberto Rodrigues.
Fern.andes Teles.
José de Borba.
Leão Sampaio.
Alencar A1'arioe.
Edgar d-e A.ITúda.

Rio Gl'andE' do !'4 o.rte:

Ferreira de So~a.

Parníba:

João ú'rsulo.
F€rnandc Nobrega.

Pernambuco:

Lima Cavalcanti.
Alde Sampaio.

Alrs.goas:

Fre~tas Cavalcanti.
Mário Gomes.
Rui Palmeira.

sergipe:
Válter Fra.nco.
Lea.n<i.ro Maciel.
Reribal<io Vieira.

Bahia:
Aloísio de Carva.lho.
Jurac1 Maga..lhAes.
Luis Viana.
Clemente Ma~la.n1.
Dantas Júnior.
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Nestor Duarte.
Allomar Baleetto.
Alberloo Fraga.

Espírito Santo:
Luís ClAudio.

Distri to Federal:
Jurandir PiTes.

Rio de Janeir(\:

Pracio Kel1y.
Roanoo Júnior.
José Leomil.
SOaTes F11Jho.

Minas Gerais:
Ma~1h~ Pinto.
Ga-bri.-eJ Passos.
M!lton Ca.mpos.

São Paulo:

Goiá.c;:

Jales Machado.

Mato Grosso:
Vespasiano Martins.
João Vilasboas.
Dolor de Andrade/,

Para.ná.:

Erasto Gaerlner.

Santa catarina.:
Ta.vares d'Ama.ral.
Tomás Fontes.

Rio Grande do Sul:

OSório Tulut1.

Partido Trabalhi$ta Bra3iZeiro

Bahia:

Luts Lago.

D1stT1to FedeTal:

Bellja.m1n FM"M.
Vargas Neto.
Gurgel do Amaral.
8egada.s Vimo..
Bentc10 F'ontenele.
Antônio SUva..
Barreto Pinto.

lUo de Ja.neiro:
A:bel.a.rdo Mata..

MinaCi Ge'!'&is:

x..er1 santos.



São Paulo:
Mareondes Filho,
Hugo Borghi.
GWl<l'ac1 Silveir&.
Romeu Flori.
Euséb10 Rocha.

Pal"aná.:
Melo Braga.

Ri-o GTamde õ.o Sul:
Artur Fi.scher.

Partido Comunista ao Brasil

Pernambuco:
Gn>górlo Bezerra.
AgO&tinho OUrve1ra.

D1str1t~ Fed-era1:

Carlos Prestes.
João Amazonfl.S.

Rio de J a.neiro:

Claudino Silva.

São Paulo:
Osvaldo Pach€'CO.
Ca.íres de Brito.

Partido Republicano

Me.ra.nhão:

Lino Machado.

Sergipe:

Amando Fontes.

Min84"i Gerais:

J ac:1 Figueiredo.
D&n1el Carva.lho.
Berna.TÕ.es Filho.
Mário Bra.nt.
Artur Bernard€6.

Partido Social Progressista

ceará:
Olavo Oliveira.
Stênio Gom~.
João Adeodato.

Ba.hia:

Teódulo Albuquerque.

Pa.rtido Democrat4 CtiIt40

S60 PaUlo:

Manuel Vitor.
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Esquerda Democrática

Distrito Federal:
HeImes L1ma.

Goiás:
Domingoo Velasço.

Partido Libertador

Rio Grande do Sul:

Raul Plla.
O SR. COSTA NETO - Sr. Pre

sidente. peço a palavra, para. apresen
tar um requerimento.

O SR. PRESIDENTE - Tem a pa
lavra. o nobre Rt:presentante.

O SR. COSTA NETO (.. ) - Sr.
Presidente, desejo encami.n.har a V.
Ex.u o requerimento habitual. Desta
vez, referente ao a.to das "Disposições
Constitucionais Transitórias" e está
concebido nos segUintes tênnos:

REQUERIMENTO

Tendo em vista o disposto no
art. 30 do Regimento Interno des
ta Assembléia, venho fequer~'"

1.0) que sejam aprovadas em
globo as emendas totalmente
aproveitadas, no Ato das Dispo
dções Oonstitucionais TransH:;
rias, ora em votação, ressalvado o
direito de destaque;

2.°) que sejam aprovadas em
globo as emenda:> parcialmente
aproveitadas, no referido capitulo,
na parte em que o foram, com
idêntica resalva;

3.°) que sejam consideradas
como prejudicadU tôdas as ou
tras emendas que tratam do mes
mo assunto ou colidam com o ven
cido, sob a mencionada ressalva;

4.°) que, em conseqüência, o re
ferido Ato ~eja aprovado, com
ressalVa das emendas destacadas.

Sala das Sessões da Assembléia
Constituinte, 7 de setembro de
19U.

Sr. Presidente, se êsse requerimen
to merecer aprovação da Casa, terei
oportunidade de enviar à Mesa outro,
que. no caso. será de preferência.
(Muito bem,' 'muito bem.)

O SR. PRESIDENTE - Sr:!. Re
presentantes, BUbnieto à aprecia.çA.o de
VV.EEx.& o requerimento que aca.ba
de ser lido pelo Sr. Relator Geral.

(-) Não foi revisto pelo orado:.
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Os senhores, que aprovam o reque
rimeDto. queiram levanta.r-se. <P·m
sa.)

Está. a.provado.
O SR. C~ :JILHO - S. Pire

8idente. peço a palavra, pela. ordem.
O SR. PRESIDENTE - Tem a. pa

lavra. o nobre Representante.
O SR. C.An FILHO (Pela ordem)

- ar. Presidente. rlopresente1 emenda
fiXando o mandato presidencl.al em
três anos ...

O Sr. Lino Machado - Com poss1
billdadê de reelei(,tão.

O SR. 0tA.F'e FILHO - ... com
posJslbi11dade de reeleição, por igual
período, uma só vez. .

Consulto V. Ex.a sóbre se, aprovado
o requerimento do nobre Relator Ge
ra.l, Sr. Costa Neto, mInha emenda.
cujo destaque espero tenha V. Ex.·,
deferido. fica prejudicada.

O SR. PRESIDENTE - C<>mo
ainda não pude examinar a pasta. que
contém as emendas referentes aos
mandatos. aliás. em número elevado,

. s6 oportunamente submeterei à del1
beraC':io da Assembléia o requerimento
do nobre Relator Geral da Comissão,
e também s6 oportunamente resolve
rel a questão de ordem levantada pelo
Sr. Café Filho.

O 8R. NESTOR nuARTE (.)
(Pela ordem> - Sr. Presidente, a ma
téria que vamos votar é de suma im
portância. Por mais a tento que es
tivesse quando da leitura do requeri
mento do nobre Relator Geral da Co
DÚSSão Constitucional, não pude com
preender inteiramente o seu alcance.
Pelo destaque requerido por S. Ex.·
pretende-se que a. Câmara dos Depu
tados e o atual ~~esidente da Repú
b11ca tenham cinco anos de mandato.
a próxima legislatura quatro, e o fu
turo Presidente da República cinco?

O SR. PRESIDENTE - Não posso,
pelo motivo que já. referi ao Sr. Re
presentante café Filho, Informar
precisamente V. Ex.~. Apesar do es
fÔrço desenvolvido. durante tõda a ma
nhã e mesmo -lgora, não pude con
cluir o exaü1e dos destaques, tantos
quantos os que já t:mos apreciado até
aqUi.

O SR. NESTOR DUARTE - Ped1 a
V. EJ:.., Sr. residente. que me esclq.
1'eee88e a respeito do requerimento do
nobre Relator Geral.

(.) Nio foi revisto Dela orador.

o S'R. PRESID~NTE -- A única
1n.tormação que posso dar por ora é
que o requerimento s6 oportuna..n~nte

será submetido à deliberação da.
Assembléia .

O SR. NESTOR DUARTE
Crelo 5r. Presld'l'nte, que o nobre
ReIa tor Geral pretende encaminhar a.
voto.ção no sentido de que a. atual Câ
mara, bem como o a tua! Presidente
da República. ~nham o mandato dE:
cinco anos. a futura legislatura qua
tro a.nos e o futuro Presidente da Re
pública cinco anos. Quer dizer: coin
cidência. dos ma.ndatos atuais e não
coincidência dos :.turos mandatos.

O sn. COSTA NETO - O reque
rimento que dirigi ao Sr. Presiden
te tOl. apenas no sentido de S. Ex·.
classificar as matérias a serem sub
metidas à discussão. Não cuidei de
assunto que, no momento, deva ser
subordinada à votação; aludi apenas
à preferência. Recorda-se o nobre
colega, sem dúvIda, que a Assem
bléia. adiou. para quando fôssem dis
cutidas as ~'Disposlções Transitórias".
muitos preceitos que não eram ati
nentes a êste Capítulo. Para regu
Iarh:ar a situação. requeri fõssem d!s~
cutldas, antes das .. Disposicões Tran~

sitór1as". as emendas referentes a
outros Capítulos. E sendo variados
os assuntos, sugeri ao Sr. Presiden
te a. sua classificação. a fim de Que
o debate seja mais racional e os Se
nhores Representantes votem com
pleno conhec1mento dos assuntos.

O SR. SOARES FILHO - Com~
preendi o alcance da medida pleitea
da por V. Exilo.: classifJcação racio
nal da matétia e prt'!ferência dentro
de cada categoria. PrImeiro, os des
taques referentes ao Poder Executi
vo, depoIs os relativos ao Legislativo.
e. finalmente. os pertinentes às "Dis
posIções TransitÓrias."

O SR. NESTOR DUARTE - Era
esta, Sr. Presidente. a m1nha. dúv!
da. e também de vártos colegas. dos
quais me fiz porta.-voz. (Muito bem;
muito bem.>

O SR. PRESIDENTE - Srs. Re
presentantes. passo a encaminhar os
destaques. que Já. haVia examinado.
Em primeIro lugar, submeto à apre
cIação da Casa o do Sr. Antômo Fe..
l1clano, para a emenda n. O 3.565. de
autorla do Sr. Vargas Neto" redig1
do DOS seguintes tênnos: Sr. PresI
dente - Requeiro que o destaque
s6bre a. emenda, n. o 3.565, de auto4
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ria do Sr. Vargas Neto, cuja defesa
devo fazer. em plenário, por delega
çáo do seu primeiro signatário o
deputado Vargas Neto, seja de discuti
do e votado as "Disposições Tran
sitÓrias." A emenda está assim re
digida.:

"Os poderes públicos federal,
estadual e munIcipal fundarão
instituições ou darão seu auxi
lio às fundadas, com a qualida
de da educação fisica ou a prá
tica dos desportos, concedendo
às mesmas isenção de impostos
e taxas."

Sala das sessões. aos 30-8-1946. 
António Feliciano.

A emenda diz:
N.o 3.565

Acrescente-se, onde convier:
Art. "Os pOderes públicos federal.

estadual ou municipal fundarão insti
tuições ou darão o seu auxí110 e pro
teção às fundadas por associações ci
vis com a finalidade da educação tf
sica ou a prática dos despurtos em
geral. concedendo às mesmas lsenção
de impostos e taxas. - Vargas 'Neto.
- Antônio Feliciano. - José Fon
tes Romero. - Ataliba Nogueira.
Ru.y Santos. - Cesar Costa.
Amando Fontes. - Ruy Almeida. 
Altino Arantes. -~ Lo'pes Ferraz. 
Martins Filho. - Bias Fortes. 
Duque Mesqu.ita. - Jw:celino Kubits
chek. - 02yntho Fonseca. - Cas
telo Branco. - Monteiro de Castro.
- José Bonifácio. - Euzébio Racha.
- DoloT de Andrade. - Adelrnar Ro·
cha. - José CânrUdo. - Arêas Leão.
- Horacio Lajer. - Lino Machado.

O SR. ANTONIO FELICIANO (",)
- Sr. Presidente, V. Ex.a acaba de
anunciar a votação da emenda 3.565,
que tem a minha assinatura e as dos
Srs. Vargas Neto, José Romero. Ata~

Uba Nogueira, Rui Santos, César Cos
ta, Amando Font.es, Rui Almeida, Al
tino Arantes, Lopes Ferraz, Martins
Filho, Btas Fortes, Duque de MesquitR.,
Juscelino Kubitscheck, Olinto Fonse fi

ca., Castelo Branco, Monteiro de Castro,
José Bonifácio, Euzébl0 Rocha, Dolor
de Andrade. Adelmar Rocha. José
Cândido, Horácio La.!er, Areias Leão e
Uno Machado.

Just1fico--a com estas expressõeS.
A emenda visa mstltUir. na Carta

pal1tiea do paJs, principio ou norma

(.) Não foi rev1Bto pelo orador.

já existente eIll constituição anterior
com o fito de estender a proteção por
parte do Poder Público à educação
f1sica e aos desportos em geral - com~
preendida na expressão Poder Público
- não só a. União, como o Estado e o
Município.

Ninguém pode contestar que a edu~

cação fislca, ou melhor, a prática dos
desportos em geral, no Brasil, se não
tem hoj€' caráter oficial, tem. paIo
menon, caráter oficioso. órgão do
natureza federal, consubstanciado no
C,?nselho Nacional de Desportos; ór~

gao de natureza estadual, definido
nos Conselhos Regionais de Desportos;
e órgão de feição municipal. sim
bolizado pelas Comissões Munl<::lpa,1s
de Desportos, sM todos órgãos de de~
tesa e proteção e orientação do esp'"'~te.

A educação física e a prática c1GS
desportos tem, no Brasil, grande im
portância, sob o aspecto social, não só
pelo desenvolvimento da juventude
como. também, p~lo interêsse que de~~
verta em tôdas as classes sociais.

Presidente da Federação Paulista
de joot-ball, um dos ramos da ati
vidade esportiva de nossa terra. p:)s~

so oferecer ao conhecimento da As
scmbj,éia éste quadro. Sob 1::11.1 orien
tação. sob sua 'Prote~áo. existem. só
n,9 meu Estado, milhares de agremia
çoes esport lvas de cara.ter amador e
inscritos hoje em sua sede mais de 00
mil atletas maiores de 18 anos de ida
de. Já não falo nas federações de
Joot-ball dos demais Estados do Brasil
tôdas com um desenvolvimento as
cenclonal impressionante,

O Sr. Aureliano Leite - A isen
çáo que V. Ex.a pleiteia abrange, ;am~

bém. as entradas para as reuniões f'S
portivas ou refere-se apenas ao im
põsto predial das seéies e dos CanlpoS ?

O SR. ANTONIO FELICIAN'O 
PieIteto a isenção integral de iropos-,
tos e taxas, porque o argumento :'us
c~tivel de ser apresentado contra a.
minha tese fo o da. existência, no Brasil.
do joot-ball profissional.

O Sr. Aurelia.no Leite - V. Ex,L. dis
se que essa isenção jl\ vem da Cons
titUição passada. Refere-se acaso à
de 34?

O SR.. ANTONIO FELICIANO 
Não.

HavIa o princípio normativo de pro
teção de caráter genérico, mas sem ~

esclareclment03 que ora emprego no
dispositivo cuja s,provação pleiteIo.

O Sr. Aurelia'lJO Leite - Nisto e:ltou
d.e ac6rdo com V. Ex.a
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o SR. ANTONIO FELICIANO 
Continuando o esclarecimento, decla
ro que não existem entidades propria
mente profis-c:ionais no Brasil. Em
São Paulo, por exemplo, há. 11 asso
ciaçóes, com 11 equipes de profissio
naJs, Il1as, atrá.! dessas equipes de pro
fissionais existem equipes de amado
res que oferecem espetáCulos gratui
tos ao povo com a proteção das ren
du decorrentes das equipes de pro
fissionau, .

O Sr. Aureliano Leite - NáAJ há
distinção entre umas e outras.

O SR. ANTONIO FELICIANO
Porque não há. associações protlssio
na.ici. Hã algumas que mantêm uma
equipe profissional.

O Sr. Rui Santos - E' o foot-baJl
profissional que permite aoS Clubes
manter o atletismo. o amadorismo, a
educação física de um modo geral.

O SR. ANTONIO FELICIANO 
O volley ball, o basket ball. a nata
ção, etc.

O Sr. Rui Santos - V. Ex:'!, tem
tôda razão.

O SR. ~"TONIO FELICIANO
E' a expressão da ve=dade

O SR. ANTOmO FELrcrANo
Insist<>, Sr. President~, no alto nl

cance social da emenda, notadamen
te no momento em qUi:: o Brasil l:it
prepara, conforme conquista obtida
no Congresso sul-americano realiza
do em Santiago do Chile, para ser
vir de teatro do ~ampeonato mun
dial de joot-ball, acontecimento que
at.rairâ para a nossa pé.tl1a as aten
ções dos deportistas, não só da Amé~
rica, como de todQ o mundo.

O Sr. Bastos TavaTes - V. Ex.a df
fende, com grande brilho e muitJ.
razão, o apóio que os poderes I'úbli
~ devem dar ao desenvolvimento
físico da raça. :tsse reVigoramento é
necessidade não só para a defesa da
própria sa.úde, como para o estímu
lo e espírito de solidariedade huma
na.

O SR. ANTONTO FELJlCIANO 
Agradeço o aparte de V. Ex.a, que
faz com que reitere à. Assembléia
e8t& e.zortação em nome de milha
res de desportistas e de centena~ de
BMOC1aÇÕee de esporte amador, de
federa.çOee existentes no Bra,.,ll 1n
te1ro ...

O Sr. Ru.i Santo. - F.m nome de
todo o povo.

o SR. ANTONIO FELlICIANO 
. .. que neceSsitam dêsse apoio, por
que têm em geral, o do povo bra
sileIro.

O Sr. Barreto Pinto - V. Ex.a cs~

defendenao uma causa mwto justa.
O SR. ANTONIO FELICIANO 

Sr. Presidente, o destaque cuja apro
vação peço à Assembléia, além de
seu aspecto social, tem, sem dúvi
da, finalidade de carâter evidente
mente patriótico, porque vIsa o for
talecimento de nossa juventude, ju
ventude que é o alicerce seguro, sa
dio, salutar do Brasil no futuro.
(Muito bem; muito bem. Palm.as.,1

O SR. COSTA NETO (.) - Se
nhor Presidente, a sugestão contida
na emenda do nobre Representante
Sr. Antônio Feliciano é, realmente.
milito simpática e estoucerto de que,
na legislatura ordinária, nenhum di!
nós se recusará a oferecer seu apoi:>
e, mais do que isso, a subscrever o
pr<ljeto que S. Ex.'" tiver oportuni
dade de apresentar à. Câmara dos
Deputados.

Todavia, Sr. Presidente, parec;;,-nle
que a medida não deve ser incuída
no têxto da Ci>nstituiçá.o. A Comis
são entende que, como projet<l de
lei, a sugestão terá tâda oportuni
dade na legislaçã{) ordinária; p.er
isso assumimos o compromisso de
amparar, naquela ocasião, a louvá
vel iniciativa do ilustre Represental1
te paulista.

A ComiS5áo entende que o dISpo
sitivo não deve constar da Clmstí
tuição e. portanto. é de parecer- que
o mesmo seja rejeitado. (Muito
bem; muito bem.>

O SR. PRESIDENTE - Vamos
proceder à vot8.ção da. emenda. nú
mero 3.565, cujo destaque fOra soli
citado pelo nobre Representante se
nhor Antônio FelJcia,...'lO.

O autor de. emenda defendeu seu
ponto de ~ta e o nobre Rem~ da
Comissão opinou pela rejeição da me
dida proposta, por conBiderá.~la as-

o sunto pertinente à legislação orcU
nária.

Os Senhore~. que aprovam a emen
da. qu~ levantar-se. (Pauaa.)

Está rejeitada.

O 'SR. ANTONIO PELlCIANO
(Pela ordem) - Sr. Presidente, re
queiro verificação da votação.

(.) Não fol remto pelo orador.
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o SR. PRESIDENTE - Concorda
c nobre Representante Sr. Antônio
Felicla.no em que a verificação se pro
.cesse pela forma. simbólica?

O SR. ANTONIO FELICIANO (-)
(Pela ordem) - Sr. Presidente, com
o devido respeito a V. Ex.a, devo pon
derar que reputo o assunto de grande
importância e de indiscutível reper
cussão social.

O Sr. Rui Santos - Perfeitamente.
O SR. ANTONIO FELICIANO

A ma.téria foi por mim apresentada
em tempo oportuno e transferida para.
as "Disposições Transltórtas", a meu
pecUdo, para não flgurar no corpo da
COnstituição. Não vejo motivo para.
que não conste da Carta poUtica do
pais. Nestas condições, peço a Vossa
Ex.a proceda à verificação da votação,
DOS têrmos do Regimento.

O SR. PRESIDENTE - V. Ex.
será atendido imediatamente.

Vamos proceder à verificação da
votação, bancada. por bancada.

(Procede-se fi; verificação (la
votação) .

O SR. PRESIDENTE - Votaram 3.
favor da emenda 111 Senhores Re
presentantes e contra 141.

A emenda está rejeitada.
E' enviada à Mesa a seguinte

DECLARAÇÃO DE VOTO

Declaramos que votamos contra o
destaque requerido pelo Sr. Deputado
Antônio Fellclano no sentido de se
isentarem os esportes de impostos, por
julgar que a matéria não é consti
tucional. Julgamos. entretanto, que
a maté:1a é digna de ser considerada
na legislação ordinária. - Hon6rio
Monteiro. - Alfredo Sá.. - NoveUi
Junior. - Augusto Viegas. . Alves
Pal71UL. - Souza Custa. - Daniel Fa
raco. - Ba.tista Pereira.

O SR. PRESIDENTE - Vou sub
meter à apreciação da Casa o desta
que requerido para a emenda D.o 176,
pelo Sr. Plinio Barreto. E' a emenda.
D.o 176, que tinha sido adiada. por 48
horas, cujo destaque está assim re
digido:

Requeiro destaque da emenda nú
mero 176 (cento e setenta e seis) para.
ser discutida e votada por ocasiiío do
exame das Disposições Gerais.

Sala. das Sessões, 23 de agOsto de
1946. - PUnia Barreto.

(. ) Não foi revisto pelo orador.

o SR. PLíNIO BARRETO (-) 
(Para encaminhar a 'Votação) - Sr.
Presidente, a emenc1& que apresentei
e que V. Ex!~ acaba. de ler, já lQ1
fundamentada por mim desta tl'i
buna. Como disse, na ocasião em que
a defendi, essa emenda tem dupla
%inalidade: alivia o tesouro das des
pesas com aposentados e faz voltar à
atividade magistrados que, transito
riamente, foram afastados dela. e que
levarão para. o exercício da. magistra
tura o acervo da. sua experiência.

Essa a. providência q:ue pretendo
seja incluída na Constituição porque.
como V. Ex.llo sabe, os magistrados
não tem um estatuto como possuem
todos os funcionários públicos.

Não vou trazer para. esta tribuna
debat.e sôbre se o magistrado é ou
não funcionário público, ou, apenas
e principalmente, membro do poder
público.

Se já existe essa mectida em fa.vor
do funcionalismo público, no seu res
pectivo estatuto e não tendo, como
disse, os magistrados estatuto espe
cial, acho que introduzir o principio
no texto da Constituição será de alto
alcance prático, pelas razões que aca
bei de expor.

Nestas condições, não estando a pro
vidência no número cíaquelas conde
nadas como causador, as de grandes
ônus para o Tesouro, entendo e es
pero que a Assembléia. lhe dê o de
vido acolhimento, 9,provando-a. (Muito
'bem; muito bem.)

O SR. ATILIO VlVAQUA (.) 
Sr. PresIdente a emenda do !lustre
lJeputado Sr. Plínio Barreto, quando
apreciada pela Sub-Comissão do Pc
der Judiciário, não logrou parecer
favorável, atendendo a razões que
Subsistem pela sua procedência.

A proposição visa fazer a reversão
aos quadros da magistratura dos ma
gistrados aposentados facultativamen..
te ou por invalidez.

O Sr. Plínio "Barreto - Por mo..;,
tivo de moléstia.

O SR. ATILIO VIVAQUA - P~la

Constituição de 1937, a aposentado
ria facultativa se verifica depois de
30 anos de serviço. Consegulntemen
te, trata-se de magtstrados que já
está o no término da carreira. depois
de longas canseiras nos serviços ju
diciários.

O Sr. Plinto Barreto Poderá
ocorrer a circunstância. de se verlf1-

(.) Não foi revisto pelo orador.
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CB.l' a aposentadoria e.ntes desse tem
po de serviço.

O SR. ATILIO VIVAQUA - A
OonstitUição de 1937, entrf:tanto, só
permite aposentadoria depois de 30
anos de serviço, ou, no caso de com
pulsória, aos 68 anos de idade. e por
invalidez. Nesta última hipótese, lsto
.é, de invalide? comprovada. já ~e tra
ta de magistl..l.do que não mais po
derá prestar serviços, de acôrdo com
a%> exigências das suas altas funções.

Outro argumento do nobre H.epre
sentante foi o da situação financeira
dos magistrados que, com a reversão.
teriam seus ·proventos melhorados.

A grande Comissão, entretanto. já
aprovou a emenda constante do arti
go 18, permitindo o reajustamento das
aposentadorias dos magistrados aue
se a.fastaram do serviço até 31 de -de
zembro de 1945.

O Sr. Plínio Barreto - Essa é ou
tra hipótese.

O SR. ATILIO VIVAQUA - A re
versã" dos magistrados ainda acarre
taria o inconveniente de fechar as
portas justamente a grande número de
elementos renovadores da magistra
tura.

Assim, em nome da Comissão, ::s
'Peramos que a Casa não aprove 8,
emenda do ilustre Representante, Se
nãor Plír..io Barreto. (Muito bem,)

O SR. PRESIDENTE - Os Senho
res, que aprovam o requerimento de
destaque do Sr. Deputado PUnio Bar~

.reto para a emenda 176, queiram le
vantar-se (Pausa.)

Está rejeitado.
Vamos apreciar. agora, a emenda su

pressiva do Sr. Silvestre Péricles ao
artigo 8.° das Disposi.ções Transitórias.

O SR. SILVESTRE PÊRICLES 
(.) Sr. Presidente. na grande Comis
são tive oportunidade de falar a res
peito do artigo 8, do Ato das Disposi
ções Constitucionais Transitórias.

Está êle assim redigido:
"Flcam extintos os atuais terri

tórios do Iguaçú e Ponta Porá.
cujas áreas volverão aos Est.;.dos
de onde .foram destacados".

Noessa ocasião, expus um ponto de
Vista de ordem geral; desconhecia, até
-então, opinião muito importante, do
atual MinJstro da Guerra, Sr. Gene-

.<---> Não 101 NW1sto pele orador.

ral Canrobert Pereira da Costa. e até'
do Estn.do Maior do Exército.

O Território de Ponta Porá, por
sua natureza é necessá.rio à defesa d()
pais. Também o de Iguaçú, ~stá nas
mesmas condições. Perante a grande
Comissão. porém, fiz a jWi~iça de de
clarar que o territ6rio do Iguaçu ti
nha sido grande demab. em relac:ãl>
à sua ãrea comparada com a do Pa.
raná e mesmo de Santa Catarina. Bas
ta dizer que do paraná o território do·
19uaçú retira. uma quarta parte e, de
Santa Catarina, aproximadamente, a
décima parte.

Faltaria. porém, à lealdade, se não
fizesse emenda conjunta, porque a opi
não, tanto do Sr. General Canrobert.
como do Estado Maior do Exército é
qu eambos êsses territórios são estra
tégicos e nreessários conseqüentemen
te, à defesa do pais.

O Sr. Gomi Júnior - Será possível
que o Estado de ParanA se oponha a
qualquer medida que porventura a
Nação tenha de aplicar naquela zona?

O SR. SILVESTRE ~RICLES 
Não. sei que o Paraná é um grande
Estado; seu povu é patriótico e la
borioso.

O Sr. Lauro Lopes - Quando sus
tentei nesta Casa a necessidade de
extinção de territ6:io do Iguaçú, tive
ensejo de externar r. opinião do Sr.
Gene=al José Agostinho dos 8al'ltoS.
que deixava o Estado Maior do Exér
cito e o do Sr. General Pedro Auré
lio de Góis Monteiro, eminente g.estor
dos negócios da Guerra no Brasil.
Afirmavam ambos que a permanência
do Iguaçú como tenitório não inte
ressava, para fins militares, à seguran
ça da Nação.

O SR. SILVESTRE P'ltRICLES 
Muito obrigado a V. Ex.~ pelo aparte.

Nac.:.a. contesto a respeito dessa. opi
nião do Sr. General Góis Monteiro.

Como disse, desejo. com leaIdad'!
e sinceridade, pransm1t1r a. op1n1ã()
do Sr. General Canrobert, que me
autorizou a trazer à Assembléia o
seu ponto de vista e o do Estado
Maior do Exército. E' caso que es
capa à nossa apreciação, vamos di
zer, técnica.

Parece-me Que houve certa pres
sa -em cogitar da extinção dêsses dois
terntOrlos, exatamente os mais es
tratégicos do pais.

'O Sr, LaUTO Lopes - mo parece
a V. Ex". Que houve também de
masiada pressa na criaçã.o dêsseB -dois
territódas?
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o SR. SILVESTRE PJmICLES 
Respondendo ao aparte do nobre a.mí
go, Sr. Representante Lauro Lopes,
peço ao ilustre Presidente desta Egré
gia AsseItlbléia, a fineza de, na vo
tação, distinguir as duas hipóteses:
a do territÓrio de Ponta Porá e a do
Território do Iguaçu.

O Sr. Castelo Branco - Há pedi
do de destaque nesse sentído. .

O Sr. Hugo Carneiro - Era o que
eu pretendia dizer; há pedido de des
taque nesse sentido. Desejava ouvir
do nobre orador, se obteve do atual
Ministro da Guerra. a declaração de
que êsses Territórios são, na realida
de. necessários à defesa nacional.

O SR. SILVESTRE PÉRICLES 
Foi o que ouvi de S. ExB

• e estou
tra.nsmitindo à Assembléia.

O Sr. Hugo Carneiro - Quem o
declarou foi o atual Ministro da
Guerra, o Sr. General Canrobert?

O SR. SILVESTRE PÉRICLES 
Quem o declara é o atual Ministro
da Guerra. bem como o Estado Maior
do Exército.

Mas em um dos artigos das Dispo
sições Transitórias se declara que.
no prazo de dois anos, os Estados
interessados poderão retificar suas
áreas. De momento não sei qual o
dispositivo, mas deve estar no pro
jeto. porque, pertencendo à grande
Comissão, oU"li perfeitamente o de
bate nesse sentido.

O Sr. LaUTO Lopes - Desejo pon
derar a V. ExB

• Que a Constituição
cl:!ja votação estamos ultimando, res
guarda. suficientemente a faixa de
fronteira.

O SR. PRESIDENTE - Lembro
ao nobre orador estar Quase findo o
tempo de Que dispõe.

O SR. SILVESTRE PÉRICLES 
Terminarei. Sr. Presidente.

Em swna Quero ainda lembrar que
os Estados Unidos começaram com
treze colônias e hoje têm quarenta
e oito Estados. .

O Sr. Hugo Carneiro - E mais
dois territórios - o do Alaska e o
do Rara!.

Um Sr. Represen.tanie - Hoje, diz
o nobre orador. os Estados Unidos
têm Quarenta e oito Estados. Mas
são Estados autônomos. Como Ter
rttórios dos Estados UnIdos. existem
lJeda.ços de terra americana, que não
fazem parte da União. Estão sItua
dos fora. Essa terra, inicialmente,
não era dos Estados Unidos.

o SR. PRESID&~TE - Obser
vo ao nobre orador que estão findos
seu tempo e o da sessão.

O SR. SILVESTRE PÉRICLES 
Vou terminar. Sr. Presidente.

Peço à Egrégia Assembléia a fi
neza de SUa adesão ao destaque. Já
requeri ao Exmo. Sr. Presidente a
votação em separado dos dois casos.
O TerritÓrio de Ponta Porá é fm
prescinctivel. Tenho até aqui tele
gramas de lá recebidos, em que o
povo se manifesta a favor de sua ma
nutenção.

O Sr. João Vilasboas - V. Exilo.
se refere a uma declaraçã.o no sen
tido de que a criação do TerritóriO
de Ponta Porã é de grande utilida.
de estratégica. No entanto, essa de
claração não foi publicada.

O SR. SILVESTRE PERICLES 
Ambos os Territórios são considera
dos estratégicos. O Sr. Ministro da
Guerra me autorizou a declar:l1' pu
blicamente. e eu não teria ~ cl'ragem
de assumir rec:;ponsabilidade tamanha
perante à Assembléia, se não estivesse
devidamente autorizado.

O Sr. João Vilasboas - A declara
ção de V. Ex.a é muito importante.

O Sr. Severiano Nunes - O Sr.
Genere.l Car.robert fêz a mesII"~ re
ferftncia quanto aar;; Territórios des~

membrados do Estaao do Amazonas?

O SR. SILVESTRE PERICLES 
O Sr. General Canrobert dedarou
me que os Territórios de Iguaçu e de
Ponta Porã são, exatamente. os maís
importantes, do ponto de vista estra
tégico paTa a de!esa nacional.

O Sr. Severiano Nunes - E' im
portante a declaração de V. Ex.a

O Sr. João Vilasboas - Como se
explica que as fôrças federais contí
nuem sediadas no Estado de Mato
Grosso e não tenham sido aumenta
das as do Território de Ponta Porá?

O SR. SILVESTRE PERICLES 
Infelizmente não me resta tempo pa
ra responder aos nobres colegas. Já
foi até ultrapassada a hora da sessão.

Deixo o meu apêlo à nobre assem
bléia. (MUito bem).

O SR. PRESIDENTE - Está fIn
da a hora da sessão. Fica, portanto,
adiada a votação do destaque 'Para a
próxima sessão extraordIná.ria, Que se
rá amanhã. às 14 horas, com a se·
guinte
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ORDEM Do DU

Continuação da votação do projeto
'da Constituição.

Deixaram de comparecer 18
Senhores Representantes:

Partido Social Democrático

Amazonas:
'Leopoldo Peres.

Pernambuco:
Fessôa Guerra.

Paraná:
Roberto Glasser.

Rio Grande do Sul:

Getúlio Vargas.
Antero Le:ivas.

União Democrática NadonaZ

lIIaranhão:
Alarico Pacheco.

P1a.u.i:
Antônio Correla.
Coelho Rodrigues.

Paraíba.:

Adalberto RibeIro.
Pernambuco:

João Cleofas.
Bahia:

Rafael CIncurá.
São Paulo:

Mário Masagão.
Paulo Nogueira.
Romeu Lourenção.

Mato Grosso:
Agrícola de Barros.

Rio Grande do Sul:
Flores da. Cunha.

Partido Republicano
Sergipe:

Durval Cruz.

Partido Social Progressista

Pará:

Deodoro de Mendonça.
Levanta.-se a. sessão às 18 ho

ras.



165.& Sessão, em 8 de Setembro de 1946

(Extraordinária)
Prestdê1&cía do Senhor Mele Viana~ Presidente.

As 14 ho~ compareceram 06 tre...
nhores:

Parttdo Social Democrático
Acre:

Castelo Branco.
Hugo Carneiro.

Amazonaa:
Alvaro Maia.
Valdemar Pedrosa.
Pereira da Silva.
Cosme F'en"e1ra.

Pará:

Magarlhães Ban.ta.
Alvaro Adol1o.
Duaate de Oliveira.
Lamelra B~ttencourt.
Culo::; Nogue1Ia.
Nelson Pa.rljós.
João Botelho.
Rocha Ribas.

Maranhão:
Clodom1r Cardoso.
Vitorino Freire.
Crepori Franco.
Ol1don Soares.
Luiz Carvalho.
José Nelva..
Afonso Matos.

Piam:

Renault Leite.
Areta Leão.
Sigefredo Pacheco.

Ceará:

Moreira da Rocha.
Prota Gentil.
Almeida Monte.
Osvaldo Studart.
Raul Barbosa.

Rio Grande do Norte:
Georglno Avel1no.
Deoclécl0 Duarte.
José VarelR..
Valfredo Gurgel.
Mota Neto.

Para1ba:

Jandtd Carneiro.
Samuel Duarte.
J'osé J o!1ll.

Pernambuco:
Novais Filho.
Etelvino L1ns.
Agamenon Maga1hã~.
Jarbas Maranhão.
C erclno Pontes.
Oscar Carneiro.
Osvaldo Lima.
Costa POrto .
Ulisses Lins.
Ferreira L1ma..
Barbosa ILtna.

Alagoas:
Teixeira de Vasconcelos.
Góis Montetro.
Sl1vestre Pér!c!es.
Medeiros Neto.
Lauro Montenegxo.
José Maria..
Antônio Mafra.
Afonso de Carvalho.

Sergipe:

LeIte Neto.
Oraco Cardoso.

Bahia:
Pinto Aleixo.
Lauro de Freitas.
Alofs1o de Castro.
Regis Pacheco.
Negreiros Falcão.
Vieira de Melo.



Altamirando ReQulão.
Eunápio de Queiroz.
Próis da Mota.
Aristides Mílton.

Espírito Santo:
Atillo Vival.lua.
Henrique de Novais.
Ar! Viana.
Carlos Llndemberg.
Eur~co Sales.
Vieira de Resend.e.
Alvaro Castelo.
Asdrúbal Soares.

Distrito Federal:
Jonas Correia:
José Romero.

Rio de Janeiro:
Pereira Pinto.
Alfredo Neves.
Amaral Peixoto.
Eduardo DuVivLer.
Carlos Pinto.
Paulo Fernandes.
Getúlio Moura.
Beitor Collet.
Bastos Tavares.
Acúrcio Tôrres.
BrigidlJ T.noco.
Miguel Couto.

Minas Gerais:

Levindo Coe~ho.

Melo VIana.
Benedito Valadaxes.
Juscelino Kubitschek.
Rodrigues Seabra.
Pedro Dut!'a.
Blas Fortes.
Duque de Mesquita.
Israel Pinl"eiro.
João Henrique.
Cristiano Machado'.
Wellington Brandão.
Joaquim L!bânio.
José Alkmln.
AUgusto Viegas.
Gustavo Capanema..
Rodrigues Pere~a.

Celso Machado.
Ollnto Fonseca.
La!r Tostes.
MOton Prates.
Al!redo Sá.
S~ Paulo:

Oofredo Teles.
NoveU Júnior.
Antônio Feliciano.
César Costa.
:Martins Filho.
Costa Neto.
José Armando.
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Horácio Lafer.
Atali1>a Nogueira.
João Abdala.
Sampaio Vida!.
Alv~ Palma.
Hon6rio Monteiro.
Machado Coelho.
Bat!sta Pereira.

Goiaz:

Pedro Ludo\1co.
Dario Cardoao.
Diógenes Magalhães.
João d'Abl'eu.
Caiado Godói.
Galeno Paranhos.
Guilherme Xavier.

Mato Grosso:
Ponce de Arruda.
Argemiro Fialho.
Martiniano Araújo.

Paraná:
Flávio Guimarães.
Roberto Glasser .
Fernando Flores.
Munhoz de Melo.
Lauro Lopes.
João Aguiar.
Aramis Ataide.
Gomi Júnior.

Santa Catarina:
Nereu H.a.mQs.
Ivo d'Aquino.
Aderbal Silva.
Otacfllo Costa.
Orlando Brasil.
Roberto Grossembache:'.
Rogério Vieira.
Hans Jordan.

Rio Graná-e do Sul:
~esto I>orneles.
Gastou Englen.
Adroaldo Costa
Brochado da Rocha..
Elói Rocha.
Teodomiro Fonseca.
Dâmaso Rocha.
Daniel Faraco.
Manuel Duarte.
Sousa Costa.
Bittencourt Azambuja.
Gl1cério Alves.
Nicolau VergueJro.
Mércl0 'Deixe1ra.
Heróf1lo Azambuja.
Bayard Lima.

UniM DemocrtíticG N~
Amazonas:

Sever1ano Nunes.



Pará:
Agostinho Monteiro.
'Epllogo Campos.

Maranhão:
.,Alarico Pacheco.
Antenor Bogéia.

Piauí:
Mat1as Olímpio.
·José Cândido.
Ademar Rocha.

Ceazá.:
-PUnia Pompeu.
Fernandes Távora.
Paulo Sarasate.
Gentil BBXl'êira.
Bem Carvalho.

Egberto Rodrigues.
Fernando Teles.

,José de Borba.
Leão Sampsio.
Alencar ,Araripe.
Edgar de Arruda.

Rio Grande do Norte:
Ferreira de Sousa..
.José Augusto.
Aluisio Alves.
M.wtias Olímpio.

Paraíba:
Vell.'D1aud VR.nderl~ •
..o\I'gem..:ro Figueiredo.
.João Agripino.
João Úrsulo.
Plínio Lemos.
Emânl Sá.tiro.
:F'ernan«o Nóbrega.
Osmar Aauino.

Pernambuco:
Lima Cavalcanti.
Alde Sampaio.
Gllberto Freire.

Alagoas:
Fneltas Cavalcanti.
Már!o Gomes.
Rui Palmeira. .

sergipe:

Valter Franco.
Leandro Maciel.
"Beribaldo Vle1.""&.

BD.hia.:
A1ofslo- de CanaJho.
·Jaract MaiJllhAea-.
-otávio. ~beira.
lIDumel N'ovals.
~mz- Via:ns.
.c:n:m=t& Martant.
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Dantas Júnior.
Rafael Cmcurá.
Nestor Duarte.
Al10mar Baleeiro.
João Mendes.
Alberico Fraga .
Rui santos.

Espirlto Santo:

Luiz Cláudio.
Distrito Federal:

Jw-andir Pires.
Rio de Janeiro:

Prado Kel1y.
Romão JÚnior.
José Leomil.

Minas Gerais:

l\ionte1ro de Castro.
José Bon!!ácl0.
Magall1ães Pinto.
Gabriel Passos.
Licurgo Leite.

São Paulo:
Paulo Nog\lleÍ!'a.
Plinio Barreto.
Toledo Piza. .
Aureliano LeUp..

Go1az:
Jales Machado.

Mato Grosso:
João Vllasboas .
Vespa.siano Martins.
Dolor de Andrade.
Agrícola de Barros.

Paraná:

Erasto Gaertner.
Santa Catarina:

Tavares d'Amaral.
Tomás Fontes.

Rio Grande do Sul:
Osório TuitutL

Partiro Trabalhista. Brasf.leiTo

Amazonas:
Leopoldo Nunes.
Luiz Lago.

Distrito Pedera.l:
RUi Almeida.
BenjaIJl1n Farnh.
Vargas Neto.
Gurgel do Anlaral.
Segadas Viana.
Beniclo Fontenele .
:Baeta Neves.



Antônio Silva.
Barreto Pinto.

Rio de Janeiro:

Abelardo Mata.
Minas Gea'a~:

Ler! Santos.
Ezequiel Mendes.

São Paulo:
Marcondes Filho.
Hugo BorgI1l.
Guaracl Silveira.
Pedroso Júnior.
Romeu Flori.
Euséblo Rocha.

Paraná:
Melo Braga.

Rio Gra.nde do Sul:
Artur F1scher.

Partido Comunista do BrtJ3fJ

Pernambuco:
Gregclr-O Bezerra.
Agostinho 011velra.
Alcedo Cout1nho.

Bahia:
carlos Marlgbella.

~.strtto Federal:
carlos Prestes.
Joáo Amazonas.
MauricIo Grabois.
Batista. Netc.

RIo de Janeiro:
Claudino Silva.
Alcides Sabenca.

São Paulo:
José Crlspim.
Osvaldo Pacheco.
Jorge Amado.
C~e5 de Brito.

Rio Grande do Sul:

AbWo Fernandes.

Partido .Republicano,
Ma.1'anhão:

Uno Machado.

Pernambuco :
Souza Leão.

sergipe:

Durval cruz.
Ama.ndo Pontes.
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Minas Gerais:
Jacl Figueiredo.
Daniel Carvalho.
Bernardes Filho.
Mário Brant.
Felipe Balb1.

São Paulo:
AIt1no Arantes.

Paraná:
Munhoz da Rocha.

Partido Social Progressfsta

Pará:
Deodoro de Mendonça.

ceará:
Olavo Oliveira.
Stênio Gomes.
João Adeodato.

Rio Garnde do Norte:
Café Fllho.

Bahia:
Teódulo AlbUQuerque.

São Paulo:
campOS Verga}.

Partido Democr4M Cristão

Pernambuco:
Arruda Oàmara.

Esquerda Democrciticcz

DIstrito Federal:

Hermes IJma.

Oo~:

Domingos Velasco.

Partido LibertadDr

R!.o Garnde do Sul:
Raul Pila.

O SR. PRESIDENTE - Adlamdo
se presente 30S Srs. Represe;nrta.ntes,.
declaro aberta a sessão.

Pas:;a.-oo à le1tura. da ata da. sessão
anterior. .

O SR. HUGO C.A:R..r-."EIRO (1.0 Su
plente, servindo como 2.0 secretá.T1o)
procede ,&. l~itura da. ata.

O SR. PRESIDENTE - Na forma
do &egJmenl1:o Interno, decl.a4"0 &pr0
vada a ., ressalvada qualquer r~
ficaçâo escrita, que seja apresentada...

Passa-se à leitura do expediente.
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o SR. LAUBO LOPES (2.0 Secre
tário, servindo como 1.0) ;;>rocede à
leitum do seguin1.e

EXPEDIENTE

Telegramas :

Do Sr. Alberto Va.rmo e outros,
IlIPresentand.o votos de congratulações
pela atitude desta Assembléia nos
aeonteclmenw.s verificados em 31 de
Agôsto último. - Inteirada.

- Do Conselho Federal de Enge
nharla., agradecendo o apoio dado à
emenda. a.presentada pelo Sr. :r.:.....rael
Pinheiro. relativa. ao ~eTCfc10 das
profJssões liberaJs. - Inteirada.

- Da. Célula DemocráJtlca de Ma
rechal Hermes, congra.tuland~6e com
.. Assembléia. pela atuação, que teve
nos últimos aoonteclmentoe. - Intei
rada.

- Dos telegrafistas extranume.rá.r1.oo
do Departamento dos COrre106 e Te
J.égratoo, da Para.íba, sol. ~11.ando o
a.poio de&ta Assembléia para as suas
preten.sóe6. - Inteirad4.

- Do5 funétoná.rios prejoo:1cados
pelo Go~mo Prov1s6r1o, depois d&
Re'Voluçã.o de 1930, sollclta.ndo que se
jam incluídas n..q,g Diposiçóes Transi
tórlas. suas :reiv1ndk:açôe6. - Intei
rada..

- Dos funclO':lÁrios mensalistas do
Depa.rt8.menlto doe Correios e Telégra
fos, de Pernambuco, pedindo o a-po!o
desta A&semblé1a para as suas preten
sões. - In.teirada.

- Dos telegra.fi.st3.s de classe e !nte
r1noo, da Diretoria Regional dos COr
re100 e Telégrafos de Minas Oera1.s,
sollc1ta'ndo desta. Assembléia apoio
para. as suas pretelhiÕes. - Inteirada.

AVisos:

Do Sr. Ministro da Fazenda, traals
m1tlndo informações prestaea.fl pela
Ca.rte1Ta. de Cl'édito Agrícola e In
dustrial do Banco do Brasil, sóbre a.
Indtca.ç§.o n.o 156-46 ao Sr ~putado

Erasto Gaert,n-er. -- Ao requerente.

-Do Sr. Minis'tro da. F'alrenda,
prestando 1n:tormações sol1cllta.das pelo
~uer1mento n.O 355 de 1945, de al1
to...-ta. do Sr. Allomar Baleeiro e outros.
- Ao requerente.

- Do Sr. Ministro do Traoba.Ilho, re-
metendo informações so11dJt.adas pela
Comissão de Inquérito da campanha

da Borra.cha. - A Comisstio Reque
rente.

O/feio :
Do S1n<Ucato dos Empregados em

E..~rtór1os da6 Emrprêsas de N8IVega
çáo de Santos, rem-etendo cópia de ofi
cio envindo ao Sr. Ministro do Tra
balho, SÔbre falta de pagamento de
sa.1ár1o. - Inteirada.

n'"DICAçÃo !l.o 269, DE 1946

Sugere ao Poder E:r.ecutivo 4
construção de ao;udes e per/ura
ção de poços fU) Município de Sáo
Bento do Una, em Pernambuco.

Requeiro seja. .;ugerldo ao Govêmo
~-eral que a. Inspetor1.a. Federal de
Obras Contra u Sêeas providencie &
perfuração de poços artesianos e a
constrllçáo de açudes no Munic1pio de
São Bento do Una. em Pernambuco,
onde a f alta dág'Ua estii. cr1.ando um
?1'oblero.a grave para a população.

Justificação

A impreDSa. pernam1nlCana. vem 10
callzando, com vivo interês5e, o dra
ma da população de São Bento do
Una, onde a crise da água patá'vel
está constituindo .séria &me1\Ç& ao
bem estar coletivo.

Em São Bento as ch\1VS.S são es
cassas, meBDlo nas melho:res quadrae.
e a um a.no de inverno regular, se
guem-se, quase sempre, perlodoo de
sêcaS inclementes, que põem em. pe
rigo OIS intlerêsses econóIIlkos da re
gião.

Ali canseqt1êoolas da escassez dá.gua
trazem reflexos preJud:ic1a.t.s l vida do
Munic1pio. que tem, na peouaria de
~te, o ponto mats alto de sua ec0
nomia.

Além da falta. de pasta~, a. ca
rência. d~ água obriga o criador e. pro
curar outros cômodos para. os seus
rebanhos, que são deslocados para. as
regiões v1z1nhas, prejudJcando a in
dústria loca! e, conseqüentemente. o
equilibrio do Município.

Sala das Sessões, 6-9-46. - Costa
P6rto.

O SR. PRESIDENTE - Está·finda.
e. leitura do cx:ped1ente.

O SR. PRESIDENTE - Vamos
continuar a. votação do destaque re
querido pelo 5r. Silvestre Pér1cles. a
respeito dos Territórios. cujo texto é
o .seguinte:

Reque1!'o a V. Exc1a., na. forma. re
gimental, se d1gne conceder destaque
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para. a emenda supressiva do art. 8.0

das Disposições Transitórias, a qual,
como membro da Comissão da. Cons
tituição, propús em reunião da mes
ma CoIIl1s3ão.

se obtiver a honra. do deferimento,
sol1ci te.. a fineza de de'fender oraJmen..
te o destaque.

O SR.PR~ - O Sr. Bar
reto Pinto requereu se fizesse a vota
ção em duas partes: a primeira rel1'e
rente ao Território do Iguaçu; a se
gunda sôbre o de Ponta. Porã, confor
me o seguinte requerlmento que en
viou à Mesa.:

Requeiro que a votação seja feita
separadamente, 1stO é, primeiro, pela
supressão do Territ.6rlo de Iguaçu e
depois da supressão do Território d~

Ponta Porá.
S. S. 7-9-46. - Barreto Pinto.

O SR. OOSTA NiETO (Pela ordem)
- Sr. Pr~idente, peç.o a V. Excia.
que conceda a. palavra, reapectiva
mente, aos nobres representantes Mu
nhoz da ROCha e Ponce de A.rruda.

O SR. CASTELO BRANCO (Pela
ordem) - Sr. Presidente, peço a V.
Excia. me conserve a. palavra para.
de!endc:r o destaque requerido sôbre
a manutenção do Território de Ponta
Porá.

O SR _ MUNHOZ DA ROCHA (.)
(Para encaminhar a votação) - Sr.
Presidente. venho eJOPOT. em nome da
Comissão Constitucional, seu pensa
mento a respeito do art. 8.0 do ato
..Das Disposições Transitórias"_

A Comissão é de parecer que se
mantenha o texto na parte referente
ao Território do Iguaçu. No que con
eeme ao de Ponta Porá, o nobre
Deputado Ponce de Arruda. interpre
tará. do mesmo modo, o pensamento
da Comissão Constitucional.

Prelim1nannent.fl, quero referir-me
ao ponto ontem aqui focalizado pelo
nobre representanrte Sr. S1lvestre Pé
ricles em relação à defesa. nacional.
Não posso imaginar como a autono
mia a.dm1nistmUva - seja. de ordem
estadual ou mu.n1cipal - venha. a fe
rir ou comprometer. mesmo de ma
neira longinqua. e remota, a seguran
ça nacional. Não entram em con.fl1to
a. autonomia regioDI8J. e os altO\! ln.te
rêsses da. deltesa e eis. ordem noolo_
nais.

O Sr. Lauro Lopes - Es.sa é a ver
dadeira. tése.

(.) Não !Oi revisto.· pelo orador.

o SR. MUNlBOZ DA ROOBlA 
Pelo projeto qur votamos - i.ne1so
IV do art. 5.° - oompete à UnliíIú
organizar as fôrças armadas, etc. e
a segurança das fronteiras. Pelo in
ciso VII do mesmo artiga, compete
à União superintender, em todJ o ter
ritório nacional, os servl~s d-e policia.
marfti.ma, aérea e de fronteira.

Quer dizer: não há a.utonomia. esta
dual que vá oontrapor-se a essa com
petência legítima da União. Alnd&
mais, - pertence à UniãD, pelo 1nclso
III do art. 33 da Constituição, que
acabaIllDs de votar, a porção de terra
devoluta indispensável à defesa das
fronteiras, fortificações, construções
militares e estradas de ferro. São as
faixas de fronteiras nas qua.is o Go
vêrno Federa~ tem tôda a liberdade
para agir de acOrdo com Os interêsses
da. defesa. do pais.

Quantc ao caso especial do Iguaçu,
esforcei-me por demonstrar a dife
rença ex:istente entre os demai.!: ter
ritórios, sem evidentemente entrar no
mérito da c.riação de outros, na parte
exclusiva de área. Os resta.ntes Es
tados ficaram com área. superior a um
milhão de quilômetros quadrados, en
quanto o Paraná ficou com 148.00Okm2
e Santa catarina com aO.OOOkm2. SOb
o ponto de v1st~ da dVísão territorial,
há vários proj-etos. O mapa do Brasil
tem sido s-::mpre um convite para que
os Uricos e poetas imagine.n uma re
divisão mais equitativa das unidades
brasileirPs. Pois bem, pelo menos dois
dêsses projetDS visam diminuir o ta
manho dos grandes Estados e proce
der à. junção dos Estados do Paraná
t::. Santa Catarina. formando o Estado
de Iguaçu.

O Sr. Negreiros Falcão. - Hoje.
cêrca das 11 horas da man..~ã. em
palestra com o eminente General Góis
Monteiro, S. Ex.- me declarou que a
criação dos territórios de Iguaçu e
P<mta Porâ fOra r.1e<llda de defesa
militar do Brasil. Devo declarar ainda
que ouvi do Gt!nera.l César Oblno que
a manute!lçã.o dos terrltóriQS de Pon
ta-Porã e Iguaçu era indis-pensável ao
lnterêsse da. defesa da Pá.trle. Nestas
con-dlc;ões. pediu-me que, em seu nome.
transmitisse à. ,Assembléia :J. sua ma
neira de pensar, orientada justamente
nos grandes lntemses do pais.

O Sr. Lauro~ - Ho~, ~
samente, às 12 horas, o povo da nossa
ten-a celebrou o dia de sua- padroeira
Nossa Se'nhora da Luz dos Pinhe!ra!s
de- Curitiba. e na m.issa congratula.
tórla. dOI. Representantes do Bs;ado.
enoontramo-GOs Q(Im o Sr. Genen1
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J'esé Agostinho dos Santos e S. Ex.a
- que esteve comigo e outras pessoas,
no gabinete do Sr. General Góis Mon
teiro - declarou que naquele momen~

to se justificava a criação, mas que,
hoje, Iguaçu não interessa à segUIan~

ça. nacional.
O SR. MUNHOZ DA ROCHA 

Muito g!rato a VV. E~s. Aliás, isso
con!lrma o que, há long.o tempo, ou~

'Vimos do Sr. General Góis Monteiro.
O Sr. Lino Macluz,M - Aí temos

opinião de generais ~ontra generais.
A Assembléia que reS{)lva soberana
mente. (Trocam-se vários apartes .
O S'r. Presidente reclama atençllo).

O SR. MUNHOZ DA ROCHA -
No caso do Iguaçu, os Estados de Pa
raná e Santa Catarina têm todos os
elementos para proceder ao desenvol
vimento dêsse território, pela sua ca
pacidade de crescimento demográfico.

A Oomis.são Constitucional, Sr. Pre
sidente, é de parecer que seja man
tido o texto e rejeitada a emenda.
(Muito bem, muito bem. Palmas).

O SR. FONCE DE ARRUDA - Sr.
Presidente, a. iJropóslto de telTitó
rios rederais em Mato o ros.."O, tive
ocasião de pronunciar, nesta tribuna,
um discurso em 17 de Julho.

Agora, meus caros ('ompanheiros, em
rápidas palavras, dentro do escasso
t.empo que me é concedido, passarei
~ releebrar .J.S razões q~e mE: leva
~a.m a solicitar pronunciamento da
Assembléia num ato de Justiça para
o Estado de l\IIato Grosso.

O Sr. Hugo Carneiro - Dá ~
aparte.

O SR. PONCE DE ARRUDA - Se
nhor PrEsidente, não posso conceder
apartes. Oportunamente, porém, res
ponderei ao Sr. Hugo Carn~ir,), por
que o temPo é escasso. Peço aos no
bres colegas que me deixem expôr meu
pensamento.

Em 1943 existiam em Mato Grosso
28 municiplos. Para se constituir o ter
ritório de Pon+,a, Porã, tiraram~se 7
dêles e mais parte do de Corumbá;
Para se orga.n1za..r o de Oua.paré. ti
rOU-5e todo o mun1cipio de Gua,Jará.
Mirim e grande parte do de Alto Ma
deira.
Foram retiradas, portanto, regiões cor~

respondentes à quarta. parte dos muni..
cfp10s de Mato Grosso, para serem
cOIUItituidos em temtórios.

Ai.. ma ocupada. pejo território de
Ponta Por§. é a décima seu.a. parte.
da... f.rea.. tot&l. de Ma.to (kosso. ~,
entretanto, habit.a.. &. quarta. parte de'

sua população, que a tanto vão cento
e- um. mil e tantos habitantes, para 400
mil e tanto, que existiam naqucle
Estado.

A rooe1ta. em meu Estado, que V1nha
eI:.: progressão ascendente e era em
1937 de Cr$ 13.900.000,00 em 1943, atin
giu a cr$ 29. 090. 000',00 .

Com o desmembramento do Tfrrri
tório porém, baixou, em 1944, pa:ra
Cr$ 24.000.000,00 e em 1945 foi ape
nas crS 26.000.000,00. Vale dizer que
em 1944, voltou à situação de 1942 e,
em 1945, ainda não tinha alcançado
ao que era em 1943. Daí o orçamen
to deficitário, acarretando para a oar
'te restante do meu Estado a situação
de quase inadministrlvel, consumindu
se ·tódas as suas reservas.

A renda da regjão incorporada ao
Território de Ponta porã subia, em
1943~ a Cr$ 7.000.000,00. Era a quar
ta parte da. reee~ta total do Estado.

A perda do Estado em resumo, foi a
seguinte: a l6.a parte do seu terriU)~

rio, mais a 4.11. parte da SU:l popu
laçá<>, a 4.11t parte das suas rendas e
quase 1/3 dos seus municípios.

Essa. região náo era despovoada. Não
havia terras devolutas no MunicípiQ
de Marajá e Ponta~Porã. Ali se fazia
a. exploração intensiva. da erva-mate,
que colocava o Estado de MJ.to-Grcs
se.. como I) segundo produtor do gênero
no Brasil.

Existiam duas magestosas fábricas
de beneficiamento de quebrache em
Pórto Murtinho, no valor dp. dezenas de
milhares de cruzeiros. Havia. uma fã
brica de açúcar em. Miranda.,· e serrj'l
rias em Dourac!o'i, grande criação de
g3do em tôda a. regláo e produção de
gêneros que se bastava a s1. se fõs
se propósito aux1llar o desenvolvi
mento dessa região. muito mais fácil
seria que o Govêrno ajudasse a exe
cução de obras necessárias, quer por
intermédio do Estado. quer pelos seus
próprios Mintstérios, ao invés de criar
outra administraç.ão central, que re
presenta. desperdício de dinheiro.

O Sr. Pereira da Silva - Essa qu~s..
tão dos Territ6Iios não pode ser con
siderada com dois pesos e duas medi
das. Ou há imperativo de ordem na
cional ...

O Sr. Castelo Branco - E há. real
mente.

Sr. PeTeim. da SfIva. - ... intel:es
sando à. nossa. segurança, <:lu. não. há.
Se hã., devem ser considerados os Ter
ritórios; se- nãO' há, porque- realmente
não há, devem ser todos. extintos.
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o Sr. Castelo Branco -- Há êsse im
perativo e, portanto, todos devem ser
mantidos.

O SR. PONCE DE ARRUDA - Ain
da sob o aspooto da defesa nacional,
peça permissão à Assembléia para. ofe
recer-lhe um esclarecimento: - a tor
tificação permanente dessa região, que
é o Forte de Coimbra, de gloriosas tra
dições, não foi abrangido pelo Terri
tório; também não o foi a. base na
val do Ladá.rlo; a base aérea de Ca.m..
1>0 Grande está em solo matogrossen
se, do mesmo modo que o Comando
da 9.- Região Milltar.

Sr. Presidente, vou terminar dizen..
do que, se Mato Grosso merece a hon
ra de lhe serem confiados êsses ele
mentos do sistema def~Dsivo do pais,
poderá ter outros. Mas a verdade é
que, criado hA dois anos o Território
de Ponta Porã., não se sed10u a11 se
quer mais um destacamento federal,
além dos que antes enstiam.

O sr. Bastos Tavares - Os argu..
mentos de V. Exc1a. são irresponcU-
"eis.

O SR. PONCE DE ARRUDA - O Que
:Mato Grosso pleiteia da Assembléia
Constituinte é o direito de viver, é ter
mil lugar ao sol, ao lado de seus ir..
mAcs da Federaçâo. Apresentamos
emenda pua que lhe fôssem restituí
dos êsses Territórios, ou pa.ra. que lhe
dessem a competente indenização.

A grande Comissão, em nome da
qual tenho a honra de falar, aceitou o
retôrno a'O Estado das áreas desmem
bradas para constituirem os Terrltô
nos do Iguaçu e de Ponta Porão Em
nome dessa Comissão, peço a aprova.
çAo do art. 8.° das Disposições Transl..
tórlas, tal como está redigido.

Ao descer da tribuna, com o coração
nas mãos, perturbado pela emoçA.o, e;l
trego à Assembléia. ConstitUinte, escr1
mo de tantas esperanças, a sorte do
meu Estado. (Muito bem. Muito bem.
Pal'JTUUJ) .

O SR. SEVERIANO NUNES 
(Pela. ordem) - Sr. Presidente, h~

uma emenda, de mJ.n.ha autoria, pe
dindo destaque, e correla.ta. com o ar..
tfgo 8.° do projeto. Quero consUltar 3.
V. Ex. fie ficará preju.dica.da com ()
resultado da votaçâo da emenda, ora.
em Julgamento trela Assembléia.

O SR. PRESIDENTE - O destaque
será enmina.do oportunamente.

o SR. JOAO BOTELHO (Pela ar
dem) - Sr. PresLdente, tenho idênti
co requer1nlento a. dirigir a V. Ex.

Sou al.:tor de uma. emenda que vem
desde a ap:r-csentaçáo do primitivo pro
jeto, sob o n.o 134, mandando conser
var os Ter:r1t6ri06, com base no prece
dente constitucional de 1934] § 5.° do
art. 18 das Disposições Transit.ória.$.

Nela peço 1nc1en1zação para. os Esta
doa que tiVerem suas áreas polí~ico

admin.istrat1vas desmembradas com a
cl1açâo d<>s Terrttó.r1os, que a emenda
:ma.n.da conservar.

Pergunto a V. Ex." se, votada a ma.
téria agora, minha emenda ficará pre
jlLdJCada.

O SR. PRESlDEN'l"E - ~tá de
pendente da votação.

O SR. JOAO BOTELHO - Uá uma
parte da. nunba. em-enda que não é Qb
jeto do projeto, mas relativa às Dis
posições Transitórias. EEsa !emenda
está com um destaque concedido ocr
V. Ex.

O SR. PRF~ - E' assunto
dtterente.

Vs..mos prOCeder à votação do artigo
B.o, que é o seguinte:

"Ficam extintos os atuais Ter
ritórioo de Iguaçu e Ponta. Porã~
cujas áreas volverão r.o.:; Est.acas
d~ onde foram destacadas".

SS. EEx." os Srs Silvestre Péricle6
e Lu1s Carlos Prestes requereram a.
supressão dêsse d1spos1ti..,o. No de
correr do ezwa.minha:men&O da. vota
ção o Sr. Silvestre Pét1cles solicitou à
Mesa, que vai a.tendê-Io, a. sepamção
do art. 8.° em duas partes: a prlmei
ra diSpôe sObre a extinção do Temtó
rio do Iguaçu. A seu respeito ht. um
requerimento do Sr. Barreto Pinto, já
lido.

Nestas condições. vou submeter à
conskieraçoo da Ca;sa a primeira par
te.

Os Srs. Representantes, que concor
dam com a extinção do Terrlt6rto do
19uaçú, queiram leva.ntar-se. (Pausa),

Está aprovada.
Vou submeter à aprGvaçáo dos Srs.

Representantes a outra parte do dls
p06itivo. Havendo emenda do Sr. De~

putac10 Castelo Drnnco, nos têrmos se~
guintes, dou a palavra. aS. Exc1a.,
como pediu.

No artigo 8.° do Ato das Disposições
ConstitUcionais Transitórias, requere-
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mos destaque da expressão toe Pontrz.
Porá", ?ara qU~ seja regei,tada , fican
do dito artigo assim redigido:

- Art. 8.0 - Fka. extinto o atual
Território de 19uac;ú, cuja área volve
rá. aos Estados de onde foi destacada.

S. das Sessões, 6 de s:;tembro de
1946. - Castelo Branco.

O SR. CASTELO BRANCO - (Pela
orde.m) - Sr. Presidente, sóbre o que
se vai agora votar vou di2er palavras
llgt'í.ras, para não tomar o Iiempo da
Assembléia.

f.Lendo). -;- Para os que conhec:em
o Brt\sll na fa.ixa Undeir'l. aos p:LlseS
v1zirlhos por certo 'iez!i. desne<:essâ
rl.1 ouvir citações de Q.d.:lI)S conc,rctos,
atraVÉs dos quais SUI'-se em relev'l (j

r,rogresso notável, em :1.)clla; três anos
<le at~v1dade, em toã"s os setores, no
Tp.rrttório lÍe Ponta Porfi, cuja sorte ~e
,Qjs<'ute, neste momen~o.

Nc. setDr edu<-'4cional fator por ex
ee!t:l'cia na formação :1os povos, a ação
governamental, ali, pode ser tida como
e::remplo e não erramos em afirmar
qH(" no ritmo sempre ('rr.s~ente de de
senvoht1mento do ensino, dentro de
poucos anos, aquela,unidade. daria a~
Brasil. 1ndice nulo ae a.na.lfabetos. E
que, Senhores, existindo, quando da
crt.a.ção do Território, apenas 57 esco
las Dmnt.1das pelo Estado ãe Mato
Grosso, multas das quais apenas se
achavam criadas, sem terem sido ins
talsaas, - foi êsse número elevado a
r.ada menos de 206, nos dias atuais,
nas quais bebem os ensinamentos bá
sicos, aproximadamente 6.000 crianças.
Mesmo assim, com uma despesa men
.sal de mais de Cr$ 200. GOO,OO, só com o
ensíIJO, ainda faltam ser alfabet1za~
das, em todo o Temtório, perto de
2.400 crianç&.s. Se o Território fôr ex
tinto, poderá o Estado de Mato Gros
so fazer face a essa vultosa despesa.
com o rend1Ir!ento tão necessário na-

. <.Iuela região, onde, há três anos
atrfts. essas crianças frequenta.vam as
escolas paraguaias, reverenciando (I

pavUhão daquele pais irmão, por que
se achavam abandonadas?.. Que
respondam os adeptos da extinção,
mas com dados positivos.

O Sr. Ponce de Arruda - Falta.
exatMão a essa afirmativa.

O SR. CASTELO BRANCO - E'
absolutamente verdadeira.

O Sr. PO'n.ce de ATTUOO - Não é exa
ta.; V. Ex.· não conhece mais que eu
a situação do 1ntertor do meu Estl."do.

O Sr. Hugo Carneiro - Não é pos
!livel eonheeê-la. sem as estaUsttcas. A

., extinção do Território de Ponta Porá

seria um êrro do qual não se redim!
riam os constituintes.

O Sr. Ponce de Arruda - As pala
vras de V. Ex.e. nã.o destroem a.s in
formações que apresentei.

O SR. CASTELO BRANCO - V.
Ex.a está enganado.

O Sr. Segadas Viana - Os traba.
lhaaores de Ponta Porá pleiteam a
manutenção do Território porque não
se e~quecem do regime que lá vigora
va ao tempo do domínio exclusivo da.
Mate Laranjeira.

O Sr. João Vilas Doas - Dom1n10
que continua através dos delegados do
govêrno.

O SR. CASTELO BRANCO - E' a
voz unânime dos habitantes do T~rri

tório de Ponta Porá.
O Sr. Ponce de Arruàa - V. E."'t.a

não está interpretando os verdadeiros
anseios do povo.
, O Sr. Vilas Boas - O orador nada
conhece de Ponta Porá.

O SR. CASTELO BRANCO - (Len
do): - Quanto à saúde. nada menos
de sete postos estão p.m funcionamen
to além de um serviço de assistên
clá pelo interior, combate à malária,
sendo interes&lnte a solução achada
para a tender a casos graves, em zo
nas de dif1cil acesso: a ida. de um
avião pequeno, do Território, levando
um médico e remédios de urgência..
como por vârias vezes tem acontecido.
O Hospital de Ponta Porã, está per
feitamente aparelhado e, dentro de
um mês, será instalado moderno Ralo~
X, em pavilhão apropriado que está.
em. sua fase final de construção .

O Sr. Ponce de Arruda - Raios X
que fQl mandado _para a.1 ainda nB.
minha administraçao.

O SR. CASTELO BRANCO, - Além
dê::se Hospital, que era o unico ao
tempo de Mato Grosso e 1sso mesmo
de construção federal, será. ina.ugura
do, em menos de um mês, outro noso
côm10 em Dourados, já. se achando
em funcionamento, os hospitais de
BeTa Vista e Murtinho, de iniciativa.
particular., aos quais o Território dá.
subvenção mensal de crS 5.000,00.

O Sr. Ponce de ArrtLda - :esse hos
pital a que V. Ex.a se refere já exis

.till a.ntes da criação do Território.
O SR. CASTELO BRANCO - (LRn

do) - Quem por aquelas para.gens
andasse até 1942, por certo correria o
risco de ser atacado por bandoleiros.
que, então, percorrIam a zona, assal
tando, depredando, deflorando, enf1In
cometendo tOda sorte de desatinos .
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o Sr. Ponce de Arruda - V. Ex.a.
não está sendo exato. O Estado senl
pre deu combat,e aos bandoleiros,
quando aparecbm em qualquer parte
do Território; sempre foi mantida a
ordem: quando faltavam elementos,
pedíamos auxi110 a São Paulo.

O SR. CASTEW BRANCO - (Len
elo) - Hoje, ante a ação da. Guarda
Texritorial, que orça em uns 350 ho
mens, o crime diminuiu muitíssimo e
o homem do campo já pode andar de
sarmado, confiante na ação da justi
ça que se sf':nte prestigiada pelo Go
vêrr.o. O contrabando está quase ex
tínto e, em face do Plano Quinquenal
de construções, em franca execução,
cogtta-se de situar postos em locais
chaves, de maneira a reprimir, em de
~'init1vo, essa modalidade de negócio,
pU'judicial ao País,

Para que o ensino, a assistência so
cial e médica, possam lr aos mais
afastados lugares, cuidou o Govêrno
de organizar um plano rodoviário, há.
poucos meses aprovado pelo Depar
tamento Nacional de Estradas de Ro
dagem, cuja execução já está em fran
co andamento.

O Sr. Ponce de Arruda - Há pla
DOS para estradas de rOdagem em
todo () Brasil; a àificuldade, porém.
está. na sua execução.

O SR. CASTELO BRANCO (Len
do) - Pontes em número de oito já.
foram construidas e três delas com
mais de 80 metros de vão, sem falar
em aterros de acesso. muitos dos
quais com cêrca de 800 metros, como
os do rio Santa Maria.

O Sr. Hugo Carneiro - Os nossos
antepa..,sados, já na Constituinlie de
23, preconizavam para o Brasil uma
medida de defesa dos interêsses da
pátria. São êsses mesmos intE'rêsses
que, agora, aqui estudamos, e não ín
teresses regionais, subalternos. Deve
mos, pois, ouvir as lições dos estud!o
50S, àos sociólogos, os quais, em una
nimidade expressiva, pedem para o
Brasil uma redivisão territorial ca
paz de atender aos anseios de seu
progresso.

O SR. CASTELO BRANCO ,- Vos
sa Ex.a. àJz muito bem (Lendo) 
Quanto a. obras, além de várias es
colas, cadeias públicas e quartéis, já
1nsta1ad~, estão em iníclo de cons
trução no ano em curso, as seguin
tes: escolas l'Urais de Antônio João,
Paranhos, Pirajui, NUIlca Te Vi, Foz
do Apa, Posses, Agach1, Vila JUQulta,
Guaçuzlnho, Maracaju; subprefe1tu
ras de Vila do Amambal, Calcfn1a e

Pôrto Esperança; postos de h1giêne de
Amambaí, Miranda, Nioaque, P6rto
Murtínho, Bela Vista, Maraeajú e
Ponta Porá; quartéis para a guarda
em põrto Esperança. Ervâ.nia e
Amamba.í, pontes sôbre o rio Mira.n
ra e rio Brilhante; pavllhão lla. ma
ternidade. anexo ao hospital ~ põsto
de puericultura e escola pública de
Vista Alegre. Algumas dessas obras já.
se acham em fase de concllLSM.

Ainda no que se refere ao ensino,
foi crJada e instalada uma escola nor
mal regional, visando preparar 0 pro
fessor no próprio habitat dos alunos,
achando-se em pleno funcionamento.

O Sr. Hugo Carne1ro - O que não
se realizou durante largo per1odo, com
a criação do Território de Ponta
Porã, foi feito em dois anos.

O SR. CASTELO BRA:NCO - Agra
decido a V. Ex.'" (Lendo) - No in
tuito de desenvolver a produção, aca
ba o Govêrno de instalar uma granja.
modelo, nas cercanias da Capital do
Território, com aviários modernos.
apiários. pocilgas, estábulos,. pomares.
campos de pastagem, etc. Tenciona,
ainda, para o prõximo ano, iv.stalar
uma fazenda modelo, para o desen
volvimento da pecuária, em local Que
já foi escolhido. .

O Sr. Hermes Lima - O que se
deve extinguir também e o Territó
rio do Acre.

O SR. CASTELO BRANCO - Iss()
é frase feita de V. Ex.o.

O Sr. Hugo Ca"~eiro - A Assem
bléic. protestaria, unânimemente, con
tra o lembrado pelo ilustre Deputado
Sr. Hermes Lima, que, certamente,
6Stá. a brincar. Estou certo de que
S. Ex.a. mesmo repele o que acaba de
suge:L'ir.

O SR. CASTELO BRANCO - Evi
dentemente.

O Sr. João Vilas Boas - O Acre
é o melhor argumento contra a. cria
ção de territórios.

O Sr. Hugo Carneiro - V. Ex. :faz
essa afirmação porque não sabe quan
to o TeI'rltório Co Acre tem progredido.

O SR. CASTELO BRANCO 
(Lendo) - Agrônomos e veter1nárlos
veem ampliando as posslb1lldades dos
agricultores e criadores da região, sen
do denotar 'o serviço de revenda de
material e o da extlnç&o de saúva.com ótimos resUltaoos. A poss'bfl1dade
do' trigo, ~ indiscutivel e ainda bápou
cos dias, tivemos, aqui, .senhores, amos..
tra àe superior 'quaUdade, entregue.
posteriormente. ao Br. Presldente da
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República, pelo Governador daquele
Território. Pergunta-se: Mato Grosso
poderá. manter tantos serviços de utl ..
lldac.e, pode·se dizer, nacional? .. Com
que rendas e como conseguindo téc·
nicos, cert.amente mal pagos? ..

Em Dour..~dos, onde se ncham insta
ladas duas colônias, já entraram, no
ano &m curso, nad:l menos de 6.500
pessoas, na, stla maioria vindas de
São Paulo, em busca da terra da pro
missão. O arroz, ali. se tem alastrado,
a ponto de, para o ano, poder abas
tecer-se o Território, dêsse cereal, ape-
nas de suas culturas. •

A carnaúba, cuja possibilidade de
índustri:1.lizacão é inegável, se desdo
bra. em grande faixa, já tendo vindo
amostra de superior qualidade, para
S. Ex. o Sr. Presicente da República.

Particularidade interessante, quanto
à indústria extrativa do Quebrachú, é
a de, somente em Ponta Porá. em todo
o território nacional, se acharem fá
bricas p3.ra o beneficiamento do ta
nino, em número de duas.

A erva-mate, nos últimos anos, vem
sendo cultivada, embora que em pe
quena escala e cogita o Govêrno de
desenvolver o seu plantio, criando um
horto florestal, once possa ter mudas
selecionac!...as. como já vem íaZt!ndo
com o eucaliptos.

Para o patrulhamento da linha mo
lhada, fronteiriço. ao Paraguai, que se
estende por uns 26b quilômetros, já
dispõe o Govérno de duns lanchas e,
ao longo da linha sêca, com um de
senvolvimento ae nada meno:; de 450
quilômetros, a Guarda Territorial
munta ·/igllância conUnuac..a.

O Sr. Hu(/o Carneiro - Os nobrés
representantes de Mato Grosso deve
riam ter agura - perdôem-me a 1n
slnuacão - a mesma atituàe patrió
tica dos representantes do Pará.. os
quais, fazendo justiça ao progresso que
registra o Amapá, são pela permanên
cia do Território. Isto é zelar pelos
interêsses do Brasil. olhando nossos
Irmãos abandonados, largados de Deus
e dos homens, como diria Vieira. E' o
que a Assembléia espera dos dignos
representantes de ~to Grosso.

O Sr. Ponce de Arruda - V. Ex.
nada conhece de Mato Grosso.

O Sr. João Vilasboas - V. Exll, s~
esquece de que já saímos do totali
tarismo e de que cada qual tem o di
reito de externar seu pensamento.
Estamos nwna democracia,

O Sr. Hugo Carneiro - Meu tota
lltarlsmo aqui seria o do Sr. Washing
ton Luis, ao qual sempre me conservei
fiel.

o SR. CASTELO BRANCO - Se
nhor Presidente, prossigo no ponto em
que fui interrompido.

Como prova da importância que o
Território representa, no Oeste brasi
leiro, basta citar-sp- ha.ver o Parf:\.guai.
confiante no progresso da região e
seguindo as pégadas de nosso País.
criado, em terri~ório fronteiriço, o De
partamento do Amambaí, com sede de
Govêmo em Pec!oro Juan Caballero,
cidade separada de Ponta Porã, ape
n~s por uma Avenida.

Se voltar a região à situação ante
rior, pertencendo ao Estado de Mato
Grosso, que será daquela pobre gente,
retroagindo por muitas décadas, es
colas sendo exUntas, o .analf~betism.)
a imperar, o saneamento abandonaeo.
o banditismo a revigorar-se e o con
trabando, a tomar vulto?.. Já pen
saram os Senhores regionalistas, na
enorme responsabilidade que têm sõ
bre os ombros em prejudicarem o pro
gl"esso de tão vasta faixa l1ndeÍl'a, des
nacionallzando·a. novamente? ..

Ao tempo de Mato Grosso. a vigi
lâncta era. nula e <l.penas 12 Baldados.
n,quartelavam-se em Ponta Porã, sem
nnda J.e prático e útil pod~rern fazer.

Quanto ~'. economia que da extinção
do Território possa resultb.r para os
cofres r.acionais, é mister verificar-se
que, por certo. a maior despesa já foi
feIta, - a instalação de todos êsses
serviçús, - pois, no ql1e se refere ao
pessoal, certamentt:: a. Lei amparará.
os servidores, não havelldo, assim.
grande economia. E ("i prejuízos ma
teriais e de ordem moral, são tantos e
tp.o vultosos, que essa pseuda econom1a.
ficará reduzida a zero.

E o povo. a sua vontade, nada re
presenta, em um pais que se conduz
à democra.cia? .. Ali, 99,50 % desejam
a permanência do Território e há pou
cos dias, Quando do desfile da juven
tude. justame:r.te após ter cbegado a
noticia da possivel extinção do Ter
ritório. o povo retraiu-se, vindo à rua
para apreciar o empolgante espetáculo
c!,a passagem de nada menos que 1.200
crianças, devidamente uniformizadas
e em passo cadenciaC:o. mas em tOdas
as fisionomias se notava, estampado,
o receio, e. desdita, a desllusác ante o
golpe que se lhe queria. desferir. em
sua soberania. pois desejam continuar
como estão. un·dadd-meníbro ca União,
sob a sua. d1reta tutela.

Term1no, Sr. Presidente, fazendo
um apêlo a tôda a. Casa para que
mantenha, em benefício do Brasil, o
Territ6rio de Ponta Porão (Mu.Uo
bem,' muito bem) •
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o SR. COSTA NETO (Relator Ge
ral) - Sr. Presidente, a ComJssão
é pela manutenção do texto, uma
pane do Qual já foi homologada. pela
casa. Pede, portanto. também o seja
a outra, em relação ao Território de
Panta. porã, bem como a pertinente
a. todos os demais Territórios. (Muito

. bem; muito bem. Palmas).

O SR. DAF'.t FILHO (Pela ordem)
__ Sr. Presidente, o art. 8.° do porojeto
d1Z o seguinte:

"Ficam extlntos os atuais Ter
ritórios de Iguaçu e PonUt Porá".

O nobre Relator Geral - ouvi aqui
~1" - falou pela bancada de Sáo
PaUlo, mas falou, também, em nome
da Com.1ssão, que é pela eÃtlnçáo dês
ses Temtór1os.

o Sr. Costa Neto - Fal.ei apenas
peta. Comissão.

O SR. PRESIDEN'PE - A Comissã.o
se manifestou pela manutenção do
texto do projeto revisto.

O SR. COSTA NETO (Relator Ge
rai> (*) (Pela O1'àem)-Mant!estei-me
Sr. Presínente, a favur da manutenção
do texto. ~ minha opinião !õsse con
trária, certamente teria cedido a pa
lavra. a outro orador. Aliás, pedi a
V. Ex.a, 5r. Presidente. concedêsse a
lIa.1avra a. dois oradores, que falaraw.
em nome da Comissao. Eu nã.o po
deria, pe.rtanto. de forma alguma, des
menti-los. Estava desatento. conver
sando com um colega, quando o nobre
Deputado Sr. Hugo Carneiro refe
riu-se à. bancad8. paulista. De~java

que S. Ex." :repetisse o Que ailrmou,
porque não pude percel>er as suas pa
lavras.

O Sr. HUflO Carneiro - Repito co:Jll
prazer. Não a.dmito, como a.<lreano e
como brasileiro, que de Estado liberal
como São Paulo venha. a palavra de
ordem para. se guilhotinar a liberdade
dos quatrocentos e tant.os mil residen
tes abandonados, nesses Territórios.
(Não apoiado. Protestos) .

O Sr. Guaracf Silveira - Absoluta
mente, não veio qualqueT palavra de
ordem. de Sã.o Pauio. (Apoiado).

O SR. COSTA NETO - Vou res
ponder, e peço aos nobres Constituin
tes que tne ouçam. Prefer1rta que o
nobre Deputado Hugo Carneiro nlJ.o
invocasse. neste momento, o nome do
Estado de 81.0 Paulo. (Palmas).

(., Não f01 revisto pelo orador.

Mas, desde que o fez, devo d1Ze.r a.
V. Ex.IIo, Sr. Presidente, que S. Paulo
jamais será contra o Estado de Mato
Grosso. (Muito bem) ...

O Sr. Plínio Barreto - Nem contra.
qualquer Estado.

O SR. OOSTA NSro - ...que foI
oou aliado na revolução cO~lstituclo
nallsta de 1m2 (Muito b.cm. Palmas).

O SR. PRESIDENTE - Vou sub
meter a. votos a entenda supressiva
oferecida pelo nobre Representante
Sr. Silvestre Péric1es. no SQnt1do de
que seja manUuo o Terr.r11órlo de
Ponta Porão

Os senhores que a apro.vam, queiram
levantar-se. (Pausa).

Está. rejeitada.. (Palmas).
FíC8l1'1 PQrta:..to, prejudicadas as de

mais emendas, Jnclusive 05 seguintes
destaques dos Srs. Carlos Prestes e do
Sr. café Filho.

Requer-emos destaque para o art. 8.°
das Disposições Transitórlas a fIm de
suprimi-lo.

Sala das sessões, ., de setembro de
1946. - Carlos Prestes.

Suprima-se do art. S.C):
.. Ponta Porã".
Sala das Sessões, em 7 de setembro

de 1946..- Café Filho.

n aR. PRESIDENTE - são en
viadas à. Mesa as seguintes:

DE~RAÇÃO DE VOTO

A bancada do Partido Comunista do
Brasil '70tou contra o têxto das Dls
llos1çôes Transitérlas que manda ex
i.1ng:u1r os Temtórios de Iguaçu e
Ponta ,Porão

Apoiando a. manutençã.o dêsses ter
ritórios. tomamos uma atitude coe
rente com o que se estabelece nos
arts. 2 e 3 do projeto constltuci0Il41
Já votado.

Realmente. diz o aludldo art. 2.0 que
os Estados podem 1ncorporar..se entre
si, subdiv1à1r..se ou desmembrar-se
mediante voto das respectivas assem
bléias legislativas e plebiscitos das po
pulações interessad.as.

E o m. 3.° determina que os Ter
ritórios poderão, mediante lei ~eclal..
constituir-se em Estado, subdiVidir-se
em novos Terrlt6110s ou volver a par
ticipar dos Estauos de que foram des
membrados.

Consideramos. assim, que a. oplnlio
das populações dos Territórios é de
capital importância para dec1d1r da
sorte dos mesmos.
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Dal o nosso pronunciamento pela
permanência dos Territórios de 19uacu
e Ponta Porão até que sejam realizados
os plebiscitos previstos na lei.

Sala das Sessões, 8 de setembro ge
1946. - Luiz Carlos Prestes. - Joao
Amazonas. - Carlos Marighella. 
Ca~re8 de Brito. - José Crispfm. 
Jorge Amado. - Agosttnho de Oli
veira. - Mauricio Grabois. - Alcides
Salema. - Abilio Fernandes. - Al
cedo Coutinho. - OswalCÜJ Pacheco.
- Batista Neto. - Claudino J. Silva.
- Gregorio BeZI;TTa.

DECLARAÇÃO DE VOTO

Em face do pensamento do Minis
tério da Guerra e da Chefia do Es
tado Ma10r do Exército, manifestado à
Assembléia pelo Deputado Silvestre
Péric!e::: de G6is Monteiro, votamlJs
contra o art. 8.° das Dispos1ções Tran
sitórias segW1do o qual «ficam extintos
os Territórios de Iguacu e Ponta Porã".

Considerações sentimentais não po
dem prevalecer ante razões de se
gurança nacional. O carinho pelos 1n
terêsses dos Estados de Mato Orosse
e do Paraná - tão intima e tradicio~
nalmente ligados ao de São Paulo 
tem de ceàer passo aos imperativos
de nossa defesa.

Sala. das Sessões, 8 de setembro de
1946. - Batista Pereira. - José Ar
mando.

O SR. SIVESTP.E PltRICLES (.)
(pela ordem) - Sr. Presidente, com
multo respeite aos nobres colegas e á
egrégia Assembléia. Constituinte, quero
deJxar consignado que a solução dada.
ao caso dos Territórios é solução de
quem sabe mais do que os técIli<.os,
que são os do Exército... (protestos.)

O SR. SEVERIANO NUNES (pela
ordem) - Sr. Presidente, ofereci
emenda mandando extinguir os Ter
ritórios de RIo Branco e Guaporé, de
sintegrados do Estado do Amazonas.
Para ela pedi destaque. De~eJaria que
V. ExcI&.. Informasse se êste é o mo
mento de ser a mes~a apreciada.

O SR. PRESIDENTE - Os des
taques sollcitados são muitos e ainda
não tive tempo de examinar todos
êles. O de V. Excia. não ostá sObre
Do mesa. Vou mandar procurá-lo para.
apreciação oportuna.

O SR. JOAO vn.A8 BOAS (Pela
ordem> - Br. Presidente, ofereci
emenda mandando indeniZar os Es
tados que sofreram desmembramento

de parte de seus territórios, DeseJa
ria saber se vai ser votada agora.

O SR. PRESIDENTE - A emenda
de V. Excla.. sel'á oportunamente
trazida ao conhectmento da Casa.

Há sÔbre a Mesa outro destaque
do Sr. Fernandes Távora, relativo &
emenda n.o 83, nestes têrmos:

Requeiro destaque, na forma regt
meJltal, para a emenda. n.O 83, de
minha autoria, referente ao capitulo
- Disposições Transitórias, do Pro
Jeto revisto, e publicada na página
1.- do impresso alusivo.

Sala das Sessões, em 3 de setem
bro de 1946. - Fernandes Tavora.

EMENDA H.o 83

Art. 1.°. Fica o atual Território do
Acre dIvidido em dois. sendo um for
mado pelos rios Alta Purus, Acre e
laca e o outro pelos rios Juruã, Ta
raucá e Envira, na. parte de seua
cursos pertencentes ao domínio da
Uniãc., tenda como capitais, respec
tivamente, as cidades do Rio Branco
e Cruzeiro do Sul.

Art. 2.°. Os llm1tes dêsses territó
rios serao os mesmos já existent,es
entre as das ex-Prefeituras de Ta
rauacâ e Alto Purús. os que foram
fixados entre o Estado do Amazonas
e o Território do Acre, e entre êste
t: as repúblicas da Bolívia e do Peru.

Art. 3.°. O govêrnIJ da União re
partirá. igualmente. a verba atual
entre os dois territórios, acrescen
tando à. destinada ao Juruâ, a. lm
portância necessária à instalação de.
nova adminIstração.

O SR. FERNANDES TAVORA: (.)
- Sr. Presidente e Srs. Constituintes:
a emenda que tive a honra de apre
sentar e agora venho novamente de
fender é daquelas que dispensariam
justUicação, de tal forma se eviden
cia o cUre1to pleiteado pelas popu
lações de Juruá e de Tarauacá.

Há dias, quando a apresentei, a.du
zi, argumentos que, acredito, tenham
calado no ânimo dos Srs. Represen
tantes. Não quero agora repeti-los.
porque suponho que todos os ilustres
colegas conheçam perfeitamente a to
pografia do departamento acreano, di
vidido em dois grandes vales - o do
Juruá e o do Puros.

Já ressaltei a. dificuldade de corou...
nlcaçã.o entre os dois vales, fazendo
ver que, por via fluvial. se gasta nun
ca. menos de um m&.l ou mês e meiQ

(.) Nfio foi revisto pelo orador. (.) Não fol revisto pelo orador. .,
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Da melhor da:) hipóteses para ir da ci
dade de Cruzeiro do Sul, Capital do
Juruá, à cidade de Rio Branco, capi
tal do Acre, na época das grandes
águas.

Também [rizei que as comunicações
por terra eram quase impraticáveis,
por que medeiam da capital a êsse de
partamento nada m<mos de 100 léguas
de mata Virgem, cortadas de rios e de
igarapés e cheias de tõda a sorte de
obstáculos.

Viveu ainda no tempo de Afonso Pe
na o engenheiro paulista Bueno de
Andrade, aliás profissional de grande
competência, que procurou ligar êsses
departanlentos, êsses vales do Juruá
e do Puros, por meio de uma estrada
de rodagem de cêrca de 600 quilôme
tros. A construção foi iniciada. DIs
penderam-se milhares de contos: mas,
quando .se aproximava a conclusão dos
últ1mos quilômetros, os primeiros tre
chos estavam absolutamente intransi
táveis.

O SR. AURELIANO LEITE ~ Pela
emenda de V. Ex.1l. serão criados dois
territórios apenas com duas prefeitu
ras?

O SR. FERNANDES TAVORA 
Cama V. Ex.a queira denominar.

O SR. AURELIANO LEITE - Co
mo diz a emenda de V. Ex.a ?

O SR. FERNANDES TAVORA. 
Fala em dois territórios.

O SR. AURELIANO LEITE - Per
feitamente. Estou esclarecido.

O SR. FERNANDES TAVORA. 
A primeira parte da estrada, já con
cluída, repito, estava quase intransi
tável pelo fato muito simples da aoun
dância de seiva da floresta amazônica,
que é surpreendente. Dentro de um
mês, tóda Ao estrada construída que
não seja continuamente vistoriada e
reparada, se torna intransitável pela
jurubeba brava e pela tiririca.

O SR. PEREIRA DA SILVA - Fui
membro do Conselho Municipal ão Ju
ruã e prefeito de Tarauacã. Dou meu
depoimento favorável aos argumentos
de V. Ex.a, quando encarece a abso
luta impossibilidade de se administrar
do Território, da sede, em Rio Bran
co, à zona do Juruá.

O SR. FERNANDES TAVORA. 
Assim se expressam todos aquêles que
têm conhecimento da região.

O SR. PAULO SARASATE - Para.
que se veja quanto é acertado o que

V. Ex." pleiteia, lembro que o nobre
Deputado Hugo Carneiro está de in
teiro acOrdo com a divisão do Acre em
dois territórios.

O SR. HUGO CARNEIRO - Quan
to ao ponto de vista administrativo,
estou perfeitamente de acOrdo com
V. Ex.". A medida v1ria facilitar a
administração. Sob o ponto de vista
político, porém, tenho restrições enor
mes ~ opor. Como representante do
Acre, realmente me encontro em difi
culdades, porque duas correntes anta
gônicas se defrontam: entretanto, não
há negar que a prov1dência. solicitada
por V. Ex." é de grande akance.

O SR. FERNANDES TAVORA. 
O meu escôpo é exatamente fadlitar
a ad.rn1nistração do Temtório.

O SR. MATIAS OLIMPIO - Os
meus oito anos de convivência no Acre
dão-me autoridade para declarar que
a medi<:la pleiteada por V. Ex. tI tem
inteira procedência, porque é mUito
mais fácil vir do território ao Rio de
Janeiro do que Ir de Rio Branco a
Tarauacá.

O SR. FERNANDES TAVORA. _.
Agradeço o depoimento de V. EX.l\, in
contestàvelmente um dois competen
tes para falar a respeito, porque fol
juiz em Tarauacá durante longos anos.

Mas, 81's. Constituintes, não quero
tomar o tempo da Casa, que é pr~1o

50. VOlllêr apena~ declarações de alguns
homens públicos dêste pais, um dns
quais ex-Presidente da República, sO
bre o assunto.

O ilustre Sr. Ministro Carlos Ma
ximilia.no afirmou, em 1918:

.. . .. Seria impruden te passar de
('bofre, de quatro governos, para
um só. Além disso, as comunica
ções fluviais são dificíUmas; fun
clima mala telégrafo no Acre. Um
radiograma leva vinte áiBS paro.
chegar ao seu destino. Um viajan
te perderá ma.is tempo se for do
Juruá ao Alto Acre do que se vier
de qualquer daquelas prefeituras
ao Rio de Janeiro. Portanto a ação
de uma autoridade superior seria
tardia, improfícua em uma região
~abitada exdusivam:mte por ele
mentos adventícios, no meio dos
quais há multidão de aventureiros
e delinqüentes.

Conviria reunir em um govêrno
I as prefeituras próximas do Alto Ju

ruá e Tarauacã, e em outro as do
Alto Acre e Alto Purús e tomar
sede do primeirO a cidade de C'ru~
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urro do Sul e a do segundo a de
Rio Branco".

1::, exatamente, o que desejo com ml~

nha emenda.

Diz ainda a referida representação:
"O decreto 14.383, de 1 de outu~

MO de 1920, estabelecendo para o
Acre a unidade de govêmo, san~

c1onou um absurdo, contra o Qua.l
o próprio goVên10 da República já.
se ha.via pronW1ciado, quando ex
tinguiu a administração dos Cor
reios e a Delegacia Fiscal. estabe
lecidas em Sena Madureira, r-Dnsi
derada o centro do Território, 'Oor
verificar a inutUtdade dessas re
partições em relaçáo ao Juruá e
Tarauacá. ,.\ criação de um segun
do Tribunal de Apelação, êste com
sede em Cruzeiro do Sul, e jurisdi
ção nestes municípios obedeceu aos
inconv~nientes resultantes das
mesmas dU1culdades de co.n\unica
ção".

Quer dizer que a Mesa de Rl:nda, es
tabelecida no centro do Território. em
Sena Madureir8. te,7e de ser extinta.
porO!T ,lbsolutamente, não servia para
05 tins a que se destinava.

O SR. OSCAR CAR1'I."EIRQ - Vos
sa Ex.- permite um aparte? O motivo
alegado por V. Ex.a para a divisão do
Acre em dois Territórios, qual seja o
da falta de comunicaçoo.s entre "'las
zonas administrativas, não procede,
porquanto até bem pouco tempo a ci
dade de Petrollna, no Estc.do de Pel'
númbuco, se comuniCava com a capi~

tal. Recife, por intermédio da Bahia,
e jamais alguém se lembrou de por
êsse motivo anexar aquela c1dade ao
Estado da. Bahía, ou cnar o Territó
rio de Petrolina.

O SR. FERNANDES TAVORA. -
V. EX,B poderia citar, também, a si
tuação de Santo Antônio do Ma.ceirR,
de acesso dificíiimo, ou a de São José
do Ruivo, em Goiás, pois, certa vez,
para levar até lá uma fÔrça pública.
foi necessário seguir pelO território da
Bahia.

O SR. HUGO CARNEIRO - Sob o
ponto de vista administrativo a suges
tão de V. Ex.B, merece meu apoio in~

tegral; entretanto, sob o ponto de vis
ta politico. se ela colidir com ·~quela.

outra providência já aprovada no tex
to pela Grande Comissão, e que re
tarda a eleva~§.o do Acre à categorla
de Estado. votare1 contra.

Sob o ponto de vista adnúnistrativo
- repito - a medida é perfeItamente
defensável.

O SR. FERNANDES TAVOR.A. 
Ao contrário do que V. Ex.a pensa, a
divisão proposta facilitaria muito mais
o progresso do Acre, porque as cluas
porções do Território se desenvolve
riam, mediante administração profí
cua, como se faz mistér. Como está,
é que não pode ir para diante, porque
não é administrada a região do Ju
ruA.

O SR. PRESIDENTE <Fazendo
soar os tímpanos) - Advirto ao nobre
orador que está quase a findar o tem
po de que disp,óe.

O SR. FERNANDES TAVORA. 
Srs. Representantes, não quero abusar
da paciência da Casa, nem tomar seu
tempo, que é precioso. Lembro, ape
nas, a necessidade e a justiça dessa di
visão, sem a qual a região do Juruá ':i
cará sempre &em administração efici
ente, como deve e merece ter. Não se
rta uma esmola qUe a Assembléia ~i

zesse, nem seria orientação que se não
pudesse justificar. Esta Casa prati
carIa, epenas ato de patriotismo e ae
justiça aos bravos pioneiros do desbra
, ·0 da Amazonia, aos gloriosos.
aos inVictos conquistadore-s do deserto
vertie. (Muito bem. Muito bem. Pal
mas) .

O SR. COSTA NETO - Sr. Pre~l

dente. o textc será defendido pelo no
bre Deputado Sr. Castelo Branco. re~

presentante do Acre, e Que reprodu
zU'â o pensamento da. Comissão. Peco
que V. Excia. conceda a palavra ao
ilUf>tre Representante.

O SR. PRESIDENTE - Tem a pa~

lavra o Sr. Representante Castelo
Branco.

O SR. CASTELO BRA' JO (*) -se
nhor Presidente. Srs. Const1tuintes,
honrado com a indicação da Comis
são Constitucional para defender o
te:lCto do art. 9.° das Oisposições Tran
sitórias, começo por declarar que êsse
dispositivo resultou de emenda que ti
vemos o prazer de apresentar e vêr
aceita pela. douta e ilustrada. Grande
Comissão Constitucional.

A emenda apresentada pelo eminente
e venerando Deputado que acaba de
me anteceder na tribuna visa dividir
o Território do Acre em dois: um,
compreendendo a região do Juruá e
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o outro, a do Acre, propriamente dito.
Essa emenda, a ser aceita, viria re
tificar R. possibilidade risonha, que
hoje tem o Território do Acre, de s.e
vêr, dentro em oreve, elevado à ca
tegoria de Estado.

O Sr. Prado Kelly - Não posso
dar adesão a. V. Exeia. Basta verificar
o que preceitua o art. 4,0 do projeto
revisto. A meu vêr, a emenda do se
nhor Fernandes Távora não entra ~m
colisão com o dispositivo vota.do pela.
.comissão Constitucional.

O SR. CASTELO BRANCO - Vossa
"Excia. não tem razão, porque a <li
visão permitiria que o futuro Terri
t6:-io do Juruã ficasse apenas cvm três
municípios, enquanto outra parte do
Território do Acre ficaria com quatro.

O Sr. Paulo Sarasate - Basta.
ria que a respectiva COnUssão desse
ao disposlt1vo a necessáda. redação,
para. evitar o inconveniente apontado.

O SR. CASTELO BRANCO - 01
vidindo-::ie a receita, ficaria de muito
adiada a aspiração do TerritórIo do
Acre.

O Sr. Nestor Duarte Peço
a atenção do nobre colega para o ad
vérbio "atualmente", do texto do ar
tigo 9.°, que me parece criar dificul
dades e dúvidas futuras, quando se
tiver de aplicar o dispositivo. A lla,ln.
vra "atuaIment,i>" levaria O intérprete,
lImanhã., a entender o artigo com a
renda dêste momento.

O SR. CAS'!'ELO BRANCO - Efe
tivamente, é inferior ao menor orça
mento de Estado, que é o de Mato
Grosso.

O Sr. Nestor Du.arte Qual
a renda do Acre ?

O SR. CASTELO BRANCO - A
renda do Acre é arrecadada pelJ.
União ...

O Sr. llugo Carneiro Não
se pode firmar critério. Terá de ser
pela lei ordinüria.

O Sr. Nestor Duarte O
orador tem pressa. em transformar o
Território do Acre em Estado?

O SR. CASTELO BRANCO - E' a
aspiração de todo o Território.

O Sr. Nestor Duarte Per·
gunto-o, porque V. Excia.., há. pouco,
combatia a supressão do Território
de Ponta Porá.

O SR. CASTELO BRANCO - E'
que também seria um Estado futuro.
Nio há incoerência, absolutamente.
V. Excia. está deslocando a questão.

Todos os territórios ténl essa aspfr&
ção. O Acre está com possib1lldades,
como réferi há. pouco, muito risonhas,
e talvez possa, em prazo relativamente
breve ser elevado a Estado. A divi
são atual o imposslbUitaria porq'.le !to
renda do Território do Acre diminU1r1a
d~ muito, enquanto haveria outra.
autõnoma, do lado do Juroá. As51~
56 no período de cinqüente. a.nos lo
graria alcançar a renda necf:5sária..

O Sr. Ferna-11-des Távora. - V. Ex-cia•
dá Ucença t>ara um a.parte? Vou pro
var como V. Excia. não tem razão.
Primeiramente, o Estado que se quer
criar, como eu votaria de bom grado,
náo poderia, absolutamente, susten
tar-se com as rendas que o Tenitó·
rio produz. porque são provenientes
81penas de um único produto - a bor
racha.

O sn. CASTELO BRANCO - Bo:,,
racha, castanha, e ainda madeiras de
lei.

O Sr. Fernandes Távora - Mas o
princLpal é a borracha, d~ prêço sobre
modo variável. Rendeu bastante ago
ra. porque o seringUeiro recebeu 13
a 20 cruzeiros por qUilo; mas nin
guém ignora haver a borracha desci
do de 18 cruzeiros, que era. o p~o
em 1910, para 1 cruzeiro o quilo; e
como o impôsto é ad valOTem. V.
Excia. compreenderá. que o Elstado
que se fir.nasse e1!'l. bMe econÔmica de
tal instz.bil1dade, não poderia man
ter~se. E' preciso esperar que o Acre
desenvolva sua renda.

O SR. CASTELO BRANCO - E' o
que estou d~endendo.

O Sr. Fernandes Távora .- Náo se
rá, entretanto, em dez Dçm em viute
anos,

o SR. O.A.S'l'ELO BRANCO - En
quanto o território não atingir a ren
da, no montante aqui espee1ticado,
não será Estado. .

O Sr. Fernandes Tá.vora - 05 ter
ritórios, dlVidi<ios e bem administra
dos, tanto o Jurué. corno o ~, em
tempo muito cudto progred1rla., e en
tão, d-epois do seu progresso e de ad
ministrada sua iIlldústria, ou, por ou
tra. de criado o que não tem, podoer
se-ia falar em unificação para. for
mar Estado.

O SR. CASTELO BRANCO - V.
Excia. está fazendo a defesa do tex_
to, porque nAo queremos a. elevação
do ten1.tórto a. Estado senão quando
tiver renda. para 9.dmin tstrar.-se pora. .
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o Sr. João Vilasboas - A impossi
bilidade da unificação administrativa,
é a mesma para impedir que se trans
fcmne em Estado com uma só admi
nistração. A emenda exclill o disposi
tivo do projeto.

O SiR. CASTELO BRANCO - E'
evidente. Nessas r.ondiçôes. a COnllS
são da Constituição a.pel'a para a As
s-embl'éia no sentido de nLantel' o tex
to do art. 9.0 d<l projeto, que permi
tirá ao Território do Acre elevar-se
à ca.tegoria de Estado, assim ql.le sua
receita atinja o uiveI da do Estado
de menor receita da F'ederação.

O Sr. Paulo Sarasate - O projeto
não está em jôgo. O parecer retere
se à. emenda do Sr. Deputado Fer
nandes TávGra.

O SR. CASTELO BRANCO - Res
pondo a V. Excia. que a emenda con
tracUz o projeto e visa. aniquilar o
texto, porque, dtvidind'O o Território
do A-ere. div1dido em dois jamais pas
sará a Estado.

A emenda fiCa prejudicada pela
votação do próprio texto do projeto
(Muito bem; muito bem).

O SR. PRESIDENTE - O Sr.
Deputado Fernandes Távora, pela
emenda número 83, sugere a divisão
do atual Território do Acre em dois.

Os senhor..:s, que a aprovam. quei
ram levantar-se (Pausa).

Está rejeitada (Palmas).
Vou submeter à 84pr-eciação dos Srs.

repre,c;entantes requerimento do Re
la'or Geral da Comissão Constitucio
nal, Sr. Cost:.a Neto, refel"ente a. man
datos. nos seguintes têrmos:

REQUERIMENTO

Requeiro a V. Ex." que, usando a.
faculdade regimental de distribui'!' a
matéria em \'.l-ta,.ção. subm-eta, em pri
meiro lugar. os destaques relativos ao
prazo do mandato do Pres.!dente da
!República.; em se·gundo lugar, os rela
tivos aos mandatos dos membros do
Poder Legisla·tivo; em terceiro lugsT.
00 rela·Uvas aos mandatos do atual
Presidente da. República e dos atuais
represen'tantes da Naçã.o ,

Quanto ao primeiro grupo de desta.
ques, requeiro prefel"ência para a ex
pressão "clnco anos" do art. 82 do
Projeto Revisto.

Quanto ao primeiro grupo de desta
ques, requeiro preferência pMa as ex
pressões "'quatro anos" (relativa a

deputados) e "oito anos" (relativa a
senador-es) dos arts. 57 e 60, § 2,0. res
pectivamente, do Projeto Revisto.

Quanto ao primeiro STUPo de desta
ques, requeiro preferência para o arti.
go 2.° e seus ~ § do projeto de liAto das
Disposições Constitucionais TransItó
rias" .

Sala das Sessões. 7 de setembro de
19416. - Costa Neto, Rela.tor Geral.

O SR. COSTA NETO (Pela ordem)
- Sr. Presidente. pedi a pa1s.vra sim
plesmente para reiterar que, neste
momento. V. Ex. se dignasse estabe
lecer a preferência sugerida por mim
no requerimento que tive oportuni
dade de submeter à consider~ão da
Mesa, ontem, na primeiro parte, e as
sim redigida:

44 Quanto ao primeiro grupo de
destaques. requeiro preferência
para a expressão '4cinco anos" do
art. 82 do projeto revisto".

Era o que tinha,. a dizer. (Muito bem)

O SR. CREPORI FRANCO (Pela
ordem) - 5r. Presidente, o requerl
.rnento do nobre relator geral da Co
missão compreende preferência para
três assuntos: primeiro. o mandato do
do Presidente da República; segundo,
~ dos Deputados; e terceiro, o diSpOsi
tivo já exlstentp. nr:.s Disposições Tran
sitórias, referente ao I:1tua.l mandato.

Ao que me consta, não há C1el'Jtaque
algum requerido para as DispoSições
Transitórias. De maneira que o texto
ficou aprovado onrem, com a votação
do plenário. '

A questão de ordem que desejo sus
citar é a seguinte: votadas as duas
preferências, se delas não resultar
concidência de mandatos - por exem
plo. cinco anos lJafa o Presidente da
República e Quatro para a legislatura.
- parece estarem prejudicados os des
taques solicitados com respeito à coin
cidência, nas disposições de caráter
permanente.

Creio que não está prejudicado o
texto das Disposições TransitórIas, e
esta é a questão de ordem que peço a
V. Ex. resolver. (Muito bem)

O SR. PRESIDENTE - Niio posso
resolver, de pronto. a Questão de or
dem suscitada pelo nobre Deputado.
porque não examinei ainda todos os
requerimentos de destaque. Parece
me. entretanto. pelo exame perfunctó
rio dos pedidos l"elativos a. manda.tos
que nenhum se prende ao art. 2.°, Te
,nho ainda grande número por exam~
nar com maJ.s vaga:r; entretanto. à prl-
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me1ra. vista, não en-contt'e1 destaques
lreLacionados com êsse disI>O'Sltivo. O
iT'equerimento do Sr. Rela.tor GeT8.1 re
fere-se a parágrafos do art. 2.°.

O SR. CREPORI FRANCO - En
tão a emenda. ncará prejudicad81
me;mo que no texto permanente não
haja coincidência?

O SIt. PRESIDENTE - Não ficará
prejudicada, mesmo porque se trata de
matéria diferente.

O Sr. Crepori Franco - Agradecendo
a V. Ex.

O SR. PRESIDENTE - Vou sub
meter ao plenário o requerimento de
preferência do Sr. Relator Geral a
respeito do artigo 82 do projeta revisto.

O SR. CARLOS MAEIGHELA (Pela
ordem> - Sr. Presidente. não chegue!
a tempo, mas desejaria informar a
V. Ex. que em relação ao nrt. 2.°, das
Disposiçóes Transitórias ora anunciaào
por V. Ex .. enviamos à Mesa emenda
sob n.O :1.612, para a. qual pedimos des
taque.

Contém assunto que se refere preCl
samente a ê&.::ie artigo, relativamente
aos mandatos do atual Presidente da
República, dos Deputados e Senadores
Federais.

Desejaria. que V. Ex. a procurasse
sôbre a Mesa e verIficasse a orocedên
eia de nossa reclamação.

() SR. pRESIDENTE - A emenda
3.612 refere-se à eleição dos Deputados
e Senadores das Assembléias Consti
tuintes dos Estados. Não cogita do
mandEl.to presidencial. O assunto ain
da não está submetido à Casa..

O SR. CARLOS MARIGHELA (Pela
ordem} - Sr. Presidente, nossa. emen
da, além de - a nosso ver - estar
ligada ao assunto, foi acompanhada
de destaque para o mesmo artigo 2.°,
parágrafos 1.0, 2.0 e 3.°, com o obje
tivo de supr1mí~los.

O SR. PRESIDEN'l'E - Anunciei,
em primeiro lugar, a emenda referente
ao art. 82, cujo destaque foL solicitado
pelo Sr. Relator Geral e que diz res
peito ao Presidente e Vice-Presidente
da República. Os mandatos de Depu
tados e Senadores constituem outro
assunto.

Ao chegarmos à segunda parte do
requerimento já mencIonado, serão
considerados êsses outros destaques.

O SR. CAFE' FILHO <Pela ordem>
(.) - Sr. Presidente, o requerimento

(*) Não fal revisto pelo orador.

do nobre Relator geral, Sr. Costa Ne
to. refere~se à preferência sÕbre os pe
ríodos de mandatos. Parece-me, po
rém, que começa pelo mais longo e
termina pelo mals recente.

'renho emend" fixando o C:o Presi~

dente dtl RepúblIca em três anos e ela
não vem referida no dito requerimento.

O SR. PRESIDENTE - O assunto
será submetido à delib€raçáo da Casa
para que sõbre o mesmo se pronuncie.

O SR. COSTA NETO ( .. ) (PellJ.
ordem) - Sr. Presidente, dese-Jo ln~

formar ao nobre colega Sr. Café Fi~

lho que existe emenda consagrando
prazo mais longo. Pedi preferên<:ia
para. a que estabelece o prazo de cinco
anos, existindo outra. que propõe o
de seis.

O SR. PRESIDENTE - Há outro
requerimento de autoria do 61'. Aeúr
cio TOrres, !>edindo p"referência. para
o pra:6o de seis anos.

O SR. PRADO KEl/LY - Sr. Pre...
sidenw peço a palavra para encami
nhar à. votaçã.o do requerimente> do
Sr. Representante Costa Neto.

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

O SR. PRADO KE:LLY (Para en
caminhar a votação> - Sr. Presidente.
dada a relevância da matéria. sôbre a
Qual a Assembléia é convida.da a emi
tir seu voto, não podia silenciar um
representante da União Democrática
Nacional. cc>m aSSEnto nesta Casa, de
finindo o ponto de Vista de seu Par
tido.

Hão de consentir. meas ilustrados co
legas, que insista em verdades conhe
cidas.

Na Comissão dos Trinta e Sete. logo
no primeiro turno dá discussã.o, quando
se elaborava o projeto hoje chamado
de originário. tive oportunidade de
ler longo voto em que sustentei dois
principios: o da. incompa.tibilidade com
o funcionamento da Demccrãcía., a
concessão de prazo lengo para o Chefe
do Executivo e para os representantes
do povo: e o da eon veniência. de que
coincidisse o prazo do mandato do
Presidentp da. República com o prazo
do mandato do.') Deputados F\ederais.

Não preciso alongar-me nestas duas
~ses; par efeito delas propus se fixas
se em quatro anos o mandato do Presi
dente, em quatro o dos Deputados e
em olto o dos Senadores.

(.) Não foi revisto pelo orador.
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o Sr. Plínio Barreto - Essa é a.
solução verdadeiramente democrática.

O Sr. Lino Machado - Seria a
grande solução.

O SR. PRADO KELLY - Desta
solução, Sr. Presidente, não me afasto
em nennum ponto. Ela resulta. das
nossas convicções mais profundas.
Fôrça é, entretanto, convir que um es
tatuto básico não é o produto exclusi
vo de uma vontade; é ao resultante do
voto do plenário.

O Sr. Acúrcio Tõr /es - Perm1ta-me
um apnrte para esclarecimento de
V. Ex.a.

O Sr. Presidente aCl'l.ba de decla
rar à Assembléia a verdade: há um
pedido de destaque, firmado por mim
e pelo Sr, Deputado Graco Cardoso
para o prazo de seis anos. Pretendo,
apenas, ce>D10 disse, esclarecer a ver
dade e rt!stabelecer os tatos. Mt!u pe
dido de destaque para o prazo de seis
anos só 101 enviadc à Mesa em v1r i .ude
da notícia que tive de que outros ~es
taques, Hrmados por nu~t!es colegas,
existiam na Mesa preesta~lt'cendo o
prazo de Q'.latro aaos. Devo, emt"e
tan,to, dizeT a V. Ex.8 que votarei
pelo texto do projeto, ou seja, pelo
prazo de cInco anos, porque sei que
êsse prazO nasceu l1e honesta comDi~

nação en·tre o partido que V. Ex.a tão
brllhantemen~e represen;;a e o lid.er
do partido a que estou filiado. o emi
nente Sr. Senador Nereu Ramos, Não
tem outro propósito o meu pedido ele
destaque.

O SR. PRADO KELLY - Grato no
&pa.:rte de V. Ex.a , que não fez mais do
que conf1rmaT, por antecipação. o que
eu bis. dizer. Era o seguin.te: a Subco
missão, de que o nobre colega fêz par
te, com o ilustre Sr. Deputado Gra~

co Cardoso, propÔS à Comissão dos
Trinta. e Sete a Uxaçã.o em seis. anos
do Dt8i11dRJto do Presidente da Repú
blica e em Quatro anos o dos DepU'ta
<los F1ede-rals.

CO:1tra o meu voto. e contra o da
unanimidade dDS representan~s àa
União Democrática. naquele Jrgã.o, foi
Vitoriosa esta idéia.

Desceu o projeto ao exame do ple
ná.rio, com c prazo de seis anos para,.
o mandato do Presidente da Repú...
oUca. Note-se bem: prazo de seis
anos a. contar, como é óbvio, do dia
da promulgação da Constituição.

O Sr. Ltno Machado - seria um
curto prazo ...

O SR, PRADO KELLY - Apre
sentadas emendas, entre as quats
está 9- QU'} tive a honra de subscre
ver com o eminente 6r. otávio Man
gabeira.; a.presen tadas as emendas
que refletiam a. média do pensa
mento do plenário, recebI do lIustre
ljder da maioria, Sr. Senador Nereu
Ramo~, a informação de que seu par
tido concordaria em votar o prazo
de c1ACO anos para o mandato do
Presidente da. República, a. contar da.
da.ta da posse. Fa-lo-ia em atenção
a principio que S. Excla.. conslde
rava vantajoso para. a prática do re
gime e que era preconizado no pro
grama do Partido Democrático de
S. Paulo. Ao mesmo tempo. aten
deria, com issu. ao propósito de que
a tiellberacão qUi' tivéssemos de to
mar não t6sse exclusivamente de UDll:to
corrente, mas pudesse re.!1etir a mé
dia do sentimento da Nação aqui re
presentada.

O Sr. Nereu Ramos - E' a ex
pressão da verdade.

O SR. PRADO KELLY - Nestas
condiçôes, Sr. PresIdente, p.stava. o
meu particio obrigado a escolher

entre essas duas pontas de uma al
ternativa: ou o mandato de Quatro
anos, para ser derrotado. ou o man
dato de seis, que import.aria na ca
pitulação de um princípio. Não
dev1amos, assim sendo. recusar a fór
mula média. que era. a do mandato
qüinqüenal.

O Sr. Café Filho - Nessa ocasião.
rJarece-me, o Partido Social DeDlQ·
crático defendia, para a legislatura,
um período de quatro anos.

O S~. PRADO KELLY - Exa.
tamente.

Quanto a êste ponto, há perfeita
concordância entre a opinião do Par
tido Social Democrático e o parecer
ds. Uniá.o Democrática Nacional. Dis
so não salmos.

E' certo que houve uma emenda.
do plellário, com 174 assinaturas.
tanto vale dizer. com a maioria ab~

soluta. da Casa, estabelecendo a coin
cidência de prazos.
~te, Senhores, o segundo ponto da.

questão: como encararlamos êsse de
sejo do plenário? Seria. possív~i
anuirmos na. coincidência, quando ja.
estava aumentado um dos têrmos da.
compa.r&\lio. qual fOsse o mande.to do
Presidente da. República? Em. que
se cifraria. essa. coincidência.? - Em.
cinco anos, para o Presidente; em
cinco anos para os Deputados e em
dez anos para. os Senadores.
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o Sr. Plínio Barreto - seria muita
co15a.

O SR. Pfi.ADO KELLY - Até ai,
Sr. Presidente. não poderia ir nosso
propósito de conclllação.
D~ a uma Câmara temporária o

mandato de cinco anos era ir muito
í4léu.l do qu~ rlO~ recomendava a tra
óição constitucional do Brasil.

A constnlÚcão de lB91 admitira o
prazo de três anos; de quatro anos.
admitira a Constituição de 34; na.s
SIU daí, para aumentar o mandato
das CàDlaras temporárias. pareceria
Ulna. ofensa àquele princípio que r.on
~derei prevalecente sõbre o da coin
cidêncIa, o da pequena duração dos
mandatos, nrincfpio altamente de
mocrático.

O Sr. Lino Machado - Quando. na
Constituição de 34, se aumentou o
mandato de três para quatro anos,
tol justamente oara estabelecer a.
cCltncidência.

O BIt. PRADO KEr..LY - Essa ex
pUcação era necessária, para. que não
r::e plldelii.:se supor que havia um recuo.
por mínImo Que {ósse, na linha ideo
lógica do nosso partido. Continuamos
fiéis ao princípio da coincidência,
ma.c; coincidência de mandat.os curtos.

Vamos para uma cún tingAnda ele
votação, nesta C~sa. sem. entretanto,
abjurar fiS or,j nlét's por :)1)5 eml
ttdas.

outra qUehlÜo. Sr. presidente, vem
aflorada no plenário: é a. que ~
respeito ao mandato dos atuais
Deputados e Senadores.

Quanto a êsse ponto. devo decla··
t'a.!' que, ouvindo a opinião dos meus
colegas de partido. notei que diver
sifIcavam. Alguns entendiam que
não se poderia conceder um regime
espeI.:Íal para aquêles que vão com
pOr as próximas Câmaras legisla
tivas federais (muito bem). em
bora reconheçam que a concessão fi
cou limitada a Quatro meses, de 'Ve~

qUt:. a bem dizer. o mandato ordiná
rio 56 se iniciará na data da promul
gação da. Constituição da República
<muito bem). Entretanto. ponderam
outros que. sendo êste primeiro pe
ríodo presidencial uma fase de tran
sição entre a dItadura e a ordem de
mocrátic~ Que se pretende restabe
lecer no Brasil. haveria conveniência
em Que o Poder Legisla.tivo, eleito
na mesma or.e.siii o em aue o fOsse o
Presidente da República. pudesse
acompanhf1l' P.tP o térmo. os a.tos
nessa nutorid~de. evita.ndo. ASsim.
uma Interrupção r.a sua alta função

fiscalizadora, ou a interferência do
supremo magistrado da. Na.ção, no
úl timo ano do seu ~ovêrno, na con..
vocação do eleltorado, para escolher
os representantes do povo à futura
Cárnara.

De minha parte, Sr. Pres1dente;
de\tu observar, para honra l10ssa e
dos meus colegas, que todos estamos
unidos na esperançe.. de Que a razão
vt::nha, de futuro. lluminar todos os
espíritos e seja possível, nos próprios
moldes já facilitados no têxto defi
nitivo da Constituição. votar-se emen
da constitucional que restaure a
tradição política do Brasil a. tal res
peito (m.uito bem).

Procuro ficar, Sr. Presidente, com
esta confiança.

Em uma das obras mais recentes
de um escritor francês da Renascen
ça, Bonouv1lle, pede êle à Imitação de
Cristo estas palavras de alta eleva
ção espiritual: - "sacrifiquemos, de
preferência, aquilo que não conhece
mos, à sacrifIcar o que conheceJllO'S
e abominamos. Será o õacrificio da
manhã".

E' com estas palavras de fé em uma.
solução mais adequada às verdadeiras
inspirações do coração brasileiro que
dou por encerradas, 81'. Pres1d~te.
estas considerações, com que procurei
definir ...

O SR. CASI'ELO BRANCO
Allás, com muito briUlBnt1smo.·
(Aprovado) .

O SR. PRADO KELLY - ..• o
ponto de vista do meu Partido. (Muito
bem, muito bem. Palmas).

O SR. COSTA NETTO - senhor
Presidente, peco a V. Ex.a conceda
a palavra ao nobre representante Se
nhor Nereu Ramos.

O SR. NEREU RAMOS (*) - Se
nhor Presidente, trago em nome do
meu Partido, os esclarecimentos que
permitam à Assembléia deliberar com
pleno conhecimento de ca.USa.

Sabemos que a lei Constitucional
n.O 15. no art. 3.°, estabeleceu:

U O período presidencial do Pre
sidente eleito a 2 de dezembro de
1945, e a duração da. legislatura.
eleita na mesma data, serão 08
que- forem estabelecidos pela As-

sembléia Constituinte na Constitui
ção, para os Presidentes e legislatu
ras futuras".

(.) Não revisto pelo orador.
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Ora, Sr. Presidente, êsse d1sposl
tivo alterou a disposição anterior,
que fixava em seis anos ° mandato
presidencial: daí ter a AJ3semblé1a
ConstItuinte de fIxar o período presi
dencIal, não só para o atual Presi
dente da República, senã.o ainda os
seguintes.

O Partido Social Democrático, após
dellberação de seu Conselho Nacio
nal, sustentara que dev1amos manter
o período de seis anos. Contra êsse
prazo levantaram-se a União Demo
crática Nacional e pequenos Partidos.

O debate entã.o travado na Comis
são da Constituição é do conheci
mento de todo o país. Nós, os do Par
tido Social Democrát.1CO, entendía
mos que o período de quatro anos não
correspondia às ne0es5idades admi
nJstrativas do Br&.sll; tan to assim,
que desde multo tempo, grandes fi
guras da democracIa brasileira, coml)
Alberto TOrres, WashIngton Luis e
outros vinham afirmando a necessi
dade de se estender o periodo pre
s!dendal.

Ainda há poucos dJas, ouvi. de
membro da familla do Conselheiro
Rodrigues Alves, que o ex~Presidente
pugn&.I'l'l. pela. nec~~sidade da amplia
ção do tempo do mandato.

Pef>soaImente. sentia-me à vontade
para. defender a idéia, porque desde
muito, venho comungando com aque
les que por ela se ba.tiam, a fim de
pernUttr Que Os Presidentes punessem
melhor realizar SUI1 missão.

O Sr. CaTlos Prestes - Já tivemos
período presidencl~.l de 15 anos.

O Sr. Acúrcio T6rres - A tese fol
sustentada. brilhante e exaustiva
mente, no seio da Grande ComIssão,
pelo ilustre Deputado Sr. Graco Car
doso.

O SR. r-irEREU RAMOS - Perten
cI ao Partido úemocrático Nacional,
de que era chefe o grande AssIs Bra~
sUo Numa das seções - a de S. Pau
lo - prevaleceu a tese do período de
5 anos. No programa desse Partido
- integrado, como sabe tóda a Nação.
de notáveis professores da Faculdade
de DireIto e de personalidades de re
lêvo do Estado bandeIrante como de
brilhantes figuras que honram esta.
Assembléia - estã determinado na.
estrutura dos órgãos poUticos funda
mentais, o período de cinco anos para
o mandato presIdencial.

O Sr. Raul Pila - Quais as funções
atribuídas, por êsse programa.. ao Pre-

sidente da República? Seria.m as mes
mas?

O SR. NEREtT RAMOS - Não es
tou discutindo agora essa questão.

r Sr. Raul Pila - ~á que V. Ex.
invocou a autoridade do Sr. Assis
Brasil. é preciso que se esclareça bem
êsse ponto.

O SR. NEREU, RAMOS - V. Ex.
há de permitir que restrinja minha
argunlentação ao prazo estrito de dez
minutos de que disponho.

O fato é que o Partido Democráti
co. Seção de São Paulo, aceitou o
perlodo de cinco anos. .

O Sr. Raul Pila - Aceito o de sete
anos; náo, porém. neste regime.

O SFt.. NEREU RAMOS - Pee;.o
licença ao ll~<3tre aparteante para.
continuar na mtnha expQs1c;áo. De
l-'('~ respondet'ei aS. Ex.

O PartIdo Democrátll·C'. Seção de
Sã.o Paulo, Já aceitam cinco anos.
Cc,m a citação, quiS mostrar que,
quando vim para aql l1, já tinha ottt::l
t<i~.ã.o no sentido de amp.tar o manda
to presiden-eial Sempre entencil que
o período de quatro anos era melguo
para que o .l?'J'esidente da Repábllca
pucesse rea'izar obra ":.llrespondenteo
às necessidades f. aS'PU"d.~.óes naclo:la1s.
Contnt essa opinião, p'Jrem sw-gtu a
do:- que defendiam o per1odo de aua
trc. auos. Eram, pois, do15 prtac:pios
que se entestavam, e ~redito, since
ramente que ninguém, nos fará a.
jtlJ1lstjça de ::nllg-i~ar Cl.v~ de L1m c
oatro lado l,'}·...' esse preocupação d,:,
O' clem pes'5 la! Faço aO:i companbci
ru~ a justiça de supor, e tamt.t;v
aCJ t'ditar. que tedos co~oc:l'Vam a C}e.tc"'S··
tão no elevado plano do lnterêsse na
cional, (Palmas).

Pois bem, senhoroes: a Constituição
é obra de col80horação. (Multo bem)
Duas correntes se digladiavam cada.
qual procurando man~er seus prlncl..
p,ios. Pergunto: não seria no Interês..
se da Nação procurássemos fórmUla
que· conclliasse, quanto possivel. as
tendências. fazendo com que o pre
ceito constitucional tivesse. nesta. Ca
sa, maior aceitação?

Tenho a. certeza absoluta de que
nós, os do Partido Social Democrâ..
tico, podíamos fazer vingar o perlodo
de seis anos. Nosso pensamento, pO·
rém, não era elaborar ConstitUIção
partidária.. Por 1580, tomamos a 1D1.
ciativa de dizer ã. corrente contrária:
vamos conciliar-nos num tênno médio,
vamos encontrar um denom.lnador co-
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mwn para fac.ilitarmos a obra da
Constituição e Dara que o dispo<;ltivo
constitucional receba o maior núme
ro de votes na Assembléia. E foi isso
que me levou a propor o ptrlodo de
cinco anos, e foi isso certamente que
levou a União Democrática Nacional
a transigir no seu ponto ae vista.
como havía.mos transigido no nosso.
E as transigências, quando feitas no
interêsSe da nação, s6 podem nonrar
os homens que assim comlJleendem 05
reclamos nacionais. (Palmas).

O 51'. Café Filho - V. Ex. dá !~
cença para um aparte?

O SR. NEREU RAMOS - Iria dote
ma.is longe, Sr. Presidente.

AcabO de ler um livro recente. de
direito americano, onde se estudam
as divergências e os atritos I;onstan
tes entre o Poder ExecuUvo e o Le
gislativo. Que solução alvitra o !Lutor
para. o caso? Apenas isto~ que se di~

Iate o período presidencial para sel.;;
anos...

O Sr. Plínio Barreto - Aliás, êles,
na. América do Norte, têm a reeleição.

O SR. NEREU RAMOS - '" que
se dilate o período das legislaturas
também para sels anos e se assegure
a.o President€ v direito do dissolver a
Assembléia. marcando nova eleição
não só para o Poder Legislatlvo como
para o Executivo. Porque, assim, a
nação se definiria entre a Presidência
e o Poder Legislath·o.

O Sr. Café Filho - V. Ex.a• per
mite agora o meu aparte?

O SR. NEREU RAMOS - Pois não.
O Sr. Café Filho - V. Exa., que

represen ta o Partido Social Democrá
tico e que, na fase anterior da ela
boração constitucional, defendeu a le
gislatura de quatro anos, mantém êsse
ponto de vista? O P. S. D. mantém
o período de quatro anos para a le
gislatura, embOra vote o perfodo de
cinco anos para o Presidente da Repú
blica?
. O SR. NEREU RAMOS - Estou

m.uito à vontade para responder a
V. Exa.

Minha opinião pessoal, conhecida de
todos os meus amigos, é que, se pre
valecesse meu ponto de vista, o pe
nado legislativo seria de três anos
(muito bem), pois sempre foi esta a
tese que sustente1.

O Sr. AureUano Leite - A verda
deira tradição do Brasil é o período
de três anos, e não o de quatro.

o Sr. Cajé Filho - E' a m1nha
emenda.

O SR. NEREU RAMOS -- Sei quo
é a em":!nda de V. Ex.a mas sei também
qUe fixou o período de duração do
Assembléia.

Já em 1934 não estêve com meu
pensamento a Assembléia de então.
que fixou o per1iodo de durução do
mandato legislativo em qUl1tro UU{Xl
O~enhoT Aureltano LeHc - Que

brando a tradição brasllejr~, Que vI
nha desde o Império.

O Senhor Alde San,pato - CI'!II n.do
o principio da co1ne1dén<:L\.. Foi 6r.ac
o aspecto que predominou nu CumJ,...
são.

O SR. NEREU RAMOS .- Nilo :m..
porta, para o rac1odn10 que l~8\,rúl do ..
senvolvendo. se tivesse quebrurj,) 1\ trl\~

djção. Náo c0n:;1der{) tun.dnlnt·nl,al pa
ra o regime a. coincldênc\(l, dos man ..
datas, porque confio IU eductlçt\o 1'0"
Utiea do P()VO brasileiro. QU..,h\ vut
evoluindo, e também porqUl} contlo no
voto secreto, que a revolução de 30 Ulj

segurou ao Brasil. Como, por"m. ,..
ConstituiÇão é o results.do da vot.uçD.o
da rnaiCirLa dos membros -iuc cümoóem
a Assembléia, não tenho o tllrf'ltt. d~

so})repar minha opinião peasc,al à \'on
tade da maioria. Sou venc1do, dcM1l)
1934, quanto à duraçã.o do ino.ndato 10
gislativo. Vamos dectdir 60 devo nu
não ser coincidente. O que dlxcullmü"
ag<.>ra ê o mandato prctl1dI'nclnl. a
apelo para meu part1.do no "l'n·
tido de me acompanha:-, V(;ttllldu
pela duração de cinco 1l1lOll, A flw
xação desse período é o rctiulllldu du
entendimento patriótico el1ln, 1111 ról'w
ças pol1t1cas que nesta Assomb\~lil di·
vergiam quanto ao prazo pN/lildtllwhll.

E' o apêlo que faço à. 1\!l~~n\llltH;..l,

em nome do Partido BOC1:l1 Dt'lIloor4 w

tico (Muito bem,' muUo r..tJ7PI. Jlfll
mas) .

O SR. MAURtCIO QRJ\1301~ ,.)
(Pela ordem) - Sr. Presldt"ntll. ~Dct!

a pa..lavra, em nome da. bllncudu cu
munista, porque of'ereeemo,1 t'mundtl
sóbre o mandato presidentJlal dI' QlIU
tro anos, de acOrdo com ~5 t.ru.dlQOtlA
brasileiras .

Em matérja de princJplo8, em delta
sa da democracia, nA.o existe mi\tum.
ttca. Não há.. portanto, médlll QI1t.tné
t1ca para. a fixação do ma.nda Lo preet
dencial.

• ) Não foi revisto pelo Qfl\dor.
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A tradição brasllelm foi sempre no
sentido dos mandatos curto~, e 56 po
demos admitir o de quatro anos.

Pergunto aos nobre.') Cor.stituintcs:
por que estabelecer para o Presidente
da República o man<iato de cinco nnos
e náo o de quatro? Qual a razão que
justifica o período de cinco anos?

O Senhor Carlos Prestea - POr
que a maioria pediu o mandato de seis
anos.

O $R. MAURICIO GRABOIS
Era o argumento que eu ia oferecer.
Se a maioria optasse pelo mandato de
dez anos, somados os quatN anos
apresenta.dos pela outra ~orrente, te
ríamos a média aritméti.::a de sete
anoc. E a nova democracia não seria.
nem constitucional nem autoritária,
mas matemática. Não julgo seja êsse
o melhor meio de assegur.u a demo
cracia em nossa Constituiçã,=>o Sómen
te na Constituição fascista de 1937 foi
introduzido o mandato de seis anos,
quebrando completamente a tradiçào
brasileira, Se queremos ser coerent~s

com a trlUiição democrát:ca. devemos
manter o período de quatro anos. Que
brar fSsa tradição é pel'rr-Jtir golpe
contra a democracis.

Sabemos o que tem sido o preslden
ciali:smo em nosso p9.is: sempre exage
rado, o Presidente resolVendo todos os
problemas, lnc]L1S1ve matéria constltu w

clonal, com questões abert,as ou fe
chadas.

Sr. Presidente, a posição da bancsw
da comunista é pelo mandato curto, de
quatro anos, porque, desta forma. as
seguraremos na ConstitUição os prin
cipios democráticos - (Muito bem:
muito bem. Palmas).

O SR. RUI DE ALMEIDA (.) (Pela
ordem) - Sr. Prestdente, V. Ex.l1. de
clarou não poder informar à As~lU
bléia se existem destaques relativos
M prazo dos mandatos do Presidente
da República c dos Srs. senadores e
Deputados. Pediria, então, tõsse
adiada a votação dêsse requeri
mento ...

Vozes - Oh! Oh! Oh!

O SR. RUI ALMEIDA - Oh! oh I...
não é argumento.

Pediria. que se adl.a.sse a votação do
requerimento até que V. Ex.1l pudesse
informar à Casa quanto à existéncla
ou não de qualquer desta(lue relacio
nado com o assunto em debate.

C-) Não foI revisto pela orador.

o Sr. Segada8 Viana ~ senão, es
taremos votando no escuro.

O aR, RUI .>\.LM.EIOA - Só as...
sfm, Sr. Presldente, poderemos votar
conscientemente, sa.bendo o qüe esta·
mos fazendo.

Era II resposta. que eu devia aos ilus
tres colegas que exclamaram "oh!
oh J". <Muito bem; muito bem).

O SR. PRESIDENTE - Devo in
formar ao llustre Representante que,
sÔbre a matéria que estamos tratando,
há destaques solicitados pelos Se
nhores Barrreto Pinto, Acúrc1o. Tôrres,
Jurandlr Pires e por vános membros
do Partido Comunista. Era. o que
V. Ex.R desejava. saber?

O Sr. Rui Almeida - E' que V. Ex.",
quando assomou à tribuna o ilustre
Representante, Sr. Creport Franco...

O SR. PRESIDENTE - A pergunta
de S. Ex. 1Io referia-se à coincidência de
mandatos, assunto que não está. em
debate.

O Sr. Rui Almeida - A informação
que desejava era justamente a êsse
respeito.

O Sr. Crepor! Franco - Meu pedido
de informllç~o refere-se às "Disposi
ções Transi t61'1 M" .

O SR, I'RESIDENTE - Foi o que
já inform.el [l S. Ex.~.

Há tambem requerimento de des
taque para. o n.rt. ::!,u, B 1.0 , 2.Q e 3.°,
feito pelo. bnncnda comunista, mas a.
matéria ndo est.á em diSC\l!são.

O SR. BARRETO PINTO (') (Pela
ordeml - V, Ex.1I Sr. Presidente, acaba
de anunciar à Caso. que tem sô))re a
Mesa meu pedido de deJltaque, lixando
em 4 anos o mandato do Presidente
da República. Como o Regimento es
tabelece, nQ art. 30, § 2.°, que os pe
didos de preferência julgados neces·
sários à boa ordem das '\lotações serão
regulados por V. Ex.a. e não pelo Re
gimento antigo, eu me aventuro ao fa
zer um a·pêlo a V. Exn, para decldlr
se convém vottJt'.nos em primeiro lu
gar meu requerimento, que, aliás, está
de pleno acórdo com a tese inabalá
vel sustentada pela União Democrá
tica Nacional, do mandato de 4 anos.

Era esta a questão de ordem. que
pretendia levantar.

O SR. PRESIDENTE - Devo in
formar a V. Ex.1I. que realmente a lei
interna confere ao Presidente da As
sembléia. o direito de regular a prde-
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rência na votação das matérias. Não
Quer isto dizer, porém, que à Casa
se vede solicitá-las. Tratá-se. no mo
mento de preferência solicitada pelo
Sr. Relator, antes da qual não me é
facultado receber qualquer outra.

O Regimento Interno subsidiário de
termina Que apresentados diversos re
querimentos de preferência tenham
primazia os que em primeiro lugar
cheguem à Mesa. Aliás, é o único
critério para. ordená-los.

O SR. BARRETO PINTO - Ven
cido, agradeço a V. Ex.a o esclareci
mento.

O SR. HERME..C:; LIMA (,.) (Pela
ordem) - Sr. Presidente, em se tra
tando de assunto polftico dessa I'..a
tureza, consulto a. V. Ex.1I. se não pode
avocar o direito, que é s{;u pelo Re
gimento, de estabelecer as preferências
mais úteis à boa ordem dos trabalhos.

seria, realmente, interessante, que
a casa desse seu voto sõbre os man
datos de 4 e de 5 anos, não se lhe ti
:rando a pOSSibilidade de falar Sóbre
o primeiro prazo, que estaria preju
dicado se tivesse de opinar primeira
mente sôbre o segundo.

O SR. PRESIDENT::: - Qualquer
Representante pode falar sôbre o re
querimento de preferência, cabendo
lhe, então, o direito de expôr as razóes
por que vota a favor ou cont:ra. Desde
poré:n, que o Relator Geral solicite
preferência e a Ca5a a conceda, não
será possível recuar. Sômente a As
sembléia decidirá se deverei proceder
de outra maneira.

Tenho em mãos requerimento que
vou subme~r à Casa. Ela é soberana
e decidirá..

S. Exa. pede, e já foi objeto de vo
tação, preferência para o primeiro
grupo de destaques,~. se refere ao
mandato presidencial. O segundo gru
po abrange o GOS deputados e sena
dores.

Submeto, pois, à apreciação da Casa
a primeira preferência.

Pede o Sr. ::,elator preferência pare..
votação oia expressão "5 anos" do ar
tigo 82, referente ao 1nl:I,ndata presi
dencial.

Os Senhores que concedem a pre
ferência solicitada pelo Sr. Relator
Geral. queiram lt.vantar-~~ (Pausa).

Está aprovada.
F'1cam prejudicadas, por conseguin

te, as outras emendas relativas ao
tempo do mandato presidencial.

C*) Não toi revisto pelo orador.

Passemos à segunda parte do re
querimento.

Quanto ao segur.do grupo de desta
ques, S. Exa. requer preferência para
as expressões: "4 anos", relatl\, a
deputados e "8 anos" quanto a sena
dores.

Vou tomar a liberdade de desmem
brar êste requerimento.

A fim Je esclarecer a Casa, para
que esta. vote com plena. consciência.,
rieclaro que existem vários pedidos de
destaque contrários ao contido ne re
querim.ento de preferência apresenta
dos pelo ReJa tor Geral.

O SR. CARLOS MARIGHELA (*)
- Sr. Presidente, pedi a palavra por
que nossa bancada, em tempo útil,
apresentou requeriment.os de destaque
sôbre todos os casos a que V. Exa.
acaba de ~ referir. Cremos não se
deva passar à votação sem que n6s,
pelo menes, em defesa de !'10SS0 ponto
de vista, ofereçamos as razões que
nos levaram a solicitar êsses desta
ques.

Parece-me que, de acôrdo com o
Regimento, nos cabe o direito de us~r
da palavra, pois se trata de questao
de importância e da opinião de um
partido aqui re'Presentado.

O SR. PRESIDENTE - Devo dizer
a V. Exa. que acato de submeter 8,
Casa um requerimento de preferência.
V. Exa. pode falar sôbre êle.

O SR. CARLOS MARIGHELA 
E' exatamente sóbre o assunto que
nOS50 partido deseja falar, por ser
matéria qu~ se liga ae requerimento
que V. Exa. tem em mãos e sObre a
qual apresentamc. a emenda 2.375.

O SR. PRESIDENTE - Está. em
discussão o requerimento de preferên
cia. Sêbre éle V. Exa. pode falar
durante 10 minutos.

O SR. CARLOS MARIGHELA 
(Para encamInhar a votação)
8r. Presidente, venho à tribuna para
encaminhar a votação do requeri
mento que V. Exa. tem sObre a mesa
e no qual se lê:

"Quanto ao segundo grupo, re
queiro preferência para as expres
sões quatro anos, re~t1vas a Depu
tados e oito anos, relativas a Se
nadoret - arts. 57 e 60, § 2.°, res
pectivamente, do rrl)jeto revisto".

SObre esta partt:.. nosso bancada já.
se proIliunciou. Com efeito, no to-

(.) Não foI revisto pelo orador.
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cante às expressões "quatro anos".
para Deputados, havíamos apresenta
do emenda, decla.rando que cada le
gislatura durasse dois anos.

O Pa=t1do Comunista. entende que
a legislatura não deve ser de período
superior a dois anos, porque o pró
prio principio democrático, já aqui
invocado. aconselha a curta duração
da legislatura.

A Assembléia Oonstituinte coube a
tart!fa de elaborar E votar a Consti.
tuição qUe será ~.a<Ia ao povo brasi-.
leiro. Não temos !notivos para que os
próprios Representantes, Deputados e
Senadores, autores :a Carta Magna.
vejam seus mandatos prorrogados por
mais quatro anos; e, de ponto de vista
geral, achamos, também, que não se
ria admissível tão .onga duração para
o mandato dos Representantes do povo
na CAmara dos Deputados.

O Sr. AureZiano Leite - V. Ex.A

deseja o período de três ou quatro
anos?

O SR. CARLOS MARIGHELA - Se
V. Ex.ll tiver a bondade de aguardar
mais alguns insta.~ltes, verá que o nos
so ponto de vista não é pela legisla
tura. de quatro anos. SOmos pelo pe
ríodo de dois anos, com relação aos
Deputados; quanto aos Senadores.
também jâ ~'JS pronunciamos a favor
do pra:z:o de seis anos. Não concor
damos com o períooo de oito anos,
estabelecido no projeto revisto e plei
teado, agora, no pedido de preferência
do nobre Relator Gera!, 5r. Deputado
BenecUto Costa Neto,

Assim, a bancada do Partido Co~
munista toma poSIção contra o pedido
de preferência para o prazo de Quatro
anos para Deputado, votando pelo de
dois anos; e. com relação ao mandaw
de Senador, opta pelo praw de seis
anos, em vez de oito.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presi
dente, encaminhando ~ votação do re
querimento de preferência (Muito
bem> •

O SR. CAFÉ FILHO (to) - Sr. Pre
sidente, no Ato das Disposições Cons
tltueiona.1s 'I'ransit6rlas há um pará
grafo assegurando coincidência dos
mandatos para a primeira legisla.tura
-com o do Presidente da República.

A Assembléia. já. votou o período
presIdencial de cln-cG anos, e vai de
l1berar agora sôbre o periodo da le
g1sla.tura. Indago: ante a coincidên
cia de mandatos, votado o período de
quatro anos, em virtude do destaque

(.) Nâo foi revisto pelo orador.

requeridO, fica assegurado à Câmara
:período maior?

E' a pergUnta que faço a V. Ex....
para. orientar meu .oto.

O SR. PRESIDENTE - Informo a
V. Ex,II que sObre o. matéria há uma
emenda supressiva do Sr. Represen
tante Carlos Pre~tes. Làgicamente. a.
votação a que estam....s proceden<li> não
prejudicará o artigo. salvo se a As
sembléia aceitar o destaque da emen
da .supresslva.

Vou submeter à aprovação da Casa
dispositiVO fixando . mandato de qua
tro an\J$ para os Deputados,

Os Senhores. que () fl.provam. quei..
ram leva.nbr-se (Pausa>.

Está aprova.do (Palmlls).
Vou submeter a voto~ o destaque

relativo ao prazo de oito anos para
senadores.

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

Está aprovado (Palmas).
O art. 2.0 rias Disposições Tran

sitórias é referente ao mandato da
atual legislatura e .léo estava. preju
dicado pela votação. Havia, entretan
to, destaque requerido pelo Sr. Re
presentante Carlos Prestes, concer
nente aos §§ 1.0 , 2.0 e 3.° dêste artigo,
justamente objeto da oonsulb que vou
fazer à Casa, e cujo teor é o seguinte:

Requeremos destaque para os pa
rãgratos l.CI

, 2.0 e 3,' de art. 2.0 das
Disposições Transitórias com o fim
de suprimir.

Sala das sessões, 7 de setembro de
1946. - Carlos F-restes.

O SR. CARLOS PRESTES (.)
(Para enca.minhar a t'otação) - Se
nhor Presidente, além tio nosso pedi
do de destaque par&. a supressão dos
§§ 1.0. 2,° e 3.° do art. 2.°. solicita
mos air..da outro para a emenda nú
mero 3.612, que modifica. por com
pleto, o ::trt. 2.° das Disposições Tran
sit6· .s.

Vou referir-me r1ão s6 à nossa.
emenda, que II substitutiva.. como ::LO
pedido de supressão dos §§ 1.0, 2.° e
3.0 10 art. 2.°.

Os n 1.° e 2.Q determinam uma
exceção para o mandato da atual As
sembléia Constituinte. Esta, reunida.
como Câmara ordInária, de acôrdo
com a votação que acaba de fazer s.
Casa. teria o mandato de 4 anos, na
conformidad_ do § 1.°, assim redi
gido:

"Os mandatos dos atuais depu
tados e senador 'federais. que

(.) Não foI revisto pelo orador.
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f~rem eleitos para comple~ar o
numero de que trata o § 1.0 do
art. 60 da Consttiuição coincidi
rão com o do Presidente da Re
pública."

Será, portanto, mandato de 5 anos- 'como exceçao para esta Assembléia
COIJStituinte .

A nós. isto se nos afigura lnjus
titic~vel. Não vemos razão alguma
para prolongar o nosso pr6prio man
dato tA)r mais um ano. Somos in
suspeitos. Votamos contra o atual
Presidente da República. Tivemos
out. candidato. Não queremos, to
davia. e pretexto de que a eleição da
segunda legislatura deva ser feita em
coincidêncb. com a do futuro Presi
dt'·- te da República, prolongar ainda
por um ano mar.dato já tão longo
para deputados e senadoreg.

Nossa emenda opt..9. pela legislatura
de dois anos. Fomos derrotados pela
vota~;, que se acaba de verificar.

Quanto à atual Assembléia Consti
tuin~e, nos",a emenda n.O 3.612 pro
pl.Ilba coisa distinta, a nosso ver
muito mais moralizadora do ponto de
v::ta pol1tico. Dizia:

"Onde convier, nas Disposições
Transitórias :

Noventa dbs depoü: de promul
gada esta Constituição re2.llzar
se-áo eleições dos membros da. Câ
mara dos Deputados e do Senado
Federal e das Assembléias Consti
tuintes Estaduais.

Parágrafo único. Até à posse do
novo Congresso Nacional, esta As
senlbléia Constituinte funcionará
como Poder Legislativo, com os
seus ramos separados. li

Esta a nossa proposta. E, porque
apresentamos emenda nesses tênnos.
somos contrários aos dois primeiros
parágrafos do art. 2.° das Disposições
Transitórias, cuja supressão solicita
mos.

O § 3.° afigura-se-nos intervenção
indébita nos negócios dos Estados e
na autonomia de suas Assembléias
Legislativas.

cabe-lhes soberanamente d e c i d i r
sôbr.e a duração do mandato de depu
tados eleitos para as Assembléias Es
taduais.

O § 3.° diz:

"OS mandatos dos governadores
e dos deputados às Assembléias
Legisla.tivas, a serem eleitos na
forma do art. 3.° dêste ato, ter
minarão na mesma data em que

findar o do Presidente da Repú
blica."

Supomos tratar-se de intervenção
completamente injustificável na sobe
rania das Assembléias Estaduais.
Compete-lhes deliberar a respeito do
assunto; e pode ser que muitas se
jam suficientemente domocráticas pa
ra agir de modo contrário ao que es
tamos. seguindo e queiram a dissolu
ção das Assembléias para que em no
vas eleições surjam os corpos legis
lativos que se formarem de fl,côrdo a
Constituição votada em cada Estado.

Vivemof" d!as em que a história po
titica do país se desenvolve rapida
mente. Já não podemos afirmar que
numa eleição realizada agora tivesse
esta Assembléia composição idêntica
à atual. O país está evoluindo, a ele
va.;ão política do nosso pOvo é evi
dente; e, nestas condições, mandatos
longos para ~ Câmara e o Senad0 de
te:-"11inaráo afastamento por demais
extenso dos Repre~entante3 do povo
de seu eleitoradO. E' perfeitamente
justificável que o eleitorado brasileiro
queira renovar suas Assembléias. le
vando ao seu seio Representantes que
traduzam, de maneira. mai~ segura, os
sentimentos do eleitorado. Esta As
s~mbléia foi eleito ainda no penodo
da ditadura, após um. pleito (11.1e, se
nã.o foi de todo deshonesto e· frau
dulento, apresentou, sem dúvida, gra
ves irregularidades, consultando um
eleitorado relc.tivamente pequeno, por
que somente agora teremos tempo
para aumentar o número de votantes,
que ::. - atingíu cifra pouco superior
a sete milhões, dos quais s6 compa
receram às umas seis milhões. A Ita
lia, entretanto, nas últimas eleições,
com POPUlação mais ou menos idên
tica à nossa, teve eleitorado de vinte
sembléia foi eleita ainda no período
e nove milhões; e a França. nas mes
m~s condições, vinte e dois milhões.

O Sr. Aureliano Leite - Porque
não têm o nosso grau de analfabe
tismo.

O SR. CARLOS PRESTES - Co
nhece V. Ex.~ a situação da Itália?
Ali, os analfabetos já votam. Em nos
sa pátria, infeUzmente, esta Assem
bléia. ainda desta vez, não quis atri
buir o direito de voto aos analfa
betos.

Por isso solicitamos a supressão dos
§§ 1.°, 2.0 e 3.° do art. 2.°, chaman
do a atenção principalmente pfl.ra o
último dêles. que se nos a.figura in
tervençáo a.bsolutamente injustificável
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De. soberaIúa das Assembléias Legis
lativas dos Estados.

Sr. Presidente, pedimos que, ao ser
v( tado o destaque, V. Ex.1\ o divida
em duas partes: preliminarmente, OS
§§ 1,0 e 2.°. porque 'aizem respeito ao
mesmo assunto; c, posteriormente, o
§ 3.°, que trata de matéria visivel
mente diferente.

Era o que tinha a dizer. (Muito
bem,' muito bem. Palmas.)

O SR. PRESIDENTE - Há reque
rimento de preferência relativo ao
art. 2.°, §§ 1.0 , 2.° e 3.°, do Sr. Rela
tor Geral.

Vou submeter a votos, separadamen
te, os §§ 1.0, 2.0 e 3.° do art. 2.° do
projeto, porq'tle os Srs. Constituintes
podem qu€·rer pronunciar-se de um
modo a respeito do líla.ndSito dos
Deputooos, de outro quanto aos dos
-Snadores e Governadores.

O § 1.0 está Wisim redigido:
.. Os mand'a.tos dos atua.1s depu

tuJ..os e os dos senadores federais
que forem eleItos para completar
o núme:ro de que trata o § 1.0 do
a'l't. 60, da Constituição, coincidi
rão com o do Presidente da. Repú
blica" .

Os Srs. que aprovam o § 1.° do pro
jeto, queiram levantaT-se. (Pausu).
Está aoprovad.o. (PalmaS).

§ 2.° diZ:
uOs mandMos dos demaJs se

nad.ores terminarão a 31 de Ja
neiro de 1955".

Os senhores que o aprovam, qlLei
iram le"l'antar-se. (Pausa). Está. ~pro

vado.
Fina1meIl.te, § 3.°, seja:

li Os mandatos dos governadores
e dos depu<tadoo às .I\ssembléias
Legislativas. a serem e:eitcs na.
forma do art. 3.° dêste .h.to, temú
narão na mesma data em que fin
d'ar o do Presidente da :aepú
bllca" .

Os Senhores que ° a.provam, quei
XBim levantar-se. (Pausa). Está. apro
vado.

Estão, assim, prejudicadas as emen
das sôbre esta matéria e que sáo as
.seguintes e respectivos destaques:

ReqUell'o destaque da. emenda nú
mero 2.486, de modo Que :I período
presidencial seja de quatro anos, al
terando-se, assim, o art. 82, do pro
jeto revisto.

S. S., 12-8-46. - Barreto Pinto.

REQO'E1tIMENTO

Requeremos a V. Ex.a a. prefeTência
e destaque para votação em separado
d'a, emen'da n.o 3.729 (art. 54) que fixa.
.em quatro anos o manda.to presiden
cial.

Sala das sessões, 12 de Agôsto de
1946. - Jura1ldir Pires.

A emenda diz:

N.O 3.729

Art. 54. SUbstitu.a.-se por:

O Presidente e o Vice-Presiden
'te da Repúbli<:a. terão o mwndato
de 5 anos.

Requeremos destaque, na forma re
gimental. para a Emenda n.o 2.411,
de autoria. do Sr. Leão Sampaio. refe
rente ao Capítulo li do PrJjeto re
visto e publicada à pãg. . .. do im
presso alusivo ao art. . .. e seguin.tes.

(Art. 29, § 2.0 , do Projeto primi
tivo, s.tual art. 60, § 2.0 , do Projeto
reVisto) .

Sala das Sessões, em 19 de agõsto de
1946. - Leão Sampaio.

A emenda diz:

N.0 2.411

Substituam-se o art. 29 e seus pará
grafos pelo que se segue:

Art. 29. O Senado Federal com
põe-se de representantes dos Es
tados e do Distrito Federal.

§ 1.0 Cada Estado, assim como
o Distrito Federal, ~legers. dois se
nadores.

§ 2.0 Cada eleitor votará em um
s6 nome para Senador e em um
nome para suplente.

§ 3.0 O mandato dos Senadores
será de quatro anos.

Requeremos destaque para ao emen
da n.a 2.408:

Re-digIr assIm: "O mandato dos Se
nadores será de seis anos".

(Art. 60, § 2.°, Capitulo II - Titulo
:: - do Projeto fi. tual, que corresponde
ao a:-t. 29.°, § 2.°, do Projete: ante
rIor) .

1.(\ signatário: Senador Cnrlos Pres
tes.

Sala das Sessões, 13 de agôsto de
1946. - Carlos Prestes.
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A emenda diz:

N.o 2.408

Rec.Uglr 8ss1m:

Art. 29, § 2.°. "O mandato dos
Senadores será de seis anos".

Requeremos destaque pa.ra a emen
da D.o 2.375:

Redigir assim: HCada legislatura du
ra.râ doLs anos" .

(Art·. 57.°, Capitulo 11 - Título I -
do Projeto atual, que corresponde ao
art. 26 do Projeto anterior).

1.° signatário: Senador-Carlos Pres
tes.

Sala das Sessões, 13 de agõsto de
1946. - Carlos Prestes.

Sr. Presidente:
Requeiro destaque para a etnenda.

n..0 3.729 ao art. 54 do primitivo Pro
jeto e correspondente ao art·. 82 do
projeto revisto.

Sala das Sessões, 7 de setembro de
1946. - Jurandír Pires.

A emenda diz:

N.O 3.729

Art. 54. Substitua-se por:
O ~esidente e o Vlce-Preliíden

te da República terão o mandato
de quatro anos.

Rp.qUereIIlOs destaque para a emen
da n.o 2.409:

Redigir assim: .. A representa~ão de
cada Estado e do Distrito Federal re
novar-se-á de dois em dois anos por
um tôrço·'.

(Art. GO, § 3.°, Capít.ulo II - Título
I - do Projeto atual, que correspon
de ao art. 29, § 3.0, do Projeto ante
l'1or) .

1.0 sig:natâr1o: Senador Carlos Pres-
tes. .

Sale. das Sessões, 13 dt=' ag~to de
1946. - CarZOs Prestes.

A emenda cUz:
N.o 2.409

Art. 29. § 3.° - Redigir assim:
"A representação de cada Esta

do e do Distrito Federal renovar
se-A de dois em dois anos Por um
têrço".

Requeremos destaque para as emen
das n.0 2.405 e 1.752. apresentadas
pelos Deputados Paulo 6arasate e José
GaudêDclo ao art. 29 do Projeto an·
tJgo, correspondente ao art. 80 do

atual. Referem-se à eleição conjun
ta dos três senadores _ - SOares Fi.
lho. - Pa'lflo Sarasate.

A emenda diz:

..N.o 2.405

Ao art. 29:
Redija-se, assim:
.. Art. 29 _ O Senado compõe

se de três represent.antes por Es
tado e pelo Distrito Federal, elei
tos conjuntamente, rara um pe
ríOdo de oito anos.

§ 1.0 O eleitor somente po
derá votar em dois candidatos.
permitindo-se assim a represen
tação das minorias.

§ 2.° Em caso de vaga, Im
pedimento ou licença superior a
três meses, cada senador será
substitufdo pelo respectivo suplen
te, eleito juntame-nte com êle".

Emenda aos §§ 1.0 e 3.° do art. 29:
Redijam-se num só os §§ 1.° e 3.°

do art. 29:
§ 1.° - oa.da Es~ado e o Distrito

Federal elega-ão brês senadores, cujo
manda.to será de oito anvs e se renO
vará doe quatro em quatro anos, al
ternativamente, por um e por dois
têrços.

Esta. emenda se justifica per si: a
f\hSão d{)5 d()is parágrafos num SÓ
abrange o conteúdo de ambos e lhes
a.prov~ita. as próprias palavras, pois
apenas elimina dois têrmos desneces
sários e m-enos próprios; fl8sim como,
contid'O DO § 1.0.

Sala das sessões, 17 de 8,gÔsto de
1946. - Manoel Duarte.

Requeiro destaque dá. emenda
n.° 3.714 ao art. 26 10 primitivo pr0
jeto e correspondente BwO 5'1 do pro
jeto revisto.

Sala das sessões, 7-~. - Juran
ãir Pires.

A emenda d1z:

N.D S. 714

Art. 26.

Substitua-se por:
Art.. .. - Os prazos dos man

datos dos Deputados Federais, do
P2'es'dente e Vice-Presidente da
RepúbUca serfi.o coincidentes, rea
lizando-se simultAn:eam.ente às
respeetlvaa eleiçôes.

Requeiro destaque para. a emenda
n.o 364 pubUoada no DIário dt.I Aasem-
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bléfo. d~ 12-6-46 - pág. 2.4m, para
lncluf-Ja na letra c D.O ViII do art. 7.0

Em sessão, 13-8-46. - .Nenor
Duarle.

A emenda diz:

N.O 364:
RediJ a-se assim a I~tra d do

n.o 1 do art. 11'1:

.. cl) temrporàr1amente das fun
ções eletivas, devendo ter cednci
dêncla de duração 00 mandatos
do Pod~r Legislativo e do Poder
Executivo".

~uerem.os destaque para aprova.
çao - do art. 54 do projeto pr1m1t1
vo. que estabelece o praro de 6 anos
para. o ma.nd.a.to presldencial.

S. 5., 19-&-46. - AC1LrCÍO TOTTe8 _
Graccho Cardoso. •

Requeremos destaque para a vota
ção da emenda D.O 738-A, apresentada
ao Projeto de Constituição. e re!erente
AO ms.tndato dos Deputados que de
verá ter a mesma duração que o do
Presidente da Repúbllcs. (Art. 57, da
Bec. n. Capo II - Do PC'der Legisla.
tivo - do atUal Projeto).

Sala das Sessões, 13 de agOsto
de 1946. - Castelo Branco. - Pe
reira da Siiva. - 'Severlano Nunes.
- Alvaro Ma~. - Costne Ferreira.
- Joiia Botelho. -- José Neiva. _
Aãelmar Rochc.. - Mc:galhiies Sa
rata. - Alvaro AdolfD. - Lameira
BittellCourt. - Nelson Parljós. _
Duarte de Oliveira. - walàemar Pe
drosa. - Rocha Ribas . .-. Lfno Ma
chado. - Crep<n-y I'ran..co. - Ala.rico
Pacheco. - Antenor Bogéa. - Ma
thtas Olympto. - José Augusto. _
Egberto Rodrigues - Galena Para
nh08. - Dolor de Andrade. - Aloy
sio de Castro. - Renato Pinto Aleixo.
- Janduhll CaTneiro. - José Maria·.
- Medeiros Neto. -- Lerg Santos. -
Ernam Satyro. - VergniaU4 Wander
ley,. - Fernandes TaVOTa. - Ferrei
ra de Souza. - Lauro Montenegro. 
Luiz Carvalho. - José Arm4ndo. 
OrJ,flon Soares. - César Costa. 
José João Abdala. - MiZton PrtUe8.
- Alfredo Sá. - Duque Mesquita. 
JUScelino Kubitschek. -- .10d0 Hen
rlçr~e. - Blas FrJrtes. - Augusto Vie
gas. - OZinto F01l8~ca. - weUngton
Brafl46o. - Ântonlo FeZfcf.ano.
Celso Machcu.f.o. - Moto Neto.
ClITZoS Pfnto. - Sa.m1lel DuArte.
José Jottlll. - .]040 AgrlpiM. - Fer
7I41Zdo Nobrega. - .tintonfo Corr&J.
-:- Areia Le40. - Martiniano de
uatl.fo. - Argemuro Ff4lho. - J.

Ponce de Arruda. - Moreira da Ro
cha. - Vieira de Mello. - Fróí3 da
Ma.tta. - José Fontes Romero. _
Carlos No(JUelra. - Jonas Correia. _
Dario Cardoso. - Plinio Le11K>s. _
Heribaldo Vieira. - Lette Neto _
José de Borba. - Campos Vergai. _
José CancUdo. - Oswaldo Stud4rt. _
Altamírando Requ!ão. - RUy AI
meído.. - Euzebio Rocha. - Arthur
Ftscher. - Abelardo Mata. - Melo
Braga. - Antonio Silva. - Manoel
Benteto Fontenelle. - Epilogo de
Ca:rnpos. - Gollredo Telles. - José
Bonflac1o. - Jurandtr Pires. - Bar
reto Pi1Lto. - Lopes cançado. - Ma
galhães Pinto. - Baul BarbOsa. 
P.linto Pompeu.. - Aluisio Alves. _
Freitas Cavalcanti. - Mario Gome8.
- .Ruy Palmetra. - JO(1.o Men.d.es. _
M. Varg~ Netto. - Jarbas Mara
nhlio. - Gabriel Pa.ssos . ~ Hug!J
C.J.rnefro. - José Alkimim. - Bastos
Tavares. - Alenca: Araripe. - José
Leomtl. - Josi. Varella. - Manoel No
VaeB. - Romão Juni(1T. - Decdoro
Mendonça. - Ulysses Lins. - Pedro
Dutra. - Monteiro de Castro. 
Euclides Fig:Ueiredo. - Pereira Pinto.
- A/anao Carvalho. - Oswaldo C.
Lima. - Sousa Leão. - Gurgel do «

Amaral. - Segadas Viana. - AlveB
Linhares.. - SigelreáO Pacheco. 
Pess6a Gu.m-a. - Getulio MO"..Lra. 
OS11UJ,r de .4.quíno. -- João Ursulo. 
Toledo Píza. - Baeta Ne-oes. - Ledo
Sampato. - Fernandes Telle~. 
Munh02 da Rocha. - Iloberto Glasse?".
- Stlvestre Péricles. - Etelvino Lins.
- Teizeir4 de Vasconcelos. ~ Anto-
11.io Ma.jTQ... - Ta:oo.TtS do Ama.ra.L
- Hamilton Nogueira. - DurvaZ
CruZ. - Guilr..erme xavier. - Wal
ter Franco. - Luiz C16Udio. - Pedro
Vergara. - Osório Tuyuty. - Tho
más Fontes. - JoIio A{1Uiar . - Da.n
tas Junior. - (Ilegível). - Ezequiel
Me7t4es. - Heitor conet. - Gentt!
Barreira. - Domingos Vellasco.
Paulo Nogueira.. - Altino Arantes.
_ Mario Bnz.nt. - La}1'I/T Tostes. 
Paulo Ferna:nites. - Bdf.U1,ido Dum
t1fer. - LlIcurgo Leite. - AgrtcoZa de
Barros. - Gilberto Freyre. - Albe
nco Fraga. - (TIegfvel). - Rodn..
(fUeS Pereira. - Lima Cat'4lcantt.
Ma.noel Vtctor•.

A emende.' n.o 738·A esti assim re
digida:

"Sub6tttu4-u, no capítulo do
'Pode-r Legts1a.t.tvo, o &rt. "16, (do
projeto pi'1mlttvo) pelo seguinte:

"Art. O mandato dos Deput&.dOS
tem a mesma duraÇI.o Que o do
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Presidente da 'República., reaU- Deputados Federais com o mandato 1e
zando-se s1multànf:amente as res- gislat1vo de oito e quatro anOG.
pect1vas eleições". Bala. das sessões da Assembléia.

O SR. PRESIDENTE _ SILo en- Constituinte. 8 de setembro de 1946.
.d à - Acu.rcio Torres. - Gracc1:o Cardo-
Y.L<1ac1a.s Mesa as seguintes: 80. - Honorlo Monteiro. _ Walde-

.DECLA.RAÇÃO DE voro mar Pedrosa. - NOfJaes Filho. - LaU"
TO Lopes. - Vitorino Freire. -- Lauro

Decla.ramos ter votado contra o de Freitas. - RegÜJ Pacheco. - Aloy..
preceito do § 1.0 do art. 2.0

, do Ato das aio de qastro. - Negreiros Falcdo. _
DIsposiç6es Transitórias. Nltda, abso~ Arl8túf.es Milton. - Frou de Mattos.
lutamente nada, justifica a cclncldên- - Flavio Gulmar4e8. - Munhoz c!4
ela de manda.tos com exclusividtl.de Bocha. - João Aguiar.
para. o a.tual períOdo. - Honórlo Mon- DECLARAÇÃo DE VOTO
taro. - Jo4o Marttns.

DECLARAÇÃo DE VOTO Na qualidade de representante da
Esquerda Democrática, ndesta As..

Declaro que, embora partidário do semblé1a. Nacional Con6t1tuinte, decla
mandato de seis anos para o Presiden- ra.mos haver votado pelo prazo de -lua..
te da República, de três anos para os tro anOR para o mandato do Pres1den
Dep~tados e de nove anos para. os Se- te da. República, e também pelo ora..
nadores, com renovação trienal de wn zo de quatro anos para. o ..tnandato
têrço do Senado, votei pelo textl.> do dos deputados.
projeto, atendendo a que a cont!- Sala. das Sessões, 8 de setembro de
tulçâo deve, em pontos como êsW. ado- 1946. -- Doming03 Velasco. - Her..
tar um. têrmo médio ca.paz de awd- mes Lima.
l1a.r a.a pnndpals correntes de opln1Ao
que se det:-ontaII1 na. AQem.bléia.. &ECLAaAÇÃO D'Z VOTO

sala. das Sessões, S de setembro de Votei cont:a o mandato de quatro
1946. - Daniel Faraco. • anos para deputa.do.s e de oito para.

senadores. Ent.endo aue o mandato de
DECLARAÇÃO DE VOTO deputado deveria sei" de dois &n~, no

Declaramos haver votado contra o mb,1mo, a três, no máximo. enquanto
pr1ncipl0 da co1ncldtIlcia dos manda.- o de sena.dor deverla. ser de quatro
tos, ltinitado apenas à. prbnelre. leg1s.. anos, no mínimo, a seis, no máXimo.
latura, (11.0 do art. 2.0 das Disposições O mandato curto, para o Parlamen-
Tra.nai'tóna.&) o qual nio noe Parece to, é pr1ncipio democrático qu-e possI...
atender à aspiraçlo democrát1ca. de blUta a renovação da. representa·çAo.
uma permanente coincidência.. de acôrdo com a vontade nacional.

Na d.i!lculdade da se ccnclliarem. os A fre<r.lência de elelç6es, longe de
prs.z06 do periodo presidencIal e dos constituir um ma.l, é um bem que. so-
mandat06 IegislaUvoa, propenderLam08 bretudo. prodUZ efeIto znanifestaJnen-
para. uma soluçA0 baseada a.ntes na. re- te pedagógico, concorrendo pars. for..
duçAo do que na d11a.ts.çAo c1êstes, so- maç§.o e aprimoramento d& consciên-
bretUdo quemdo tal dUataçio se apre- cia polltica dos eic1adA.08 •
.aenta com cante: de exceçlo. como no Nem a co.1nc1d!1lcla de manda.tos do

..êpoa1t1v06 aprovado. - Clemente Ma- Executivo e do Legislativo expUcarla
riani. - JoIlo Jle1l4.ea• .- ;;'Ull SO'4" votaç60 d1vena, pôsto que. pelo d1a-
tos. - l.u.ts ViaM. - Amaftt!.u Fon- positivo constttucI()nal Já aprovado,
ta. - Nutor Duarn. - Daniel Car- será de cinco anos o mandato do Pre-
tJal1&o. - JGC7J de l'igUtredo. s1deD.te da. Repúbl1ca.

Coerente com essa atitude, votet.
DZCL.UlAçÃO n varo também, contra D8 par'grafoe prlme1-

DecIara.m.oe em obediêncl8 ao J)rlnef- ro. segundo e terceiro do artigo se-
»10 legal e perfeita conclêncla. - juri- gundo do Ato daa 0ia'p061ç6ea Oonsti..
dIe& e polft1ca, que votando o prazo tueionata TTansitórtas.
de Ris &110& ele duraçlo do mludato do Sela das s~&l6es. 8 de setembro de
Executivos. quisemos apenas homolOSST 1946. - ~ RoeM.
c:rq\l& fOra l~~~ado pelo voto da 80- ' Dscu-açl0 DE "0'10
lJer&zda J)Op DA e-18lçlo de- 2 de Ja-

.metro de 1D"6. CODVOCada para a eeco- A maioria da A.ssemblé1a deliberou

.Uaa ele WD p1'eIklente da Rep6bUca que crmcid1r1o com o do Pre&1dente da
'POr. 6Iea pz:azo - e ele um Congre880 Repdbl!ca. os mandatoa doa atuais de
.Nacional COt!1posto de Set13.dorts e putados e 05 dos sen~do::"es que forem
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eleitos para. completar o número esta
belecido na Constituição de 46. P..e
solveu também que os mandatos dos
demaJ.s senadores terminarão em 1955.

A bancada do Partido Comunista
votou, porém, contra semelba.n te de
cisão.

E' que não vemos motivos justificá
veis pa.ra prorrogar êsses mandatos.
Ficam, &ssim, d~putados e senadores
- que tinham suas f'..1nçõe.s d.eUm1ta...
das à elaboraç~o e promulgaçA,o de
nossa. Carta Magna - obrigados a uma
longa. permanência. no Parlam~nto,
sem que nesse enorme prazo novas
consultas se possam fazer ao eleito
ra.do.

O critério democré.ticú - no nosso
modo de entender - é o que sustenta
mos na emenda n.o 3.612, da autoria
de nossa. bancaáa.

segundo o aludJdo critério, propomos
a cUssoluçA.o da Câmara atual, após
eleições que seriam realizadas 90 dias
depois da. promulgaçáo da ConstituI
ção, com o fito de substituir por novos
deputados e senadores os elt"ltos ~
~ortnente a 2 de dezenlbro.

Renovar-se-la. destarte o Parlamen
to com evidentes vantagens para a
Nação e o povo brasileiros, que teriam
seus interêsses melhor resguardaàos
por uma Representação que consul
tasse aos novos anseios populares e à.
sltuação criada. em nossa Pátria como
inevitável avanço da democrá.cla.

S. S., 8 de setembro de 1946.
Baptista Neto. - Alcides Sabcnça. 
Luiz Ca.rlos Prestes. - Ca.rlos Mari
Dhella. ~ Milton Caíres de Brito. 
Gregorlo Bezerra. - Agostinho de oU
'Deira. - Osvaldo Pacheco. - AZCedo
Coutinho. - Jorge Amado. - José
Cri8ptm. - Claudi1l{) José da SUm.
- Mauricio Glabois.

DECLAIlAçl0 DE VOTu

Votel pelo art. 2.0 e seus U 1.0, 2.0
e 3.°, porque sou favorável à co1ncl..
dêncJa de mandatos, embora. entendes
se que os mandatos deviam ser de qU&..
tro ano.s, para C.he!e de Estado e para
os deputados.

S. S. em 8 de setembro de 1a46.
BG.rreto Pinto.

DZCLAaAçlo Da VOTO

Declamas 1:et" vetado contra o man·
dato de c1nco &1108 para Presidente
da ~p4bUca, por entendermos que
no l"ePtne pres1dene1aUs ta do se Jus.
tule& a conceaslo de perfodos loqoa
~ o. Chefe do~ Z:UCuttvo.

Em 8 de setembro de 19~. - Ar..
mando Fontes. - Akrp8io c.e Carva..
lho. - Rtlul Rocha. - Nestor Duarte.
- Alde Sa11'llp4iO, ainda. pelo motivo
da coincidência de mandatos. como
fato imperativo da Vída poUtica b.ra.
61leira.

DECLARAÇÃO DE VOTO

Declaro que votei contra o disposi..
tivo que estabelece maior duração para
o mandato dos a.tuals deputados por..
que, nos pleitos em que me apresen
tei candidato, o povo concorreu às
urnas para. eleger deputados com um
mandato restrito a quatro anos.

8en-do favorâvel à coincidência dos
mandatos como norma geral, não acei
to, entoretanto, essa situação apenas
para os atuaís deputados.

S. S. em 8 de setembro de 1946.
Segaila8 Viana.

DECLARAÇÃO DE VOTO

Contra o voto do Partido Comunis..
t~ do Brasil, foram aprovados o pe
nado de 5 anos para Presidente e
Vlce·Presldente da RepÚibl1cr., o pe
nodo de 4 anos para a legislatura e
o de 8 anos para senadores.

A nossa pC'Slção, já 1'1.rmadE., aUás.
nas emendas que apresentamoe ao
Projeta Constitucional, é pelo prazo de
4 anos para Presidente da. Repú;~l1ca.

Tal é a tradição brasileira. Um pe..
ríodo ma.1or para o Presidente da
República significará a posslb1l1dade
do domínio do Executivo sÔbre os
outros poderes, a conUnuaçA'l da hi..
p~rtro!la tão vivamente condenada e
que tantos prejuÍZ08 causou à nação.

Quanto à legislatura, achamos ne
cessário prefb:ar..1he a duração de 2
anos. Um mandato curto, como o que
propomos, serve melhor aos interesses
do povo, fac1Uta o contrOle do eleito..
rado sõbre' os seus representantes.

Por l1It1m.o, o mandato doa serlado
res - 8 nosso ver - não deve ul
trapassar o período de 6 anos. O se
nado é já. um órgA.o desnecessAr10 e
um velho tnstrumento de estagnaçA.o.
Man~-lo a funcionar por um pr&!'o
demasiado longo - acima de 6 anotl
- será a pior contribuição contra a
democracia e contra o d1relto do ele1
tarado renovar com maior freqüência
O.! seus mandatAriOl.l.

S.8., 8..9-~. - Lm C41'loa Pru
tQ - Gregorio BezerTCI - CZ4udtno
8UI'o. - Batiattl N~o - Alcecfo Cou
tinho - M4Urlcfo Gr4bof.s - AQOItf
flha de OZiomr4 - AbUio 1'emt1fUfe8
- OnClldo Pacheco - Jorl1e AmGdo



-368-

- CarlO3 M arigheZIlJ - Cairea de
Brito - Alctdes Sabença - José Cna
plm-J04oA~

DEL'LAJlAÇXO DE vOTO

Declaro que votei contra o O 1.- do
art. 2.0 das Disposições Trans1t6rtas,
apesar de por principio ser partIdário
da coincidência dos mandatos. por en·
tender que não podiam08 crIar exceçAoo
para atual leg1s1atura.

Sala. das Sessões. 8 de setembro de
1946. - Moreira da Rocha - NoveUi
Junior - Carlos Nogueira.

O SR. PRESIDENTE - Ve.mos
passar à votação do requerimento de
destaque solicltado pelo Sr. represen
tante Antônio FeUcIano, em relação
ao art. 12. cujo texto é o seguinte:

"Os Interventvres Federais nos
Estados, até a posse c.os respecti
vos Governadores, e êstes até a
promulgação das Constituições res
pect1va.:J, exercerão as funções dos
poderes executIvo e legislativo pre
Vistas nas Constituições vigentes
áté 10 de novembro de 193'7. no
que- não eO!ltrarlarem a Constitui
ção Fed~ral; e nomes.rão os Pre
feitos municipais cuja oompetêtl
eia será a prevista na a.ntiga le·
gislação a.plicável".

S. Ex. pede 8 supressão dêste ar
tIgo, pele seguinte requerimento de
destaque:

Requeiro, na forma regimental, des
taqué para. esta emenda ao capítulo
D1sp~s1ções Transitórias:

Ao art. 12, suprima-se.
Com a supressã.o ~e disPositivo

continua.rão as funções legislatfvas es
taduais e municipais confiadas aos
Interventores ou Governadores e Pre
feItos em colabora.ção com os Conse
lhos Administrativos dos Estados. A
supressão dêsses conselhos é um mal
até que sejam const1tu1das as assem..
bléias Estaduais. Manter o reg1me dos
decretos-leis com 08 Interventores e
Governadores ou Pre1e1tos é contra.....
r1ar a marcha democrAt1ca.

Bala da.s Sessões, 6-9-948. - Anto
nio .. Felldano.

O SR, ANTONIO FELICIANO (e)
- ar. Presldente, O de!taque anun
ciado por V. Ex&. visa li. 8upress40 do
art. 12, do ato das D1sposiçlbs Cons..
tttuclona.1a Transitórias, as.s1Jr. red1
8ldo:

(-). Nilo fol ~visto pelo orador.

U Os Interventores Federais nos
Estados, até a posse dos respecti
vos Governadores, e êstes até a
promulgação das Constituiç6es res
pecttvaa, exercerAo as funções oos
poderes executivo e legislativo pre
vistas nas Constituições Vigentes
até 10 de novembro de 193'7, no
que não contrariarem a Consti
tUíçA.<. Federal: e nomea.rão os
Prefeitos municipaiS cuja compe
t...ência. será a prevista na antlg"
legislação aplicável".

Parãgrafo único. Dos atos dos
Interventores caberá.. dentro de
dez dias. recurso de qualquer ci
dadã.o para o Presidente da Repú
blica.; e, nos mesmos têrm06, re
curso. para o Interv~ntor dos atos
dos Prefeitos municipais".

O Sr. Nereu Ramos - V. Ex-. pre
tende B supressão de todo o d1sp(}
tIvo?

O SR. ANTONIO FELICIANO 
Do art. 12.

O Sr, Nereu Ramos - Quem !teará
legislando nos FoStado.c; e Municípios,
uma vez promulga.da a. COIl.'lt1tuição
que estabelece a. separaçã.o dos po
deres?

O SR, ANTONIO :FEL!CIANO 
Pela legisla.ção vigente, o eminente Se
nador Nereu Ramos e V. Ex-, conhece
o assunto mais do que o obscuro ora
dor que ocupa a a~nção da Assem
bléia <não apoiados) - as funções
legislativa.s dos Estados e dos Mu
nicípios são f'xercidas pelos Interven
tores ou governadores e pelos prefei
tos mu."'l.1clpals, em c.olaboração com
os Conaelhoo Admin1strat1vOB dos Es
tados.

O Sr. Paulo Sarasate - Essa. le
gislação fIcará imediatamente revo
gada pela. Constltu1çA.o. salvo se hou
ver dispositivo tranaltórto determinan...
do sua manutençA.o.
(j !r. l'itidõ llêlz.....1J--- Devo d1zer

com lealdade. que V. E:.i- . me con
sultou sObre se eu faria objeçAo a que
contJnuassem a funcjonar os lJonse
lbgs Adm1n1strativos. Declarei que
nlb. .A fórmula encontrada para se
chegar a êsse resultado, é a que, a
meu ver, oferece maiores (\1fleuldades.
porque a leg1s1açAo atual a respeito
dos Interventores tedera1a :iesaparecer'
em face do novo esta.tuto que estamos
votando. Em conaeqüênc1a, ficarlo
êsses Interventores lem a poaaiblU
dade de acumular as tunç6es de chefe
do executt~ com as funções ~tl
vaa orc1inAr1all, a nAo ser que o Oon-



-3e9-

gresso elabore uma leI para prover ao
assunto.

O Sr. Barreto Pinto - ~o sim.
O SR. ANTONlO FELICIANO 

Devo responder ao l1Wltre e brilhante
parlamenta.r, Sr. Pr&dt.. KeUy, comu
n1 ~1do a e: Ex·. Que foi &oresent'
,elo Sr. Senador AloWo J.e .... ll.rv~o
uma emenda a ésse d1spoBtt1vo.

O Sr. Barreto Pi'~to - V. Ex-. vem
alguma emendM ..r.antenc1o os Con
oelhos Adm1n1stratlvos?

O Sr. WeUSnQtofl Bratld&» - ])e
pen...erk. de a eonbecerm08.

O SR. ANTONIO FELICIANO -
Era o Que la dizer. '

Foi apresentada, pelo Uustre sena
dor Alu1s1o de Carvalho, emenda a
êsse dispositivo, esclarecendo, JUHt&
mente, o ponto visado por 8. Excia.• o
1lustre ps.rlamentar Sr. Prado Kelly.
cujo nome declino sempre com grande
admiração.

O Sr. Prado KeZlJl - Muito grato a.
V. Exeis..

O SR. ANTONIO FELICIANO - A
emenda do brilhante senador pelo
Estado da Bahia, visava a manuten
ção do disposit1v0 com o esclareci
mento tinal de que permaneceriam ;)S

Conselho Ad!n1nlstrativos. com as
mesmá,S funções de órgão colaboroi
dor nas leis do Esta.do e nas leis dos
Munic1p1os, até a. orgaruzação das As
sembléias Legislativas estadua.1s.

O 5r. DiocléC'iJ) Duarte - E' as
sunto de grande 1nterêsse para. a. a.d,..
mJn1stração dos Estados.

O 5r. WeUington Bran::J40 - Teria
s1do pedido o destaque des&a emenda?

O Sr. Hermes Lima - Penso que o
Dobre orador tem razs.ú pedindo se
suprima todo o artigo, ma.s por ouc.ro
fundamen to. Na pressa. com que os
1l1t1mos dispositivos foram votados na.
Comissão da ConsUtulção, o art. 12
consagrou o preceito de que os Il:ter·
ventares tedere.1s nos Estados, até a
posse dos Governadores que serão elei
tos, se regerão pelas constituições vi..
:Jente8 até 10 de novembro de 1937,
mas no que não contrar1a.rem a. .Cons
tituIção que a.c&ba.mos de votar, e que
6 a Constituição do país. Os interven
tores ficarA,o governando por fÔrça de
Oonstituições que nio mais es:1stirão
e ajustando-se a uma Constituição
que extstirá.

O Sr. J03~ Bon'jdcio - A perma.
nência ~ inócua.

O Sr. Prado K~UJl - Quanto a eMe
.Ponto, h6 um equ1Yoco da parte do

nobre Reprel5entante ar. Hermes
Llma. S. Excia. não foi exato e aten
to na leitura. O Que se diz é o se
guinte:

OI Art. 12 - Os Interventores
Federais nos Estados, até a posse
dos respectivos Governadores, e
êstes até a promulgação das Cons
tituiçóes respectivas, exercerão as
funções d06 poderes executivo e
legislativo preY1stas nas Cl)D8t1·..
tuições vIgentes até 10 de novem
bro de 1937", logo sAo a.c; funções
do Executivo e LegLslat1vo. "no
que não contrarIarem a CODStl
tulção Federal" .•.

A ConstituIção nAo eo..~trarta a ex2s
téDCIa, nos Estados. do" Poderes Le
~lat1vo e Executivo.

O Sr. Herme3 Lima - Não é q~
tão formal, mas de função.

O 5r. Prado KeUV - AJi<m.as quero
esclart:eer que haver' recurso do ato
dos Interventores para o PresId{:Dte
da República.

O SR. ANTONIO FELICIANO 
Pergunto a V. Excla. como se legis
lava no (!om1nlo das Constitu1ções vi
gentes até 371 Não era com órgãos
legisla.tivos e com o executivo para a
promulgação?

O Sr. Prado KelZv - Nesse ponto,
temos um pr~edente.

O SR. ANTONIO FELICIANO 
COmo manter êsse dispositivo?

'0 Sr. Prado Kellll - O Decreto nú
mero 11.938, de 1930, Que tolo ato ins
titucional do Govêmo Provisório, ti
nha regra análoga, determinando. por
exemplo, que na fase de intervalo dA.
legalidade, os Interventores exerce.:;
sem funções administrativa e legisla
tiva, porque era evidente que os Es
tados não poderiam ficar, por longo
penodo, sem ba.1xar leis. Os Interven
tores acumulavam ambas as funções.
O preceito é o mesmo. Encontra.-se.
ainda, seJ ao anâloga nas Disposições
Transitórias da ConstituiçâlJ de 1934.
ltste esclarecImento, porém, náo con
traria a tese que V. Excla. está de

. fe.":1dendo, mas o argumento apresen
tado pelo nob~ Representante se
nhor Hennes LIma. Qquanto .. te~

de V. Excla., se o destaque Que ·re
quer para votação da emenda nAo pode
ser a.celto, a meu ver a soluçA0 seria
esta: votar1amos o d.isposit1Yo. ressal
Yada. entretanto, o que GÕbre a ma
téria c1es1gn.asse emenda de redação
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complementar do texto. PlU'ece-IJ'le
que êste é o 9rocesso mais lóg1.co.

O SR. ANTONIO FELICIANO 
Em que sentido V. Excia. formulada.
essa emenda de redação?

O ST. Paulo SaTasate - Talvez 1)0
lucloné.ssemos a. questão substituindo
a expr~ssão - "Oonstituições vigente
até 10 de novembro de 193'1" - peiO
seguinte: "legtslaçã.o vigente em ma
téria de Interventores". Talvez. 1550
fôsse pro::ferive1 a manter os Conselhos
Consultivos.

O SR. ANTONIO FELICIANO 
1t o que a emenda pleiteia, porque nâo
posso compreender Que, no 1nst.a.nte
em que se promulga a. Carta politica
do pais e se retira ao Presidente da
República o direito de baixar decre
tos-leis, essa me:>ma COnst1tUição ou
torgue tal faculdade 9.OS L~tervento

Tes, Governadores e, mais do que isso,
aos Prefeitos municipais.

O Sr. Go/reM Teles - Essa. a tese
verdadeira.

O SR. ANTONIO FELIOIANO 
Essa a tese que sustento: uma vez
supresso o dispositivo, como solicito,
sem ciec.l.ara.ção em oontrá.rlo, perma
necerão, pelo esp1Iito interpretativo
desta A&sembléia, os conselhos Admi
nistrativos dos Estados com a função
de oola.bora.r na. feitura das leis esta.
dua.1s e munic19ais. opinar sôbre os
recursos e 1'1scalizs.r a. administração
e a. execução dos orçamentos. tanto
dos Estados COII.L<> dos Munic1pios.

Esta, a tlnalldade da emend-a.: man.•
ter a legisla(.áo ~t.ual. porqut: essa si
tuação desaparecerá uma. vez c insti..
tuidas as Assembléias Legislativas dos
Estados, que, por seu turno ,fonna
rá,o a estrutura da. vida dos mun1d
pios, e tudo se nonnal12lartL (Muito
bem).

Manter o dispositivo se:ia estabele
cer um absurdo. repito: tirar ao Pre
s1dente da. República. o dire1to de bai
xar desctttos-Ie1s e permitir que 06
1n1.ervenwres ou governa.dOTes dos Es-
tados... ' í

O Sr. Dioclécto Duarte - O que é
um mal.

O SR. ANTONIO FELroIANO 
... e 06 prefeitos noe munic1pios, sem
contrO~ de qualquer 6rgAo coJet1vo,
ba1x.em decretos-Leis.

O Sr. Gofredo Teles - E' a de:no
craclt. na esfera da UniAo e a dita
dura na esfera dos Estados e muni
clploa.

o SR. ANTONIO FELICIANO 
Perfeitamente: é estabelecer a demo
oraria na vida da Un!A.o - como de
clara o brilhante deputado Sr. Go
:Credo Teles - e a dita.dur... na v1da.
d<>s Esta.dos e, mais do que isso, na.
vida dos mun1c1pios. (Muito bem.).

:s:sse, o objeto da. emenda, a.liás elu
cldá.da por uma. correção, de ~a.rá ter
modifIcativo. de autoria do ilustre Se
nador pela Bs.h1a, ar. Aloisio de car
valho ,o qual. não obteve mesa. dES
taque para. a sua proposição.

Diante da 1mpossibt11d-ade de mod1t1
car o textO, &O invés de mantê-lo,
com essa ditadura na. vida. dos Es
tados e dos munIcípios, pre:ert supri
mi-lo. para enquadrar os tIlunlcipios
e EstaAo.s <mutto bem) dentro da. <eS
trutura demoorát1ca Que renasce C()[[l

a J)!<mlulga.ção da Oa.rta política do
BrasU, anseio de toda Pátria. ~ den
tro destaG normas e principios que
exorto a As$embléla pa.ra que supr1m.a
o dispositivo, a Um de não estabele
cermos situaçã.o a.nonnal, irregular...

O Sr. GojredI:J Teles - E de inco
erência..

O SR. AN70NIO FELt~ANO 
... e 1ncoerente na. vida. democré.t1ca,
que. com as maiores espera.nça,s res
surge no Bras1l.

O Sr. Paulo Sarasate - V. Ex.
concordará com a sugestão !~ita, man
tendo-se "a legislação l'igente".

O SR. ANTONTO FELIClANO 
se fôr Irevogada a. deliberação que 1m
pediu o destaque de caráter modifi
cativo do an. 12, não terei dúVida
em aceitA-la.

O Sr. Paulo Sarasate - Sugiro seja
Qpr~)Va.do o texto com melhores es
clarecimentos de redação. que aten
derão ao ptmsamento de V. Ex....

O SR. ANTONIO FELICIANO 
Minha intenção, eminente Deputado
Pa.uLo Sarasate, é manter a sltuaç.iW
atual. ..

O Sr. Dtoclécto Duarte - E é tor
çoso que .se mantenha; nem outra in
terpretação se pode dar.

o SR. ANTONIO FELICIANO 
... enqua.nto não se constituem 08
órglLoB pollticos e adm1n1st.Mt1v05 dos
Esta.tlos e municípios.

O Sr. Galefto Para.Mos - Creto
que a. vigência das Cons.tltu1ções an..
teriores a 1m se ohoca com. a le..
gislação que in&t1tuiu os ConselhOB ad
m1n1strativos nos Estad06. E uma 1e-
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gislação próprts. Portanto, V, Ex.a
tem tôda a razão em pleHear a con
servação da situação Rtual, porque ês
ses ConselhOB, não somente aux,:.Iiam
a. legislação dos Estad()S, cerno !isca..
l1zam a admin1stração pl1bl1ca..

O Sr. Rut de Almeida - O ora
dor tem tOda razã.o. No meu discurso
dl: ontem, tive vportu:nJdade de apre
sentar duas sugestões: ou ficaríamos
com as Constituições ante.-1ores a 1937,
adaptando-as à nova. Carta ...

O SR, ANTONIO FELlCIANO 
Nio é possível.

O Sr. Rui de Almeida - '" ou
então, flca.rlamOB com o ponto de vis
ta ccm.substanc1ado na emenda de V.
,Ex. Não podemos ter um ditador em
cada Estado e pequenos ditadores nos
mun1dplos. (Muito bem).

O .Sr. Gu4ract Silveira - Há
uma mult.idão de funcionários extra
numerárioo que, na próxima. COm3tí
tuinte, ciaqul a quatro an~, tatllbém
serAo e!et1v8A:ioo.

O SR. ANTONIO FELICIANO 
Honra.do com os apartes dos ilustres
Deputados Sr-s. Rui Almeida e Ouara
c1 S11ve1ra, dou por encerra.da a justi
ficativa. da emenda de caráter SUpl'es
alvo que apresentei à Assembléia,
emenda que reputo uma neces..:;idade
imperiosa dentro do espirit) democrâ
tico que norteia a açã.o :iêste grande
plenário. (Multo bem. Palmas).

O SR. NEREU RAMOS (e) - Sr.
Presidente, promulgada. a Constituição
da Repl1hlica, surge, nas Estados e
mun!cfplos, sltua.çl\o que deve ~r

encara.da pela Assembléia. Se 11Ru
houver cUspos1ção express9., cr.n.ferin
do aos Interventores faculdades legis
lativas, aO& Interventores apenas ~u

&OIS InterventorfJIS com a colaboraçao
de qualquer órgão, não sei cemo pode
rio os Estados ser administrados. Nem
jUlgu possivel a supressão pura e sim
ples do d1sposttivo. E' necessário êste,
ou outro dispositivo que consulte me
lhor a oPinião da Assembléia. para. re
gular a situação doa Estados e munl
cipi06, uma vez promulgada a Consti
tuição.

O Sr. Ant6nio FeUcfano - Dá
llcença., . o eminente senador, para
um aparte? .

O SR. 1~ RAMOS - Com
mUlto g6sto.

(.) N§.o foI revisto pl:lo orador.

o Sr. Antônfo Felicl.a:no - Po
deria. V. Ex.a ped1r à. Mesa a emen
da do Sr. Aloisio de €arvalho, que é
esclarecedora da matéria. O destaque
da emenda foi 1ndeferldo; el3., porém,
deve encoIlJtrar-se na. mesa e, consti
tui elemento de consulta ou de 1I1:for-

. mação para. o ponto de vista que sus-
tentei. .

O SR. NEREU RAMOS - Solicitei,
há pouco, ao sr. Presidente, me vies
se às mãos a. emenda e dentro em
pouco espero que ela me seja .entre
gue.

O Senhor Aloisio de Carvalho
A minha emenda mantém o d1spositl
vo tal como está, apenas a.crescenta:l
do lo mantidos os Conselhos Adminis
trativos·'. Devo esclarecer que, apesar
de todos os a.rgumentos cont:-ários aos
Oonselhos Adm1ni.&trativos enunclad08
nesta Casa, sua. eXistência é necessá
ria, porque importa em, um prazo ma1s
longo pam a elabl)ração da lei. O go
vêrno faz o projeto, enyja·o ao Con·
selho, a opiniâo PÚbl1ca toma conhe
cimeIllto da matéria e a lei só fica
concltúida depols de pelo menos 16
dias. .

Se se extinguir o Conselho, entrare
mos no sistema de legj3lação de jato
continuo; o povo será su.-pree'llldJdo
com a lei.

O Sr. A nt6nfo Fellciano - Tem
tôda razão o nobre senador pela.
Bahia, porque os pareceres dos Con
selh06 são publics.dos com antecedên
cia.

O Sr. NEREU RAMOS - O aparte
dú nobre Senador Sr. Aloísi:> de Car
va.lho fornece poo,eroso argumento à
tese que venho desenvolvendo. O d1s
posJUvo não pode ser supresso - rea
!irmo; pode ser modificado ou mesmo
acrescido de outro, como quer o emi
nente Sen&dor pela Bahia. Não.é poo
s!vel, pOI'ém, é deixar de estabelecer
norma positiva. e clara em relação aos
poderes que teráv os Interventores e
prefeitos.

O Sr. Aloisio de Caroo.lho - Tal
v~ o dispositivo pudesse ser aceito
com a substituição da. expressA0:
". .. nas Constiltiu1çées vigente:; até
10 de nôvemb1"O de 1937, ... Ir. pe...
las palavras: ... na leg1s:&.ção v1gen...
te",' E' f5S& ju.sta.lnentte a. sItuação es
tabelectda no projeto constitucional.

O Sr. An.t6nto FeUCÚlno - A emenda
de V. Ex.- é muito mais clara.

O SR. NEREU RAMOS - A emen.
da do Uustre 8enador Sr. Aloisio de
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Carvalho não é .m.ais clara n"') sentido
em que V. Ex.- está sustentando a
questão. ElJ:.. diz o segu1nte;

.. Acreecente-se, como I 2.°, o se
gu1nte:

FIca.m manUd08, em cada Esta
do, até a data da promulgação das
Constituições respectivas, cs atua1s
Conselhos AdInln1strat1v08, com a
orga.nização e as atr1bulç6es da le
gislação ngente··.

E· emenda ad1t1va, e, como tal, MO
importa na. flupressAo desejada pelo
llustre Deputado por S. Paulo, senhor
Antônio Pellclano.

O Sr. A nt6nW Feltel6110 - Con
eord&rel com 80 cOD8ervaçl1o do ar
tigo 12, desde que seja Ilprovada a
emenda Aloisio de Canalho.

O S1'. Paulo SaNU4te - S. Ex.
quer ser mais reRJ.1sta do que o rei.
se o autor da emenda deB1ste dela ...

O SR. NEREU RAMOS - Penso,
meus nobres colegas, que todos esta
mos de acOrdo, mas é ,rec1so que dei
xem expor meu pensamento, pan. che
gar à concJwlo.

O Que a Comissão qufs foi esta.bele
cer situação clara em relação aos Es
tados e Municípios, UD1a vez promul
gada a Constituição. Entendeu pre
fenvel revigorar, na. parte Que não
contrat1asse a nova Carta. as Consti
tuições estaduals vigentes até 37. En
tendemos que eSsas COI13titu1çOes ~
diam perfeitamente resolver as situar
ç6es estaduais e, por isso, fizemos alu
Sio às mesmas; mas nã.o nos opomos,
absolutamente, ao cUsposltivo da emen
da de; Sr. senador Aloísio de Carva
lho, que resolve também a sltuaçáo.
O que queremos é dispas!tivo estabe
lecendo como devem proceder os In...
terventores e Prefeitos durante O pe
nado POBterlor à promulpçâo.

o Sr. Ãl1CImeflP.non Magalh4e8 - Nâo
houve destaque?

O SR. NEREU RAMOS - Foi ne
ga.do o destaque.

A Bu:>ressio plelt~da pelo nobre
Deputado por Slo PauIo proporctona.
grandes d1flculdades para o futuro. Se
votarmos a 8upreBSA.o, por que legfs
'laç§.o se admin1BtrarAo 08 Estados?

O Sr. GGleno Pm'anhos - Acho
que. aer1a preterlvel mod1f1car .. re·
dação do artigo para, a eegutnte:
• . ,. asf~ doe Poderes Executivo
e Legtslativo pre11atas nu CoMtttut
~eII 1'1gentes .té 10 de novembro de
1831, no QUe' nAo contrariem a. Conatt-

tuJçAo Federal". E' Questão ~e rcda'"
ção.

O SR. NEREU RAl.íOS - Parece
que V. Ex.· está. equivoc&d.o. A ques
tão não é esta. E' 9, seguinte: para a
emenda do Sr. Senador Alol"3io de
Carvalho não 'tal conced1d:> destaque.
O que é preciso - e vou !a2Jê-Io agora.
- é pedIr ao Sr. Presidente haja por
bem, diante da divergência da Casa.
conceder êso!e destaque a fIm de solu
ciona? o caso. Atualmente, só temoe
um destaque, Que é no .senUdo da 8U·
pressão, e esta nAo pode lier deferida.

O S1'. Prado KeUu - Tenho re
ceio, Sr. Senador, doe e&~rmos aqui.
com êsse reqtlertmen~. a abrir preee
dente. Preter1r1A recorrer a precedente
da Casa dur.nte a elabor&ÇAo do texto
definitivo. sabe V. Ex.- que e~ dUAS
ou três oportunidades, quando nAo era
mais posslvel a BpresentaçA.o de emen-.
das, tiocu entendJdo que I), Com1ssAo
de Redaçlo poderta, desde que nAo
se trata.sBe de mod1tJcaçAo próprta
mente 9,0 texto, mas de adIc;ão, fazer
a alteraç40 necessárla. Talvez seja êste
o caminho. V. Ex." é Presidente da
Com1ssAo ConstitucIonal, ~m cujo no...
me fa.l~ no momento. O Relator Ge
ral também concorda C~ êste ponto.
Assim, V. Ex.- poderia tranqüiUza.r os
llustres colp.gatl, em $odU JU&u> zélo,
assegurando que na rp.dação final se
na. atendido êsse esp1r1to, porque. de
tato, no dispositivo nAo há qualquer
norma que impeça a. continnação doa
Conselhos Admin1strat1vOB.

O SR. NEREU RAMOS - Há duas
questões. Parece que o nebre Dep',ltado
por São Pa.ulo se opõe à vigência daa
Constituições anterlorea. Não sei se
interpreto bem <) peIl3amento de
S. Ex.·.

O 8r. Â ntÓ11fo Fel:.clano - Devo
dizM a V. Ex.· que minha tnum
çAo é justamente a. consubEitanciada
na emenda do Sr. Senador Aloisio de
Carvalho: manterem-ae os Conselhos
Admlnlstrat1v08, ce:n a mesma funçAo
estabelecida na leglsl8ç1.o vigente. Não
há contradiç§.o alguma no aditivo. O
que me parece, Uustre Senador Nc
reu Ramos, 6 que, nos têrmos em que

'o dtspos1Uvo estA - quer dizer, man
tendo-se, sem o esclarecimento pos
tenor, o qu~ prescrevte.m as OOl1lltftuf
c;6es flnterl0re8, onde ex1atlam 6rgl.oa
Iegisl&t1vos do município e do Estado
- baveri antagonlsmo. Com o eaola.
reeimento da emenda do Benador
AlOÚào de Oarvalho, o asaunto eltari
perte.ttamente reeolv1do, POI'Q~ m.mte-
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remos 6rgâo de contrOle na Tida doa
EBtadOB e dos mu.n1clplo8.

O aR. NEREU RA,.MOS - Diz o
art. 12:

"Os Interventore8 FederaIs nos
Estados, até a posse doa respecti
vos aovemador~s, e êstes até a
promulgação das Constituições
respectJvas. exerceria as funç6e8
dos poderes executivo e legiblatl
vos .....

Por conse8u1n~, o d1spoa1tho nAo
restabelece o podç legislativo. Comete
aos Interventor-es as funções legislaU..
vas que cablam à Assembléia. A d1te
rença afigura-se estar em que & Co...
mtssA.o pretendia fOssem exercidas &:!
lunç6e... 1egU:latiV&& dentro dOB l1m1
tes estabelecidos nas Constituiç6es v1
garantes até 10 de novembro de 1937.

O Sr. Joaé R.omero - O art. 12 faZ!
referências aos Interventores federais
nos Estados. E o Prefeito do Distrito
Federal?

O SR. NEREiJ RAMOS - O caso
do Distrtto Federal é d1!erente.

O Sr. José Romero - Não hA' Lei
Orgânica. De 1 de janeiro em diante.
nlo haverá orçamento parb o Distrito
Federal.

O SR. NEREU RAMOS - No DJs
tnto l"ederal existe Conselho Adm1
n1strativo?

O Sr. José Romero - Não existe.
O SR. NEREO RAMOS - Vê

V. Exa. q oe o caso é diferente: quem
aãJ:njn1stra é o próprio Prefeito.

O Sr. Rui Almeida. - Os Conse
lhos foram organizados para os Es
tadas. O Distrito Federal tinha uma
Lei Orgân1cs..

O SR. NEREU RAMOS - A sltua
ção do Distrito Federal é diferente.

O Sr. Ruí Almetda - E' "Rui ge
nerts" .

O Sr. Hennea Lima - Poderlam08
redigir o disposlt1vo de maneira. a es
tabelecer o se!Uinte: "exercerão as
funções dos Poderes Executlv... e Le
gislativo, segundo a legislação vigente.
no que não contrariar a atual Con.st1
tUiçAo.

O SR. NEREU RAMOS - Atente
V. Exa. para o seguinte: estamO.!.
diante de pedido de destaque no sen··
tido da supresaAo ~o dispositivo. E' a
única co1.sa Que exIste em tela para
d1aetlS81o •,

O Sr. Ag4~ Jl4g(:lJu2u 
Bupresao o d1IpQ&1t1vo. aublJate o "Itato
quo"? '

o SR. NEREU RAMOS - Penso
que nã.o subsIste, porque nA<> há cUs
poslção alguma mantenc10 atrtbuição
legislativa aos Inte-rventares, uma. V~
promulgada a Constltulço.

O Sr. Pau.lo Sarasate ~ V. Exa. tem
absoluta. razão.

O Sr. Antonio Felicíano - Qual a
fÓl'XD:Ula que o nobre orador, então.
sugere?

O SR. 2't""EREU RAMOS - E' a se..
gulnte: V. Em. retlrará ~eu pedido
de deõtaQue, para Que se possa conc1
llar, na redação, o texto com o pen
samento de V. Eu. Manttdo, porém.
o pedido de supreu§,o, iMo não sert\
possível. Não pod~mos lnovar no Que
Dão enste.

O Sr. Agemem.11Dn Maqalh4e8 
Poderem(ls votar o diapositivo com
:ressalva da redação. .

O 8R. NEREO RAMOS - Por con~
segu1nte, o que temos a fa2lef é negar
a supressão e, depois. na redação,
aereseentar a referência aos Conse
lhos Adm1nlstr80tJVOO e à legislação vi
gente.

O Sr. Carlos Prestes -- Com a su
pressão do dispositivo, 08 Intervento
res POderã.o ter sua atuação regulada
por lei ordinária, elaborada de a.côrdo
com o art. 11 da. Constituição; e, de
pois, quando forem empossados os go..
vernádores, terão êstes os poderes li
mitados pela.s próprias Assembléias
Legislativas.

O SR. m~ RAMOS - Parece
me que V. Exa. não tem razão. Pro
mulgada a Constituição, teríamos en
tão de votar a tntervenção nos ~ta

dos, porque não ficou prevista. nas
Disposições Trans!tórlas.

O Sr. Carlos Preste3 - O assunto
exige maior meditaçlo, no toca.nte às
atribUições dos Interventores. E' ne
cessário fazer a revisão de uma série
de artigos. Não creio que um só dis
pOsitivo possa regular o a~sunto. A le
gislação ordinária regularé. o assunto
de at:6rdo com o art. 11 da Constitui
ção.

O SR. NEREU RAMOS - V. Eu.
alvitra. um período entre a promulga..
ção da Conótltuiç40 e a lei ordln4r1a.
Em que sltuaçAo ficariam os Estados
e Munlc1p105 nêsae Intervalo? E' pre
ciso resolve!' o aasunto imedIatamente,
nas Disposlç0e5 Trana1t6r1as.

Portanto, voto contra a SUpreJ61.0
40 a:t1go e aceito a augestlo de l!Ie
lhe dar redacAo que consulte as opt
.n1Oet generaUza4u aqUl maDifeata..
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das. (Muito bem; muito bem. Pal
mas) •

O SR. ANTONIO FELICIANO (.)
(Pela ordem): Sr. Presidente, ouvi
com tôda atenção a exposição feita
pelo eminente Senador Nereu Ramos,
interpretando o ponto de vista da Co
missão Constitucional. Calou, tam
bém, no meu esp1r1to a expl1caçAo
dsda pelo brilhante parlamentar Pra.
dI') Kelly, outro dos doutos membros da.
mesma. Comissão.

A ABsembléUa, pela justificativa por
mim proferida desta tribuna, verificou
que minha. atitude. propondo o desta
Que de carater supresslvo, considerou.
em primeiro lugar. indeferimento do
destaque modl!ic:l.tlvo, de autoria. do
Senador Aloisio de Carvalho. e, ml
~egundo. a oportunidade de expM ao
plenário meu pensamento, que é êste:
:não compreendo que, no instante em
que se. retira do supremo magistrado
do pais a faculdade de expedir decre
tos-leis, se entregue ésse poder, ou
êsse arbítrio. nos Estados, aos Inter
ventor.es ou Governadores, e, nos Mu
Dic1piob, aos Prefeitos Municipais.

lião pode o Chefe da Naçã.o expedir
decretos-IeLs, mas podem seu.:. delega
dos, Interventores nos Estados, usar
desse. faculdade e podem os prefeitos,
delegados dos delegados d'> Chefe da.
Nação, usar désse mesmo arbítrio I

Foi para corrigir a anoznal1a que
ofereci destaque, de caráter supressivo.

O eminente parlamentar Prado Kelly
e o não menos eminente senador Nereu
R&mos decls.raram. para conhecimen
to da Assembléia, que precisavs.m en
contrar fórmula susceptível doe conci
liar o pensamento generallz.ado no
plenário e essa. situação. Seria manter
8eL ao lado dos Interventores ou Go
vernadores e dos Prefeitos Municipais,
um órgâo de contrOle na feitura das
leis, na fiscalização dos orçamentos e
na. administração pública em geral.
:I!:sse órgão. pela. legislação vigente, é o
Conselho Administrativo, em cada. Es
tado.

Sr. Presidente, uma vez que em.
emenda. de redaçA.o será atendI tjo o
pensamento de se manter em cada. Es
tado o Conselho Administrativo com as
atribuiÇÕeS atua.is, de colaborador do
Executivo e do Leglal&tivo, nlo tendo
divida em retirar meu destaque de
carAter supress1vo, desde que minha
lntençAo foi atendida pela Grande Co
m1ssAo, I&. qual nAo pode perante a
Naçlo, fugIr, como nia tem fugido,
dai sadlas e salutares normas da De
mocrac1a.. (Multo bem; mldto bem.
PGlmcu) .

O aR. PRESIDENTE - Srs. Rep:e...
sentanteo, náo agreguei à emenda do
81'. Antônio Fel1cia.no a do ar. Alofa1o
de Carvalho, porque lhe ha.via nt:gBdo
o destaque, cumprindo, aliás, determi
naçâo da Assembléia, que recusou re...
querimento do Sr. RUi Almeida.
segundo o q lial S. Ex. pretendia fOsse
possível apre:sentar idéias nova.s ao
projeto das Disposições Transitórias.
No exame dos destaques - jé. o tenho
dito - subordino-me à determinação
da Assembléia. A sugestão do nobre
senador Sr. Alo1s1o de C&.rValho tal...
vez fÔSse salutar, mas eu estava ads
trito, não ao meu arbítrio. e, sim, à
vontade do plenário. Da! o 1ndefer1
menw. Dadas estas expl1cações, pelo
aprêÇO que me merece S. Exa., conce
do-lhe a palavra..

O SR. ALOISIO DE CARVALHO
(.) (Pela ordem) - ar. Presidente,
pedi a palavra para man1:test&r a
V. Excla. que estou perfeitamente
satisfeito com a explicação que a.caba
de dar. Não houve, nem teria r.avido,
de minha parte nenhuma objeção &.0
ato de V. Exc!a. negando o destaque,
tanto que não lnsistl em que essa
emenda lôsse objeto da deliberação
da Casa.

Eu visa\Ia, sobretudo. restabelecer a
atual legislação federal, norml! única
e geral para todos 06 Estados nesse
período de reajustament.o constitucio
nal. TaJ como está no dIsposit1vo do
Ato Tramltóriú, ficam revogadas as
ConstituiÇ'Õe~ antc-riares a :Yi, tanto
vale dizer que ca{ia Estado terá. Cons
tituiçâo própria. Pede"5e então. para
êsse processo de reajustamento. uma
nw-ma geral. Além disso, o Pres1dE:nte
da República perde, pela atual Cons
tituição, logo promulgada, a faculdade
de expedir decretos-leU!. seus delega
dos, porém, lJermanecem com essa la
cultiade sem estarem adstrit~ a uma
norma geral para todo o pais. Assim,
o plenário quer, Sr. Presidente, - e
ficou bem claro pela palavra do llder
do Parttdo Social Democrático, do
eminente sUlblider da UniAo Den\ocrá
tica Nacional e do Sr. Carlos Prestes
- que a leglsiação vigente pennaneça
até que os Esta'Cl06 se constituciona
lizem.

Ora, se esta é a nossa lntenc;Ao e se
o ilustre Deputado Antônio Peliclano
cOllcordou com a retirada de sua.
emenda Bupresslva. o que devemos vo
tar é o capftulo das DispOsições TrBn
sltórlas, salvo a redação. A ComiIssli.o

(' ) NA<> to1 revisto pelo orador.



- 376-

de Rerlação, na.turalmente, com o er1
térlo Que todos lhe rp,conhecemos, e
por certo confirmará ainda neste caso,
~s.rã a plenArto redação CODSO&nte a
opinião da Assembléia. (Mujto bem;
mutto bem. Palma.!).

'0 aR. PlR'ESIDENTE - S. Exc1a. o
Sr. A'DtónJo Fellclano retirou sua
emenda?

1) SR. ANTONIO FELJlCIANO 
Sr. Presi<lente, de fato retirel-6, com
a declaraç§.o do Sr. Aloisio de Ca.r~

va.lho, - salY'O a redaçã.o. - desde
que tOsse adota<la a sugootão do 1lus
tre Deputado Prado Kelly, ace'ta ])elo
Senador Nereu Ramos, pelo Relator
Geral, pelo Deputa-do Prado Kelly, e
pelo Senador Carlos Prestes, que in
ternretam o pensamenoo da,s correntes
poUJeas aqw represe.ntadas. (Muito
bem> •

O SR. PRlmIiD'ENTE - A retirada
da emenda não pode ser concedida
pelo PI esldente. neste trâmite, mas
sOmente pela Assembléia. Consulto-a.
pois, sóbre se H.prova o pedido do
Sr. Antônio Feliclano. (Pausa).

Está conced1da a retirada da.
emenda.

O 8R. NEREU RAMOS (.) (PeZa
ordem) - Sr. Presidente, muitos dos
nobres Srs. Representantes indagam
~ haverã, ou não, sessão esta. noIte.
P~d.1r1a a V. Excla.. não convocasse
a AssembléIa novíI.mcnte para hoje
(mutto bem), porque. dada. aos mem
bros da Comissão de Disposlçóet Ge
1'ais a noite de hoje para redigir o
Vencido, convocaremos - e eu o
anWlcio desde já - a. Comissão da.
'Oonstitulç9:o para amanhã, às onzo
boras. a fim de tomar conhecimento
do vencido relativamente ao têxto
da ConstItuição. e. às 14 horas, apre
sentaremos à Mesa. nosso trabalhu.

E' o pedido Que. formulo a V.
Elçcta.. Sr. PresIdente. (Muito bem:
muito bem).

O SR. PRESIDENTE - Dentro
das atribuições que o Regimento con
fere a.o Presidente, deflro o pedido
do nobre Representante Sr. Nereu
Raro.o&: e convoco a A.ssembléta para
aJJlanhA, As 14 horas.

Acabo de r~ceber requertmento dó
'nobre Representante Br. Barreto
PInto. no sentido de que. a partir
de amanhã, a Assembléia reaIlze 8es
s6es notu:nas às 20 horas, para w
tbnar a votação do Oapitulo das D1s..
posJç6es 'rra.usltórlfl.S.

Submeto o requerimento do s~..
g11.Últe teor, à decisão do plenário:

JlEQtJll:'RI!O:lttO

Requeiro que a partlr de amanhã,
t. a Assembléia reallze sessões no
turnas, às iP horas, para ultimar a.
vot84;ão do capítulo das DisposjÇõeB
TraD51tórias.

Sala das Sess6es. 8-9-46. - Bn.r
,.eto Pinto.

O SR. PAULO SARASATE <Pela
ordem) - ar. Presidente, parece ter
!tcado resolvido que a Assembléia
tAo realizaria mais sessões DQturnas.

O SR. PRESIDENTE - Atenden
do à sugestão do nobre Representante
Sr. Nereu Ramos. d1ante da neces
mdade que tem a Comissão de acom
panhar os trabalhos, achei ra.zoável
llão convocar sessão para hoje à
noite, mas para amanhã às 14 hor~.

O requerimento do nobre Represen
tAnte Sr. Barreto Pinto é, porém. no
sentido de que, fi. partir de a..'nanhA.
f~amos sessões noturnas, às 20 ho
ras. para continuar.nos a votação das
Disposições Transitórias.

O SR. LINO MACHADO (.) (Pela
ordem). - Sr. Presidente. tenho a
lmopressão de que ú req1lf!.1mento está
prejudicado. Como V. Ex." sabe, a
Casa deliberou, há uma semand, per
manecer em sessf:l.o pennanente, de
maneira que C8,OO a V. Ex.- convocar
ou náo as sessões,

Minha opinião - e não é pessoal.
poi"que a Assembléia ~sslm deliberou.
chegando a :realizar três sessões num.
só dia.

O Sr. Barreto Pinto - A sttuação
era d1terente.

O 6R. LINO M.'..CHADO - ..•
minha opiniáo é ce que o requerlmen..
to está. prejudicado. <Muito bem).

O SR. BARRETO PINTO (.) (Pela
urdem) - Sr. P:'esidente, hã poucos
minutos tive a honra de me entender
com O!! nobres Rl..-presentantes senho
res OtiV:o Mangabeira e Nereu Ra
mOlS, qttanto à poss1bll1dade de hoje
haver ou não sessio D<lturna, pg.ra
o p.r<lssegu1.mento de nossos trabalhos.

A Constituição devi, ter flcàdo con
clWda ontem, o que nAo sucedeu por
motivos vários. Mas a verdade é a

, seguinte: temos, no capitulo das J)1s..o
])Oeiç6es Transitórias, ririas dezenas
de destaques Já concedidos; se nio
realizarmos trabalho inttnso, com ses..

(.) Não foI revisto pelo 'orador.
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sões ordi:lárlas e e::rlraordinAris'i, d1à
riamente. jamais terminwoemo.s nossa
ta.Te!a., não se .sabendo qua.ndo possa.
&er promulgada. a Constituiçlo.

8r: Presidente, a Assembléla. é s0
berana e decidJrá oJ.Q aprovação de
meu nquer1Jnento ou de sua reJetçL\o.

Era. o que t1I1ha a c11zer. (Muito
bem) •

O SR. PRESIDENTE - O reque
rimento do Representante ar. Bar
reto Plnoo estaria l Lpllc1tamente pre
'ud1c&do, porque na forma do Reg1
mento e de acbrdo cpm ss neees.s1
da<1~s, a Me6a convocará sf"~'>ôes. En
tretanw, como PresideD ~ ~. proeuro
eempre efitar em consonância com o
pleni.rlo e com 6 ComissAo d~ CoD6
tJ.tuiçAo.

A. tarefa da As.semblé.1a. ulio é sb
!nente votar; entre out1'a.s atribuiçõe6
tem a de concatenar o vene1do. En
quanto o plenlu1.o vota, a C<>m1ssAo
de Const1tuiçâo trab..lha e ncompa.
nha o que êle delibera. Daí a neces
sidade de orientação conjunta.

A grande OÓm!&âo tem se de1Jo.tado
ao trabalho, em louvável e5fôrço, até
altas horas da no1te. E o povo está
deI:.te de que a Assembléia se tem
desdobrado DO sentidú de abreviA-lo.
Apenas é matenaln'1ente im{JOSs1vel
mareha. mais rápida. Não obstante,
como sempre tomo ~m consideração
os requerimentos L.OS 51's. Deputad<lS,
vou submeter à. Os.sa. o de S. EJ:.- o
8r. Representante .Barreto :»loto.

Fora. a explicaç~ que desejava dar.
O Sr. Ba'fTeto Pinto - Diante da.

eJtlPUeaçft.o que V. Ex.- s.<:a.ba. de da.r.
dJ21endo Que coD'Vocará sessões notur
nas, a partir de an:anhã. meu reque
rlmento é desnecessário.

Estou pronto a. retirá-lo, oert-o de
que ha'Verá matéria para. a. sessão ex
tra.ord1ná:rla. às 20 horas de amalllbA.
Reservo-me apenas o d:!reito de re
navar meu ~ed1d(), se nece3Sárto.
6ár1o.

O SR. PRlESIDENTE - NA.o assu
mi com V. Ex.· compronW:i6o de oon
voca.r sessão pa,n. ama.nhã à· noite;

. fa-lo-ei se fÔ1' necesslLrio. Estou sem
pre traba.l.ha.ndo - 1rui1Bto ..... em
eonucmê.nc1s. com os di'%r806 Ót'gA,08
da casa. A Oomísd.o da. COnst1tuJçAo
é ao fonte geradora d<J6 trabatlh06, que
temos de acompanhM', como 841.rmou
o S1'. senador Nereu Ramos. se real..
mente f&r preetso. tTaobsJh.&remOB dia
e noite. Agora, em face da decle.ro.çAo
ele nobre Representante está retl!ra.c1o
o requerimento.

ADJtes de pa.&Sar a outro assun·to. de
seJo ler &0&5 Srs. Repre:&en!tant.e8 o
0OD.'V1te tra.nsmitido por uma. Q.O.ID.1a...
são, que eompa.reoeu à A&sembléia. em
nome do sr. Prefeito de Nova. Iguaçu,
nos seguintes têrmos:

Tenho a honra de convidar a Vossa
Exce1ência., e 60Udrtar &eja. ês&e cem.
'fite ~Yo a todos <J6 seDibares Re...
presenta.Dte6 da NaçA,o e Emlas. Fa...
mfi1aa a a.s.st3tl.eIn ~ Ln&ugu!raçio da
.E:Epos1çIo oomemara..t1va do "Dia da
Lara.nJ&", & !e l'erttiear no d1& 22 do
eCfn'enT.e, As 10 horu, nesta ddade,
oom a p.re&ença do Exmo. ar. Gene
n.l Eunoo GfIlBPar' Dutra., emmen.te
Pre31~.enrte da. RepI1bUea. - Cord!a1a
sa.~. - P/Jul~no dt: Sou..~ Bas.
boM. PrefeltD.

O SR. PR.ErS.IDI!%NTE - ~
8'UJn,do, 1'01.1 6Ubmeter à Cam a emen..
da n.o 2,764, do 8r. 8e"rerla.no Ntme8.
Tendo S. Ex.- moUv06 de ordem pea..
soaJ. e &fet1'Ya, pa.l'3 .:lIe 8oUSel1'ta.r do Rio
de .JaneIro. conudo essa precedêDcla..

A emenda é a &egUi":'lte:

"F'!eam ertintos OiS territórlO do
GuaIpOré e Rio Bra.noo, sendo ~
mcorporadoe 8J06 E'1tad06 do ~'\.m.a
zonas e Ma.to 01"05SO as c1I'cunscrt...
ções de-stactldas dêsses Estados
para. a !ormaçé.o daquêlet5 Terr1t{)...
riOlS" .

O SR. 8EVERIANO NaNES (-) 
(Para encaminhar a votaçdo) - Se
nhor Presidente, a emenda que ora.
defendemos peraute a. Assembléia. estA
apoiada pelos Representantes do Ama.
zonas, e por QUase rodos os partidos
polft1eos - O Partido Social Demo
crático, o Partido Trabalhista Bra..
sUetro e ao UniA.o oemocd,ttca Na.
clonal - aJélIl de honrada pelas as
sinaturas dos Srs. Manuel Novais,
Luis V1ana, Egberto Rodrigues. Coe
lho Rodrigues, TomAs Fontes, Tava
res do Amarsl. Nestor Duarte, Lino
i4aehado, Al10mar Baleeiro, FlOres da
Cunha, Rafael Slncurâ. e outros.
Trata~se de matéria eons1dera.t1a jul

gada. em face da deliberação,- há. pou
co. tronada por esta Assembléia rela
tivamente a. outros Territórios des
membrados de Estados da FederaçAo
bnt.a1le!%'a.

Estou tranqu1lo com o Julgamento
que o plenJ\rlo fara adrca do meu
Estado mutUad.o por &.to da d!t....
dura. Que nAo ofereceu c~rCln4um
&lgum,. just1f1e&Ddo te.1 mec114a.. ma.

I
.'
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apoiou apenas no único motivo da de
fesa do terrlt6r1o nacional.

O Amazonas, como nenhum Estado
da FederaçAo brasileIra, jama1s se ne
gana fOsse feita. a detesa da Pátria
através suas fronteiras, -em qualquer
setor.

O Sr. Ru.i Santos - Muito bem.

O 8R. SEVERIANO NUNES - TOda.
&. AssembléIa., entreta.nto, sabe que meu
Estado, llmitando-se com cinco tepú
bUcas h1spano-am~rlcanas e com &.
Guiana Inglêsa. estÁ. com suas fron
teiras deltm1tada.i por Comissões Mis
tas de oficiais do &C:ército e da "Ma
rinha brasileira e por brllhantes on
dais daquelas repúblicas. Essa dell
mitação não decorreu com estrépldo al
gum. A fronteIra está perfeitamente
consolidada de modo inteiramente pa
cífico.

O Sr. Pereira da Silt>a - V. Exce
lêncIa permite um apart:)?

O SR. SEVERIANO NUNES - Com
tmenso prazer.

O Sr. Peretra da Silva - Com a
manutenção do Temtório do Guaporé.
o DQ6S0 Esta.do perde uma daR riquezas
extrativas que se pode considerar a
mais importante da bacia amazôn1ca.
Ainda no recente Congresso Nacio
nal da Borracha, aqui reunido por ini
ciativa do Sr. Ministro da Fazenda,
cientistas brasllelros como o senhor
FeUsberto Camargo, diretor do Insti
tuto Agronômico do Norte e o General
Jaguaribe de Matos, a maior auto
rldade em geofísica., talvez, em nosso
pais, apresentaram seus depoimentos
sÔbre o assunto, indicando a zona gua
poré-mamoré como privilegiada e pro
picias ao desenvolvimento de tõdas as
culturas tropicais. As quedas dágua
maIs lmporta.ntes de todo o vale, en
tre estas o Balto dos Dardanelos, no
alto AripuanA., de altitude superior,
segundo al~UIl8, às Quedas do 19uaÇl,
foram US\ll"Padas pela UniA.o. As rr::
quezas minerais, tudo. enfim, fo1 ar
rematado ao Amazonas, Estado-mem
bro da federação brasileira por um
s1mples decreto-leI.
. O SR. SEVQIAN'O ~'"UNES' 
Muito bem. E êsse esbulho deve ser
reparado por esta As8emblê1a Na.c1onaJ
Oonstltuinte.

O Sr. Pereira d4 SUva. - Pennlta
V. bela. qne continul meu aparte de
extensAo amazônica, o Que me per
doa.""á V. Excia. Mas é preclso salIen
tar o que nos aconteceu em relaçAo ao
Rio Bra.nco. Tiraram Q vida e o &a.n...

, gue do DOSSO Estado. com a crlaçlo

dêsse T1rrit6r1o. Melhor seria que se
tivesse promovido a abertura da ro
dovia ou ferrovia Manaus-Boa VLsta.
Essa providência, sim. reforçaria o
progred1mento de tOda aquela. riqUÍS
sima região. a única de que dispunha
'e poderá dtspor o A:nazonas, para o
desenvolvimento da pecuária e indús
tria. "derivadas, sem contar com as ri
quezas m1nerals do solo rlobranq~nse.

universalmente proclamad&.S.
El' justo que tudo Isso retorne ao

nosso Estado, como acaba de acontecer
em relaçã.o ao Paraná e Mato Grosso.
aos quais esta Assembléia devolveu há
poucos minutos o Iguaçu e Ponta Porá.

O SR. SEVERIANO NUNES
Agradeço o aparte do nobre deputado,
que vem confirmar os argumentos em
benef1cl0 de minha terra, espoliada
tantas v~zes, e estrangulada três vê
zes em três Territórios desde o do
Acre.

O Sr. Jollo Botelho - O que V.
Ex.- está propondo é nocivo aos in
ter~sses da nacional1da.d.e.

O SR'. SEVERIANO NUNES 
Não é verdade; V. Ex.a nã.o conhece
o meu Estado e está falando de 01
tiva..

O Sr. P~eira da Silva. - Coiba-se
o meu nobre colega João Botelho qe
interferir no assunto, que não diz res
peito ao Pará, Estado que sempre me
receu de nós todos do Amazonas o
~Jáxlmo car1nho. A matéria nos diz
respeito. Aguarde-se V. Ex.a. para de
fender os interêsses de sua te:Ta
quando estiverem em jOgo. E' desele
gante Sl.la interferência, combatendo
a causa justIss1ma do meu Estado.

Sr. Presidente, 08 Terrltórios do
Guaporé e de RIo Branco exatamente
arrebataram do Estado do Amazonas
seus Municípios mais ricos, mais flo
rescentes e mais populosos do meu
Estado.

O Sr. Rui Santos - Se Já foram
supr1m1dos os Territórios de Iguaçu e
Ponta Por§.. que se suprimam os de
mais.

O SR. SEVERIANO NUNES
Perteltamente .

Estou dizendo algumas palavras em
atenção a esta Assembléia..

O Sr. Slluatre pertcle8 - Peço per..
m1s!Ao a V. Ex.-" para ler o seguinte
telegrama:

•.tOpem O{ad o~SJAa.% JOi 0lN (.>
-suooeu ·omsam o'l5unxa vpnou

lO Vive P'OPulaçlo Te.rrltór1o Igua
çu verdadeiro dia J~ t1na.1 com
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t1tui mesmo. Reconforta. declara
çáo vossêncla sentido defender
existência Território. Esta. região
sob domlnlo Paraná viveu esta
do st!gregação mais comeztnhos
Dlelos civ1llzação. Nossos escola
res freqUentavam ~,ulas argenti
nas à mingua escolas nacionais.
Vias comunicações pràUcamente
inexistentes lmpresté,veis passa
gens tropas e mercadorias. Bà
mente paixão novos s~ern.mas ês
tes tendos paranaenses pretendem
encobnr beneficios decorrentes
criação Territ6rios. Populaçf.o im
plora vossência empenhe sua. cul
tura e inteUgência. defesa esta.
gleba brasilei:a visto não serem
deputados Santa Catarina e Pa
raná. mandatários êste povo que
nêles não votou, senão apenas
Presidente República. Defendendo
existência Território Iguaçu vos
sência terá d1retto nossa gratidão
que é gratidão do próprio Brasil.

Ricardo Bertarmi. pelos enge
nheiros. -- Freittul Lopes. pelos
advogados. -- Joaquim Cc1ndido
Araújo e Gabriel Gurgel, pelos
dentistas. - Fredertco Stadler Jr.,
pelo comércio. .- LeÓ11tdas Silva
e António P6rto. pelos operários.
- Evaldo Vieira. pelos empreitei
:-os de estradas. - José Funk e
Mário Lobato, pelos td.refefros. 
Arlval Natel Camargo. pelos fun
cionários JusUça".

O SR. 6EVERIANO~ - Se
nhores Constituintes ~ palavra do
Uustre Deputado Silvestre Pérlcles
vem corroborar a argumentação que
acabo de apresentar à Assembléia,
pois trata-se de coisa. Julgada. 5, Ex.
se refere aos territórios de 19uaç6 e
Ponta-PorA, a respeito do." quais o
nobre Deputado, ontem trouxe para
esta Assembléia a palana do honrado
M1n1stro da Ouerra que asseverava se
rem os ún1co.s que interessavam à de
fesa das UOSSaB tronteJras.

O Sr. AUomar Baleetro - Suponho
haver equivoco quanto à af1rm.&çAo do
ar. Ministro da Guerra., pOlquanto
ninguém contesta que o Go~rno Pe
deraJ pode construir, nêsse8 territórios
ou em qualquer ponto de outros EB
tados. U fortalezas ou tr1nche1ras que
ae tornem neceuár1aa à defesa do
pais. Isto é matéria paeltlca.
. O SR. SEV'ERIANO NUNES

Meu Estado jamais se recusa.r1a a
prestar esse relevante serviço à Na
elo. O aparte do nobre Representante

Sr. Al10mar Baleeiro fortalece meu :a..
gumento.

O Sr. Altomar Baleeiro - Dizem 
não POMO afinnar, pOis nA.o pocsUO
elemento de prova - que administra-
dores dos territórios em vez de em
pregarem dinheiro da Nação nas suas
sedes têm escritórios aqui, mantendo
funcionários que recebem. C1DCO e dez
mil cruzeiros por mês.

O SR. SEVERlANQ NUNES - E~
exato. V. Ex.- pode nfirmar com se
gurança, porque é 8 expressA0 da. ver
dade. Rã funclonArl08 dOll temtrtos
na.c só na Capital do pais como nas
dos outros F"."itados. Alguns, em Ma.
naus, ganham mais do que um Depu
tado Federal.

Srs. Constituintes, estou amp&rk&.ndo
os anseios do povo amazonense. nAo
s6 htravés de seus Representantes.
como por intermédio dos membros dos
vários partidos políticos com assento
nesta Casa; estou defendendo ponto
capital do programa da UniAo Demo..
crática Nacional, que é o da recupe
ração pelos Estados· dos ten1tórios que
nâo interessem à defesa daa noasaa
frc.nteiras.

E' evidente, Sm. Representantes que
nenhwn terrlt6no interessa mais li
defesa das nossas tronteiras, porquan..
to aqueles que estavam ne8885 con
dições jã foram rest.ltuidos aos Es"
taáos a que pertenciam.

Sr. Presldente, é !acU avaUar 08
prejufzos causados ao meu Estado,
com kse desmembraiDento dando Q
entender desejarem com tal medida.
reduzi-lo ti. expressA0 mais simples. le...
var sen povo à sttuaçAo àe completa
Dliséria. Basta acentuar que, produ
tos extraidos de terras conS1derad.a8
federais, estAo !sentas de trt'buto e
nenhuma produç!o mais do meu EI...
tado está sujeita a impostos, porque
aU tudo se contra.bande1a., alegando...
se que se tr80ta de produ~ doa ter...
rltórloa.

Estamos defeooend() a sorte daque..
le povo loIJ8ÚlQuo e eaqueclda. Tenho
& eert.eu. de que o Braall. aJcum dia.
olha.nL para êle, e d.t4nte ela 8U& si·
gante8eá fetçi<) geogrUt.ca. e da g:ra.n..
deza d"!; ~us hamens, hA de reeoDhe
eer êaae6 direitas.

AJJIIillo para a A8lIemb»ia; 8peki pI
ra a Justiça dos 8n. representantes,
que cSeft e8tar entroQ!z1ld& na Coai·
e1'DCla de todos 6_1 (J(ldto bem;
mtdt-D ~. PIIl">.
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o SR. JOAO BOTELHO (.)
ST. Presldoente, tenho emenda. SÔbre
o assunto. No infeio da sessão per
guntei a V. Excla. se estava. preju
c:Ucada, sendo negativa. a resposta.

O SR. P&EElrDENTE - RefeTe-&e
à ext1.nçft.o do terrttório do Rio Bran
co?

O SR. JOAO BOTELHO -. N§.o.
Trata. dos resta.ntes territórios e pe
de lnden1zação à Un1.Ac pelo desmem
bramento das àreas. &se destaque
foi concedido por V. Excla., reser
v.ando-me o dh'elro de tratar do as
81Dlío oportunam-ente.

O SR. PR'ESIDEN'TE - Os ún1c08
destaques concedidos reíerem-se aos
territórios do Rio Branco e GuapOré.
Não há outra. matéria, 00 momento.

O SR. COSTA NETO (.) (Pe14 01'
ãem) (*) - Sr. Presidente, tui voto
venckio na Comissão, porquanto opi
nava pela. extlnção d~ tenlt6rioo que
constituiram objeto do discurso do
eminente representante do Amazonas.

Por êsSe motivo, desejo cODSult.ar
ao Sr. Bil'V'estre Pérldes, se pretende
ocupar a tribuna para dclender o
texto do projeto, eseJ:ar~ndo o pen
samento, q~ fol veDCedor.

O SR. PR.m'IDENTE - Em vista
do adIantado de hora, ad10 a vota
ção da matéria pn.ra. a. pl"ÓxIma ses
aio, amanhA às ~4 hare.s, oon..~rvan
do a lDSCriÇA.o do nobre r~eseDtante
ar. 8Uve6tre Pértcles.

O SR. SII..iVFSTRE Pl?m..ICL.liB 
Grato a V. Ex:cla.

O SR. PRESIDENTE - EstA finda
a hora da seasâo, vou levantA-la, de
signando para a de arnan.hlL, dia 9, a
segUinte

OBD:DI DO DIA

Ccntlnuaçio da votaçAo do projeto
da Constltlrlçlo.

Detzaram de compareeer 21 Se~
nhorea Bepruen.tantt',s:

PtlrtUlo Social DemocrdUco
Amazonas:

Leopoldo Peres.

.
(.J )lA<> foI rev1ato pelo ora4cr.

Pernambuco:
Pessoa 01lerra.

São Pa.ulo:

Silvio de CamJ)OS.

Rio Grande do Sul:

Getúlio Vargas.
Antero T...elvas.

União. Democrátfca Nactcmal
Piau1:

Antônio Correia.
Coelho Rodrigues.

Ceará:
Beni Carvalho.

Para1ba:
Adalberto Ribeiro.

Pernambuco:
João Cleofas.

Distrito Federal:
Hamilton Nogueira.
Euclides Figueiredo.

Rio de Jane1ro:

SOares F11hc.
Minas Ger~:

Milton' Campos.
Lopes Cançado.

São Paulo:
Márto Masagio.
Romeu LourençAo.

Rio Grande do Sul:

Flores da Cunha.

Partido Trabalhista BraaileiTo

São Paulo:

Berta Condé.

Partido Republicano

M1nas GeraJ.s:

Artur Bernardes.

Pa.rtido DemocratG CtVt40
alo Paulo:

Manuel Vitor•
Levanta.,. a ...10, àa 18 horas.
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As 14 hora.s, compareceram os Se
nhores

Partido Social Democrlstico
Acre:

Castelo Branco.
Rugo Carneiro.

Alna.zonss :

Valdemar Pedrc.sa.
Pereira da Silva.

Pa.ri:
Magalhães Barata.
neLson Parijós.
J aão Botelho.
Rocha Ribas.

Maranhão:
Crepon Pranco.

Ceará:
Osva14o Studart.
Raul Barbosa..

Rio Grande do Norte:
Georgmo Avellno.
Dioclécl0 Duarte.

Paraíba.:
Jandui Carneiro.

PernaD1buco:

Geremo PoDtes.
Oscar Carneiro.
Osvaldo L!.tna.

Alagoas:
TePtelra de \T83Coneelo8~
BUvestre Nr1clea.
Mecielro8 Neto.Lauro MonteDegro.
José Maria.

Sergipe:

Leite Neto.

Bahia:
AIo1s10 de Castro.
Alta.m1rando Requ14o.
F'róes da Motta.
Aristides Milton.

Espírito Santo:
Henrique de Novafs.
Alvaro -::'astelo.
Asdrubal Soares.

lUo de Janeiro:
A.l!redo Neves.
Amaral Peixoto.
Carlos Pinto.
HeJtor Coliet.
Bastos Tavares.

Minas Gerais:
LeV1ndo CoeJbo.
Melo Viana.
Duque de Mesquita.
Wellington Brandão.
Augusto Vhegss.
Celso Machado.
Olinto Fonseca.
MUton PrateEi.
Alfredo 81..

São Paulo:,
NoveU 'Júnior.
João AbdaIa.

Goiás:

Joio d'Abreu.
Galeno Paranhos.

Mato prosso:
.ArgemJio Flalho.



Parané.:
Fernando Flores.
Lauro Lopes.
Gomi Júnior.

Santa catarina:
Ivo d'Aquino.
Otacllio Costa.
Roberto Orossembacher.
Rogério Vieira.

Rio Grande do Sul:
Adroaldo Costa.
Daniel F'ar8(lo.
Manuel Duarte.
Souza Costa.
Glicérl0 A.lves.
N1cclau Vergueiro.
Herofilo Azambuja..

União Democrática Nacional

Piam:
Matias OUmplo.
José Câ,ndido.

C~ará:

Alencal." Ararlpe.
Rio Grande do Norte:
.\lu1s1o Alves.

Paraiba:

Vergn1a.ud Vanderlel •
Argeumo F1gt.~medo.
João Agripino.
PUnto Lemos.
Ernani Sátiro.
Fernando Nobrega.

Sergipe:

Leandro Maciel.
Bahia:

Manuel Novaes.
Dantas Júnior.

Espírito Santo:
Luis Cláudio.

DJ5tr1to Federal:
J'U1'8Ddir Pires.

Rio de Janeiro:

Soares Filho.
Minas Germs:

QaWiel Passos.
Lopes Cançado.

8io Paulo:

Kirlo MIJado.
Pl1n1o Barreto.
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Toledo Piza.
Aureliano Leite.

Mato Grosso:
Vespasiano Ma:otinR.
Agrícola de Barroo:..

Paraná:
Erasto Gaertner.

R10 Grande do Sul:

Flores da Cunha.

Partido Trabalhista Brasileiro

Minas Gerais:
EzequIel Mendes.

Sáo Paulo:
Hugo Borgh1.
Pedroso Júnior,
Eusébl0 Rocha.

Partido Comunista tto Brasil.

Bahia:

Carlos Marighella.
Distrito:) Federal:

Batista Neto.
São Pal11o:

Jorge Amado.

Rio Grande do Sul:

Abíllo Fernandes.

Partido Republicano

Mua.nhão:
Lino Machado.

Minas Gerais:
Felipe Balb1.

São Paulo:
Altino Arantes.

Partido So·:óal Progressista

Rio Grande do Norte:
Café Filho.

São PaUl..>:

Campos VergoJ.

BsquertJa, Democráti~

Goiás:

DoJPlnlDl VelalCo.
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o SR. PRESIDENTE - Achando
se presentes 103 Senhores Represen
tantes, declaro aberta. a sessão.

Passa-se à. leitura da ata. da :.:essão
anterior.

O SR. HUGO CARNEIRO <1.0 Su
"lente. servindo como 2.0 Secretário)
procede à leitura da ata.

O SR. PRESIDENTE - Em discus
são a ata.

O SR. PRESIDENTE - Não haven
do quem peça a palavra sõbre a ata,
encerro a sua d1s<lussão e vou subme
tê-la a votos. (Pausa.>

'Está. aprovada..
Passa.-se à leitura do exped!tmte.
O SR. LAURO LOPES (2.0 Secre

tário, servi1UZo como 1.°) procede à
leitura do seguinte

EXPEDIENTE
Telegramas :

Do Sr. Interventor do Amazonas,
congrfltUlando-se pela passagem da
data de nossa Independência. - In
teirada.

- Do SI'. Interventor do Pará, con
gratulando-se pela passagem da da.ta.
da Independência do Brasil. - In
teirada.

- Do Arcebispado do pará. cumpri
mentando esta Assem'bléia. por ter ou..
torgado 1\, Carta Magna dentro dos
prtncfpios cristãos. - Inteirada.

- Do Sub-Prefeito. em nome do
povo do Distrito de Cascável. no Ter
ritório do Iguaçu. soUcitando que seja.
organizada uma comissão para exami
nar, antes da extinção. a situação lo
cal. - Inteirada.

- Dos telegrafistas e mestres de li
nha. interino do Departamento dos
Correios e Telégrafos da Paraíba. so
llcitando a manutenção do art. 15 das
Disposições Transitórias. Que assegura
o. efetividade dos interinos Que con
tam mais de dez anos de serviço. 
Inteirada.

- Dos Representantes do com.ércio.
indústria e lavoura d.:> Distrito de
CascAvel. no Território Federal de
Iguaçu, solicitando Que seja organiza..

, da uma comissão para examinar. a.n
tes da extinção. a situação local. 
Inteirada..

Da Soc1edade Rural Brasileira, nos
segu1nt~s têrmos:

Tendo tido conhecimento a.presen
tação nas Disp031ções Transitórias do

Ato Adicional nova Constituição do
Pais, cláusula referente situação fi
nanciamento algodão safras mil nove
centos quarenta dois a mil novecentos
Quarenta cinco e seis pedimos venhA.
chamar atenção- ilustre Assembléia.
tal dispositivo dever ser rejeitado por
não fazer parte matéria constituc1o..
nal devendo sàmente ficar submetido
delibera('ões justiça comum. Respeito
sas saudacões. - A ntónio Queiroz
Teies. presidente Sociedade Rural Bra
sileira. - Inteirada.

Do Sind1cak.o de ~ação de Fi~
V.ege1.a'is e Desca.roçamento de Algo
dãlo no Estado de SáIO Paulo, nos se
guintes têr:m~:

O artigo 25 das l)1.spo-sições Trans1
t6rlas vg que anulará a UbeI"da.de d<lS
prodatar.es de algodão de plelrea.r pela
jlJStjça o resarelmento dos r.rejulzos
que lhes foram inf.l1g1dcs pela mA exe
cução do decreto de financtamenJto
das sa'!~as algodoeiras de 1944 e 1946
?g abeTra contra o mas ruidlmeIlltac!'
sen.rt1Inento de d'ecência bum-ana vg
cercear aos lnte:ressadoo até o recur
so de indagar da. justiça o diretto
que lhes possa assistir pt Além disso
êsse artigo traz em seu boj<> a nega ...
ção de um princípio jurf'ttioo milenar
que r.e'P€le o pato comissório vg isto é
\'lg abeI'll"a contra o mais rU!dim.enltar
se com a ('.oisa a.J.heia pt A aprovação
dêste a!it~o será. reviV1er o nretasto .es
pírito fascista no regime que vamos
iniciar VIS' nuan grau de expressão que
o próprio regime l3.ssado j amais ou
sou atingix pt O a.lPêlo que erra faze
mos a essa nol:Jre Ass.emblé1a pa.ra V'e
d.ar a inc~U&á<l eLe tão imoral recUJ'lSO
na nova Constitu1çáo representa para
nós vg oêrca de 5(;0 produtores ati.ng1
d<>s vg a espe.ra.nça d'r: podermos vg
aIO me·nos ~r bate-r as portas da jus
t1ça e parr8. Vossas Exoelêncla.s a Te-

. pu1s·a a essa. inomináv.el tentativa de
emovallhamento da Carta Magna. pt

Respeitosas saudações pt
Salvador de Toledo Artig-as pt

I
Plr€sidente Sindicato Extração Fi

bras Vegetais e Descaroçamento Al
godão, no Estaoo de SâJo Paulo. 
Intei7YJAM.

Oficio:
De func1oná.rios das Empr~as de

NaveS'açãc, remetendo \nna cópia do
memorial envfadc .0 ST. Presidente
da República e ao 51'. Mil1isvro da
Viação, sollclta,nco apoio dessa As
sembléia pa~a sua justa causa.. 
InteiJrada.
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INDIC....ÇÃO H.o 270, DE 1946

Suuere ao Poder Executi:::o pro
vidências no sentido de serem ins
talados dois postos de abasteci
mento popular no município de
Santo André - Estado de São
Paulo.

considerando que as cidades indus
triais, por sua natureza proletãria:i.
são as que mais estão sofrendo em
virtude da tremenda crise de habita
ção, de alimentos e de consciência que
vimos atravessando. desde os dias
infelizes da guerra;

Considerando que a cidade de São
Caetano (Estado de Sã<> Paulú) foI.
atingida em cheio pelo câmbio-negro,
visto ser localidade tipicamente ope
rária, lutando seu povo por uma ra
zoável melhoria de vida no tocante à
sua alimentação:

Requeiro a V. Ex.a se digne oficIa....
ao Prefeito Municipal de S. André, sede
do município, a fim de que aquela au
toridade pública, atendendo aos insis
tentes pedidos de sua população, pro
'Videneie incontinenti a instalação de,
pelo menos, dois postos de abasteci-
mento popular. '

Sala das Sessões, 9 de ::1etembro de
1946. - Campos Vergal.

- Atenda-se.
Exm.o Sr. Prefeito Municipal àe

Santo André - Saudações.
O povo de São Caetano, di:rige-se a

V. E-"C.a , a fim de solicitar providên
cias sôbre o grave momento em que
atravessam.

São Caetano vive aba~donado, sÓ
tem autoridade repressiva e nenhuma.
admlnlstrativa.

São Caetano precisa de autoridade
que providencie, que regularize êste
estado de coiSas, que é um descala
bro.

Falta tudo: as cotas de açúcar que
são de 1 quilo, são distribuídas na base
de 750 gramas, e isso mesmo, de açú
car crtsta.lizado e sujo, O azeite, ou "
sonegado, ou não tem, e assim por
diante. Se umas tanta'> faroilias podem
adquirir no c(J,mbio-negro. o que neces
citam, outras tantas não podem.

Solicitamos, portanto, W'gentes pro
vIdências, para que seja instalado em
São Caetano, um põsto de abasteci
mento, com os principais artigos, e
tabelados, para que as famílias menos
favorecidas possam adquirir tudo de
que necessitaro., fugindo assim ao cdm
bio-negTo dos artigos mais necessita
dos.

Organiza-se neste momento, uma co
missão de senhoras, que estarão disP05
tas à cooperarem e ajudarem em tudo
que fôr preciso. para a install:l.ção do.
aludido Põsto de Abastecimento.

Aguardamos, portanto que V. Ex.a.
se digne tomar as deVidas providên
cias, no sentido de que São Caetano
não fique tão abandonado como tem
sido até o presente momento, e que as
autoridades encarem as coisas e gra
vidades reinantes. pOis com a coope
ração do povo V. Ex.B pode contar.

:e o que solicitamos.
Respeitosamente .
São Caetano, 21 de agôsto de 1948.
O SR. PRESIDENTE - 8rs. Re-

presentantes, S. Ex.a o Sr. Presidente
da ComIssão Constitucional, Senador
Nereu Ramos, acaba de mandar à Me
sa o ofícIo, que vou ler para que tôda.
a Casa dêle tome conhecimento:

Rio de Janeiro, em 9 de setembro de
1946.

Excelent1ssimo Senhor Presidente da.
Assembléia Constituinte:

Tenho o prazer de levar ao conheci
mento de Vossa Excelência que a Co
missãc da Constituição. na sua reu
nião de hoje. resolveu manifestar o
seu aprêço aos funcionários da Secre~

tarla dessa Assembléia - inclusive os
da Taquigratla e da. Portaria - qlJe
lhe prestaram serviços na sua tarefa
de elaboração (o projeto da Constitui
ção da República, louvando-os pela sua
dedicação, inteligência e proficuidade
e solicitando à Assembléia seja con
signada oficialmente essa homenacem.
Valho~me desta oportunidade para

siglill1.car a Vossa Excelência a alta.
consideração da Comlss~o de Constt ~
tuição e do seu Presidente.

Os Senhores. que estão de acOrdo,
queiram levrmtar-se. (Pausa).

Está aprovado unânimemente.
Mandarei consignar a homenagem,

à qual a. Mesa se assada. (Palmas.)

Tem a palavra o Senhor Soares Fi
lho.
, O SR. SOARES FILHO - Sr. Pre
sidente, Srs. Constituintes, o Estadc do
Rio de Janeiro acaba de perder um
dos melhores valores de sua geração
de moç.os. Trata-se do falecimento
hoje oconido do ex~deputa.dofluminen
se Rui GUimarães de Almeida, nobre
figura de político e admirável expres-
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s50 de cultura, muito cêdo roubado ao
nosso convívio.

O Sr. Acúrcio Torres - Asooclo
me de coração ás homenagens que V.
Ex.o., estâ impetrando da Assembléia,
pois, trata-se de Rui Guimarães de
Almeida, uma das mais brilhantes fi
guras da atual geração flumineme.

O SR. SOARES FILHO - Dlficll é
sempre a tarefa dos que procuram tra
çar a história dos homens públicoo,
porque a análise penetrante, cujo cul
tivo começou em Dostoieswky e cu:im!
nou em Prou.st, procurando a ondulan
te paisagem do espírito humano, como
já tive a oportunidade de afirmar em
outra ocasião, demonstra a co-existên
·eia de várias vidas dentro da mesma
alma. E essas dificuldade5 aumentam,
Sr. Presidente, quando a a.miza.de, em
bora não araste a justa medida na.
apreciação, irrcprimivelmente nos
emociona ou perturba.

A procura ardorosa da verdade a que
se refere Maurois e a transmissão exa
ta das linhas da personalidade descri
ta por Sidney Lee, não são incom
Patíveis. porém, com a dor imensa d1J.
perda de amigo como aquêle a cujo
respeito estou falando, porque no Es
tado do Rio, um mesmo e igual con
ceitf) cercava o nome de Rui Guima
rães de Almeida, isto é, todos reconhe
ciam néle um autêntico representante
das virtudes fundamentais do flumi
nense: o amor pelas idéias, o anseio
pela cultura, o senso de proporção e
de equilibrio e a inteligência. clara e
límpida.

Espírito sereM, mas combativo, mui
to moço honrou a inteligência flUmi
nense, em sua última Assembléia
Constituinte .

Técnico de Educação e estudioso dos
vastos e complexos problemas dessa
especialidade. o seu desaparecimento
constitui, nesse setor, uma vaga de
dificil substituição.

Intrépido lid-ad:OT democrático, seu
patriotismo e seu sentimento do bem
SÓ podiam se m.edir pelo seu inexau
rível despreendimento.

Sua personalidade que se podia di
zer goeteana., pela harmonia. d08 dotes
de esp1rito e de coração, depois que
recebeu. tempos atrás, o oeijo .da
morte. realizou o preceito do grs.ndc
mestre. transformando sua. dõr em
poême.s, que reunidos em volume .lné
dito.'L _~~b o titulo "A última. elegia'·
~o1 .-w"~ado peJa Ace..remi& BrasUeira
de. Let.ras. como o melhor l1:vro de
pouiu c1êste a1W.

A U,D.N. que aca.ba de ver desfal
cadO, no Estado do Rio, o seu corpo
de dirigentes, pelo falecimento d~ um
elem-ento de tanto valor, requer a
V. Ex.a que seja 111Se~'~o em ata lDn
voto de profundo ~sa~, por ê.s.:;~ mo
tivo.

Outrossim, 81'. Presidente, Co;.t1UIllCa
à Casa a morte de ::; utro digue. ex
Deputa.oo numinense - Antômo Dias
Lima, hoje set9u1ta.do, e que na sua
figura de homem sJ.m,ples e :>vD1 en
carnava também as melhores virtudes
morais da gente flum1nense.

Serviu oom fidelidade exemplar o
seu pal'tido na Câmara Esta.dual e ze
lou atentamente pelos intcrésses su
periores do Estado.

Solicita igualm,ente para êsse a,.n":.U:o
político fluminense ao inserção á~ um
voto de pezar na. a.ta dos nossos tra
balhos. (Muito bvom; muito bem.)

O SR. PRESIDENTE - Tem a p~
lavra o ar. Heitor ColLet.

O SR. HEITOR COLLET (.) 
Sr. Presidente, o nobre Deputado
Soares Filho acaba de justific-lll" ho
mena.g"'..nl a Rui Guimarães de Almt.l
da, falecido, hoje, às primeiras noras
da. manhã, nesta capital. S. Ex..& r.ev~

oportunid'8.de de exaltar os méritos, a
personalidade de escol do l1'UStre ex'
tinto, sua destacada e brilhante atua
ção na úJitima A!:semblé1a Constitu
inte do Estado do Rio.

Desempenhou, com alta. competên
cIa, funções de tilécnico de Educação,
cargo que conquistou após brilhante
concurso, depois de dissolvida s. refe
rida Assembléia de 1937, ondoe ceve
oportunidade de evidenciar quaUdades
de homem de vensamento. Escr1Lor
e poeta, o Dr. Rui Guimarães ,je Al
meida dC'lxou vários e interessantes
trabs.1h~ sõbre a história pol1tica do
Estado do Rio de Janeiro, e ainrta re
centemente teve '.Lm trabalho pre
miado pela A.,,"'adem1a BrasUeir~ de
Letras.

Fui um dos seus cOIQ!P'9.lnheit'(,s na
Assembléia Oonstituinte fl'w:n1n~u~e, e
por isso bem de tlerto pude a,dmira.r"
lhe as raras a.ptidões de lnteUgênc.is.
e as excelentes virtudes de caráter.
Por êsses motivos assoc1o-me à6 no
meuagens requerld:as.~lo ilustre R(;..
presentante do Estado ck> Rio, se
nhor SoaresFUbo, e o faço, também.
em uom-e da. ~da. flummense do
Partido Social Democrá.t1co. l Vutto
bem. O ura40r é abraçorto.)

(.) Nao to1 revisto \pelo orador.
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o SR. MANOEL NOVAES - Peço a
palavra pela. ordem.

O SR. PRESIDENTE - Tem a pa
Iavrlll o nobre Represent.ante.

O SR. MANOEL NOVAES (.) (Pe
la ordem) - Sr. Presidente, em suces
sivos dis<:ursos, tenho examinado nes~

ta Casa, o pr()blema palpitante dos
transportes e das comunicações no
Brasil, e cada d131 mais me convenço
da necessidade de usar os pulmões, ...

O Sr. Alíomar Baleeiro - V. Ex/I. os
tena muito fortes.

O SR. MANOEL NOVAES 
gritando, enquanto possa, até que se
normalize a si tuação dos transportes
bra-si1eiros.

Agora mesmo estou recebendo do
interior ba.iano, de Piritiba, à. margem
da Estra(la de Ferro Leste-Braslleirt',
um dos melhores e maiores centi:03
produtores de cereais no Estado....

O Sr. Café Filho - V. Ex.ll- está
prestando relevante serviço ao Brasil.
porque tôda a crise atunl decorre da
desorgs..nJzação dos t!'ansportes.

O SR. MANOEL NOVAES - Muito
obrigado pela colabaração de V .Ex.a.
Estou recebendo o seguinte teleg1'a
ma, assinado por membros do comér
cio local;

Comércio Piritlba representado
signatádos abaixo apela espírito
»atri6tica. Veia. sentido interceder
junto Diretúria Leste Brasileiro
sejam fornecidos vagões requisita
dos esta estação pt alguns deles
desde setembro 1945 pt a fim des
congestionar grandes estoques
mercadorias armazenadas cêrc8I
70.000 volumes sendo 50.000 fa
rinha mandioca sujeitos grandes
estragos sacaria.s deterioração pt
comércio impossibilitaodo adquirir
nova safra prejudicando lavoura
principal riqueza município não
dispondo outros meios durante ano
corrente fornecidos 24 vagões fa
l'inha vg maioria taxas especiais
sendo beneficiadas cêrca cinco fir
mas vg ficando cêrea vinte outras
atrofiadas passando sérios vexa-
mes corresponder compromissos
entrt:tanto praças consumidoras
estão impossibtlitadas adquirir
mercadorias carentes princl»al
alimentação pt aguB.I'dando urgen
te providêncla.s tão justo apêlo
reiteramos vossência agradecimen
tos pt resps sós (aa). - Lauro

(*) Não foi revisto pelo orador.

Lopes Sampaio Pedro Gomes Rios
Silva Regis eia Brandão Filhos
etc eía Ltda Martin1B.no José de
Sousa Francisco Pinto da Silva.
Aristides Pinto da Silva José Ne
ves e Franç61 Casslano Marques
eia Milton Almeida Ant1aco Pe
reira Lima José Moreira Alcânta
ra José Batista Cardoso W Lopes
Gonçalves.

Sr. Presidente, trata-se de do
cumento vivo de. situação dos trans
portes na Bahia e no Brasil em. geral.
li: predso que a Casa, como o senhor
Presidente da República e o Sr. Mi
nistro da Viação. se convençam de
que o Brasil não irá par81 a frente en
quanto não solucionannos definiU
v&l.menÍ-€ v problema,. dos transportes.
(Apoiados) .

Sou médico, profissional da medici
na. o que, certamente, me levaria a
colocar em primeiro p12lno os assuntos
de saúde; mas não resta dúvida que.
sem resolvermos as dificuldades no
respeitante aos transportes, de ccni
vência com as da produção. não pode
remos atender satisfalóríaJmente nem
aos problemas de saúde nem aos de
educação, nem aos de coisa alguma
(a.poiados). por que tudo isso depen
de apenas de renda,s públicas e não po
mos obtê-las sem produção e sem
transporte. (Muito bem) .

O Sr. Euzehio Rocha - V. Ex.1I. tem:
tôda. a razão. De fato, ou atendemos
ao apelo angustioso que nos é diri
gido ou comprometemos a própria paz
soela,}, no momento. As populações das
cidades já não suportam as dificulda
des por que passam. Sem transpor
tes não teremos alimento na cidade, o
que virá. motivar movimentos iguais
ao que ainda outro dia assistimos, de
protesto, de clamor público e até de
perigo para a paz social. (Apoiados).
O apêlo de V. Ex,o. é um brado de
alerta que, ou será ouvido pelo Poder
Público ou levará a uma revolução
tremenda a ordem socLal.

O SR. MANOEL NOVAES - A
advertência de V. Ex.a é muito séria.
Aproveitando a argumentação, devo
dizer que, enque.nto o povo curte fo
me por falta de gêneros de primeira
necessidade, só no interior da Bahia.
- que não se pode considerar um
dos gra.ndes centros produtores do

Brasil, como S. Paulo. Rto de Ja
neiro e Rio Grande - só numa sim
ple-.s estação de segunda. dasse, há 50
mU sacas de farinha de mandioc1:t. per
dendo-se, enquanto o povo paga com
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i) maior sacrUfcio a farinha que con
some!

O Sr. GU~Taci Silveira - No Bra
sil só querem gastar dinheiro com a.
criação de cargos e a proteção a
amigos com empregos. Para trllnspor
te, nada.

O Sr. Campos Vergal - Também
com as construções de obras suntuã
rias.

O SR. MANOEL NOVAES - Pe
diria, portanto, ao Sr. Presidente da
República, para os materiais adqui
ridos recentemente nos Estados Uni
dos, fõsse concedida prioridade à Ba..
hia, porque, creio, nenhum outl"O Es
tado padece mais da crise de trans
porte do que o meu.

O Sr. Alencar Araripe -- O Ceará
está. nas mesmas condições.

O SR. W-ANOEL NOVAES - Oon
cluindo as considerações, acentuo a
conveniência de resolver o Gnvêrno
defiIútivamente a questão do trans
porte brasileiro, ta! como tenho pro
pugnado nesta Casa. Náo é possível
adrrJtir-se que o Executivo pretenda
solucionar o problema do abasteci
mento através meros t::t.belamentos,
quando sabemos que de tais tabela
mentos nada resultam.

A medida. profícua, certa, eficaz,
consiste em awnentar a produção e
dar transporte ao povo e á. lavoura
do int~r1or. (Muito bem; muito bem.
Palmas.)

O 8R. ALFREDO SA - Sr. Pre
sidente, peço a palavra, pela ordem..

O SR. PRESIDENTE - Tem a pa~

lavra o nobre Representante.
O SR. ALFREDO SÁ (.) (Pele. or

dem) Sr. Presidente, ocupo a
atenção da Assembléia para, por seu
intermédio, mostrar ao govêrno da
República a situação de angústia pm
que :e debs.te uma das mais notâ"'eis
emprêsas do pais. E' urna fãb!'lca
de alumínio, única existente nc. Bra
sU, pertencente à Companhia FJetro
Quirr.ica Brasileira, situada nos arra
baldes de OUro Preto. Vencendo di
ficuldades enormes, sacrifícios imen
sas. alguns esforçadoo industriais, a.
cuja frente se colocou o emérito ~n
genheiro Dr. América Gianeti, Jne..
teram ombros à. empresa e funda
ram naquela cidade a fábrica de alu
mínio. Nisso o DI'. Gianettt foi ani
mado e encorajado pelo próprio Go-

(.) Nã.o foi revisto pelo orador.

vêrno Federal, através da Diretoria
do Material Bélico.

Ultimamente, sem favores, sem au
xilio e sem amparo, está em ~bando
no essa emprésa, na iminência de de
saparecer, e, com ela, um dos ele..
mentos da defesa nacional e do pro
gresso de nossa terra.

Invoco, portanto, a atenção do emi
nente General Presidente da Repú
blica ·para que volte as vistas para es
sa. emprêsa e não a deixe extinguir
se, não s6 em virtude dos bene"!ícios
que traz à nossa pátria, come. por
ser a única do território nacional.

O Sr. Lopes Cançado - Permitir
que esta indústria desapareça é co
meter um crime contra o Brasll!
(Muito bem.)

O SR. ALFREDO SA - O nobre
colega Sr. Lopes Cançado decln.ra. que
será verdadeiro crime contra o Bra
sil deixar que esta 1ndústrla desapa
reça. As cau.sas, os motivos, as razões
decorrem, talvez, da intluênda de
fôrças poderosas que, temendo a con
corrência. tentam esm.a.gar nossa in
dústria de aluminio, para. assim, o
Bra.sil continuar a. importar f) metal.

Em face da situação, a.tendendo ao
perigo que corre G. Fábrica de alumí
nio de Ouro Preto, pertencente à.
Companhia Eletro Qufmic3. Brasilei
ra, peço ao Govêrno da República
não seja surdo aos clamores, e evite
éste verdadeiro atentado ao parque
industrial do pais, não deixando de
sapare<:er a únIca indústria nacional,
110 gênero, sob a pressão de fôrças
externas que tentam, por todos os
meios, impedir a expansão industrial
do Brasil.

E' para dizer isso e fazer chegar.
através minhas palaV':'as, ao eminen
te Ch.efe da Naçâo uma verdadeira
denúncia, Que assomo à trlbtma, re
petindQ as expressões d{) nobr-e co
lega por Mina.s Gerais - será aten
tado à nossa indústria, crime contra
o parque industrial brasileiro, per..
mitiT o desaparecimento da CLa.
Eletro-Quimica Brasileira.

O Sr. Gabriel Passos - V. Ex.1I. re
presenta, também, o pensamento da
União Democrática. Nacional de Mi
nas Gerais. Cumpre amparar a in
dústria em questão, a qual está. em
perfeitas condiçÕt>s de funcionamento
e eonstitui grand.e conquista, urna das
maiores realizações da inIciativa par..
ticul2.l' em nosso pais.

O SR. ALFREDO sA - Como a
Assembléia acab$\ de ouvir, falo não

I
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apenas em nome da bancada do P.
S. D., ma.s de tõda a represer..:tação
de Minas Gerais, e talvez expresse
mesm-o o pensamento do pais intei
ro. . . :.t1:

O Sr. Café Filho - Muito ,bem.

O SR. ALFREDO SA - ... a.a
cla,mar contra o crime, contra o aten
tado que serta o deixar morrer a úni
ca. fábrica. de aluminio existente no
Bra.sil.

O Sr. Magalhães Pinto - Princi
palmente pelo descaso com que tem
sido tratado o 2.ssunto ·pelo Govêrn-o
Federal, em épocas passadas.

O SR. ALFREDO SA - Espero,
Sr. PresLdente. que o Govêrno não
olhe com descaso para essa compa
iIlb:ia. e procure ampará-la, de vez que
a mesma representa poderoso elemen
to de defesa nacional e uma real con
quista do parque industrial 1-0 Bra
sil. (Muito bem: muito bem).

O SR. FRESIDENTE - Está sô
bre a mesa o pedido de prorrogação
de licença formulado pelo n-obre Re
presentante Sr. M.oura Carvalho, do
Estado do Pará.

A Comissão de Polícia. não tem mo
tivo para negar o pedido, conforme
pa.recer n.a 16, de 1946, que submeto
à Casa.

Os senhores, que o a.provam, quei
ralIl levantar-se. (Pausa).

Está aprovado.

Tenho sóbre a Mesa requerimento
.do nobre Representante SI. Soares
:f'ilhQ e outros, de inserção em ata de
um voto de pesar pelo falecimento do
eX-PaTlamentar fluminense Sr. Rui
Guimarães de Almeida, nos seguintes
têrmos:

REQUERIMENTO

Requeremos que seja lIlS'erto em ata
dos nossos traba.lhos um voto de pe
sa.r pelo falecimento hoje ocorrido do
ex-deputa.do fluminense Rui Gmma
rães de AL1'Jlelda, notável figura de
técnico de educação, e de poeta que
aea"ba de ser laureado pela A('.adem1a
Brasileira de Letras, com magni!1co
livro "última Elegia."

5aJa das sessões, 9 de setembro de
1946. - Soares Filho. Prado Kelly.
- José Leomil. - Romão Júnior.
Amaral Peixoto. - Heitcr CoUet.
Alfredo Neves. - Carlaa Pinto.
Bastos Tavares. - Pereira Pinto.
Miguel Cou.to. - Brígida Tinoco.
Paulo Fernandes.

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

Estâ aprovado.

Vou submeter a votos outro :reque
rimento d-o nobre Repxeuntante se
nhor Prado Kell~' cl outros de voto
de pesar pelo falecimento do ex
Deputado fluIDínense Antônio Dias
Lima, nos seguintes tênnos:

Requeremos que seja inserto na. ata
dos nossos trabalhos um voto de pesar
pelo falecimento ontem do ex-depu
tado fJuminense Astério Dias Lima..

8. S. 9-9-46. - Prado KeZly.
Romáo Junior. - Soares Filho. 
José Leomil.

O SR. PRESIDENTE - Os Se
nhores, que o aprovam, queiram le
vantar-se. (Pausa.)

Está aprovado.
Agora, submeterei a votoo o reque-

rimento de voto de saudade pela me
mória do ex-Senador Pinheiro Ma
chado, desaparecido a 8 de setembro
de 1915, assinado pelos Sr. Souza.
Costa e outro~:

Requeremos ~ejo. CO!1'i:gnndc em ata
um voto de saudade pelo grande vulto
nacional Senador José Gomes Pinhei
ro Machado. tragicamente desapareci
do em 8 de setembro de 1915.

8.5. 9-9-46. - Souza Costa. 
Manoel Duarte. - Nicolau vergu.eiro.
- Daniel Faraco. - Heróphflo Azam
buja. - Flares dn. Cunha. - AUre
liano Leite. - Bittencourt Azambu;a.
- Adroaldo Costa. - Gaston Englert.

O SR. FLORES DA CUNHA - Se
nhor Presidente, peço a palavra, para
encaminhar a votação.

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

O SR. FLORES DA CUNHA - Se
nhor Presidente, nã'o foi de iniciati
va minha. o requerimento pecUndo
um. voto de saudade à memória do
grande cidadão que foi o Senador Pi
nheiro Machado, cujo desaparecimen
to trágico ocorreu no <lia de ontem.
há 31 anos.

Ninguém, possivelmente, dentro des
ta. Casa, mais do Que eu, estaria no
dever de proferir algumas palavras
no sentido do Que e sol1cit.aco no re
querimento.

Tenho comigo imenso pezar de sen
tir-me envelhecido P., portanto, quase
no fim da vida (não apoiados). sem
ter dedicado um pouco de minha. ati
vidade intelectua.l no grafar algumas
páginas sObre vida tâo llustre e tãa
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digna como a de Pinheiro Machado.
<Muito bem.)

Não é só imposição do dever patrió
tico e político; é, também, obrlgação
moral homenagear aquêle que sem
pre reputei, depois de meu pai, o meu
maior amigo.

Quando se comemora o 31. o aniver
sãr10 do seu desapareclInento, verlfi
eado de modo injusto, covarde e !:>r:l
tal, quero pedir para êle as homena
gens da Casa. em meu nome e no do
Rio Grande do Sul. rerra que tanto
amou e da qual poderia dizer, como
Horácio, Que era o pequeno recanto
da terra que lhe sorria mais do qne
o resto do mundo.

Curvo-me diante de memória tão
sagrada. (Muito bem; muito bem.
Palmas.)

O SR. PRESIDENTE - Os senho
res. que aprovam o requeI1mento que1
ra.m levanta.T-se. (Pausa.)

Está aprovwo.
Tenho sObre a mesa wn requeri

mento do Sr. Café F!!bo, nos seguin
tes têrmos:

REQU[RIMENTO

Tendo transcorrido, on'tem, a da-ta.
aniversária. do eminente brasileiro Dr.
Sampaio COITe1a, constItuInte de

.19:M, já falecido. requeÍ1'o se conslgiIle
na ata dos nossos trabalhos um voto
de saudade, atendendo aos !"p!e-;-ant~::.
e inestimáveis serviços que, em lida,
prestou ao Brasil.

sala. cia[) Sessões, 9 doe set.embro de
1946. - Café Filho.

O SR. CAP.€ FILHO (*) - Sr
Presidente, passou or.:te.m a data, que
seria. de mais um aniversálio, em
vida. de wn homem público, cujo pa
triotismo e cujos se.~çus, dos mais
relevantes, não se acham ainda ins
critos na história do Brasil.

Refiro-me a Sampaio Correia, OOn.s~
tituinte em 1934 .parlamentar de 1935
8. 193"1, um das figuras malS brilhantes
desta casa..

O Sr. AC'Úrcio TÓN'es - Uma d-as
maiores figures da Constituinte de 34.

O Sr. Aureliano Leite - Um dos
luminares daquela Constituinte.

O SR. CAFm FILHO - Vê V. Ex.a,
Sr. Presidente, o acerto do me-u reque
rimento pelos apartes dos meus no
bres colegas, exaltando a persooalida
de d'êsse grande morto, que é. para.
nós, ainda.. pelo .seu exemplo, um.
gI'&ll-de vivo.

C-) Não foi revisto pelo orador.

o Sr. Acúrcio Tôrres - Foi como
bem. disse o Sr. Aureliano U»'.e, um
dos talentos da A.ssembl~ia Constitu
inte de 1934, aJém de ser um dos lu
minares de sua nobre profissão.

O SR. CAFl:: FILHO - En~enhei-
TO civiL.. ~

O Sr. Acúrcio Tôrres - Mais tal'de,
Prafessor emérIto da. Escola Politéc
nica.

O SR. ~ FILHO - ... e, de
pois professor emérito da Escola Po
litécnica, Sam..paio OOrr~l~ iniciou sua
profissão no meu Estado nataJ., ao
principiar a consT~'ução ddo Estrada de
F.er.ro central do Rio Grande do
Norte, ligando assim, o seu nome à
terra que represento nesta Casa..

O Sr. Acúrcio TôrTes - S~m que
rer interromper o llo~re orador, peço
lioença para dizer que S.ltr.paio Cor
reia, além de luminar na .5ua cáte
dra, no exercicí o da 9r·Jfl~5.ãl) e na
-tribuna parlament.ar, foi urra 10s maio
res corações que conheci em roda 30
minha vida (Apoiados.)

O SR.. C~ FILHO - 5r. Presi
dente, Sampajo Corr..eia foi um gran
de exemplo de resis-tência dem~rát1
ca, que conheci ne-ste Palácio r~pre

sentando o Dtstrito Feder91 e lem
bro-me de que, na noite em que a
oarnara dos Deputados vo~ava o úl
tinlo estado de guerra que a condu
Ziu à dissolução, Sampaio Correia,
informado de que a policia v:1.~endo

se da suspensão das gar::L.uttias demo
cráticas, pretendia prender-me, ao
sairmos desta Casa, conduzindo-me
pelo braço. lev<.u-me no seu aUitomó
vel, para que eu fôs.&e preso com êle.
Quando a poUcia, su.spensas já tódas
as garantias assaltava meu apartamen
to a fim de me deter, fol, ainda, por
suas mãos, que me encaminhei à
Embaixada Argentin a para pedir asi
lo.

O Sr. Acúrcio TÔTTes - Porque, ain
da aí, Sampaio Correia se mostrp-va o
grande lider, que sempr~ foi, doas
oposições coUgad,as em 1934.

O SR. C~ FILHO - Regressan
do, Sr. Presidente, do exiUo. eunhecl
Sampaio Correia na prisão. Durant~

o Estado Novo, nenhum l-}omem pú
blico passou mais vézes pelas pri
sões.

O Sr. Lino Machado - E sempre
-com a. mesma resistência,

O SR. C~ FILHO - Recordo..
me, Sr. Presidente como colCemplo,
que numa de suas prisões, 'luando os
investigadores o a.rrancavam de casa,
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foi justamente no moan-enf.o em que
essa. figura. d'a nadonaudade redigia
o projeto de orgl1n.lZaçà() da. Escola
Prática de Agronomia, qU~ ~',e pre
tendia, apesar de opOsicionista, en
caminhar às autoridades do Estado
do Rio de Janeiro para que aprovei
tassetn sua colaboração.

O SR. PRESIDENTE - (Fazendo
soar os tímpanos) - Observo ao nobre
Representante que está rindo o temp']
de que dispõe.

O SR. CAFÉ FILHO - Infe:izmente
Sr. Presidente, os tímpanos obngam
me ao silêncio, mas ficam nas páginas
da Constituinte de 19016 as homenagens
a quem foi em vida um gl"an.de vivo
e é depois da mort.e um grande morto,
exemplo, nos dias que passam, de re
sistência, porque na resistência nin
guém foi maior ...

O Sr. Toledo Piza - Uma das fi
guras mais características que o Brasil
produziu.

O SR. CAFl:: FILHO - '" do que
aquêle que homenageamos - José
Mato~o Sampaio Corrêa. (Muzto bem;
muito bem. Pal7r.,as.)

O SR. PRESIDEN'TE - Os Se
nhores, que aprovam o requerimento
de homena.gem ao saudoso brasileiro
José Matoso Sampaio Corrêa, queiram
levantar-se. (Pausa.)

Está aprovado.
senhores Representantes: Pa:"U com

pletar a Comissão de P8Cuár~a. design:)
os Srs. Reprt:'sentantes Pessoa Guerra,
Eduardo Duvivier, Eusébio Rocha e
José Crispim.

O SR. PRESIDENTE - Vou sub
meter a votos o segUinte requerimento
sõbre o Pro!. AlexaIlJder Flt:ming:

REQUERIMENTO

Requeremos que a Assembléia 00115
tltuinte, por intermédio da Mesa, ma
nU'este ao Professor Alexan:jer Fle
ming o regosijo com que a Nação bra
sileira o a.colhe como seu hóspede,
saudando na sua pessoa Ul:'t grande
benfeitor da humanidade.

Sa.la das Sessões, 7 de setembro de
1946. - Octavio Ma.ngabeira. - Nereu
.&amos. - GurgeZ Amaral. - Arthur
Berna.ràes. - Carlos Prestes. .- Café
Filho. - Raul PiZza. - Arruda Ca
mara. - Lauro Lopes. Barreto
Pinto.

- A imprimir.

o SR. PRFSIDENTE - Os se
nhores que o aprovam, queiram le
vautar-se ~ (Pausa. )

Está aprovado.
Tenho, 'ainda, sôbre a Mesa, o se

guinte requerimento:

" REQUERIMENTO

Requeremos a. Inserção na ata. de
um veto "de congratulações com o ao
vêrno, pelaext1nção do DIP. atual
Departamento Nacional de Inlorma
ções.'

I' .
Rio, 7 de setembro de 1946. - Fer

reira de 'Souza.. - Lino lt!ttt:ha.do. 
Be1'7w..rdes Filho. - Alde Sampaio.
- Verginaud Wanderley. - Hermes
Lima.. ---: ,Heribaldo Vieira.. - Wa.lter
Franco . .:..:.. Graccho Cardo~~. - Alio
mar Bareeiro. - SCYUZa Leãn. - Au
relia.no Leite. - Toledo Pisa. - José
Candido.':- José Augusto. - João
Uraulo ...;--: Domirtgos VelascD. - Alui
sio Alves~ ,- Castelo Branco. - Mota.
Neto. '

O sa;, PRESIDENTE - Os se
nhores que o aprovam, queiram le
vantar-se. <Pausa.)

Está aprovado.
Finalmente, submeto ã Casa. o se

gUinte

: REQUERIMENTO

Considerando que o nosso 7 de Se
tembro foi êste ano excepcionalmente
festeJado, por muitas nações america
nas, Que. manIfestam nOVaULente sua.
sincera amizade pelo ErasU:

Considerando Que, passado o pena
do dolaro'so e trágico ds guerra., as
nações americanas lutam Por um
novo mundo, ,por uma nova mentali
dade intern'-Cional fundamentada. na.
paz. no trabalha e no auxillo mútuo,
embasamento para a felicidade de tô
das;

Considerando que a esta colenda
Assembléfa não passou despen:ebida a.
atit.ude altamente expressiva e fra
terna dos; valorosos países irmãos:
Argentina. Chile. Peru. Urugual. Co
lômbia. marcadamente:

Requeiro a V. Ex..'. consultada a
Casa. se ;oficie aos Chefes do Poder
Executivo·· daqueles países. manifes
tando, não apena.s o nosso profundo
agradecimento pelas homenagens trl
butadas ao :Brasil par ocasiáo de sua
data mâxlma, , como espeeia1mente o
grande desejo do povo brasileiro de
estabelecer:deflnitivamente uma nova
éra de maior alJroximação e profunda

I .
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am1r.ade com os seus diletos irmãos,
OS povos americanos.

Bala das Sessões. 9 de setembro de
1946. - Campos VergaC.

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

Está aprovado.
O SR. ARGEMIRO FIALHD - Se

nhor Presidente. peço a palavra. para.
encaminhar um requerimento.

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

O SR. ARGEMIRo FLALHD - Se
nhor Presidente, envio à Mesa () se
guinte:

REQUERIMENTO H.o 397, DE 1946

Requer ao Poder Executivo
infOrmações relativas aos servido
J"es do Instituto de 'Aposentado
ria e Pensões dos Comerciários.

Requeiro, por interIrlédio da Me33.
da Assembléia, sejs. sugerido ao Poder
:Executivo,por intermédio do Ministéno
do Trabalho, IndÚSt..ria e Comércio,
informe o segUinte:

B) qual a importância. gasta pelo
Instituto de Aposentadoria e Pensões
dos Comerciários em conseqüência dos
atos da sua administr:;:.ção, revogados
agora. 1\0. autorização do Senhor Mi
~tro do Trabalho, segundo o noti
ciário dos jornais ?

b) qQal o número de servidores da
quela institUição qUe, tendo sido dis
pensad05 ou exonerados de cargos t::m
comissão. continuaram pel'cebendo os
vencimentos dos mesmos, ao em vez de
voltareIn a Perceber os vencimentos
dos c'U'gos efetivos. dos quais são titu
lares ?

c) qual o número de servidores do
mesmo Instituto prejudicados ou pre
teridos DOS seus direitos de funcioná
rio. com a inclusão nas carreiras a
que pertencem, de ocupantes de car
gos em comissão qUe, diSPensados ou
exonerados a Pedido, continuam a per
ceber 88 va.ntagens de tais csrgoo ?

d) qual a providência qUe o Minis
tério do Trabalho, Indústria e Co
mél'cl.o adotou quanto à reposição aos
cofres dos Institutos das 1l:nportê.ncias
pagas indevidamente aos ocupantes
de cargos em comissão. após a dispen
sa ou exoneração dos mesmos 1

Bala das Sessões, .... de setembro
de 1H8. - Argemiro Fialho.

- Atenda-se.

Justi.ficação

A 1inprensa desta. capital noticiou
que o senhor Ministro do Trabalho
havia autoriZação a revogação de atos
da Administração do Instituto dos
Comerciários. praticados em de:iacõr
do com a leL Segundo o mesmo no
ticiário os aluclidos atos acarretaratn
grandes despêsas àquela Instituiçáol

decorrendo da .revogação dos mesm..lS
uma economia superior a três milhões
de cruzeiros.

A decisão do Sr. Ministro do Traba.
Iha rnerece rea1nJ.ente todos os aplau
sos. Contudo, não tendo sidQ diVUl
gado quais as Drovidências comple
mentares adotadas pelo refendo titu
lar para salvaguardar os interêsses
daquéle órgão de preVidência soc1a.l.
julgo indispensável que se solicite a
Sua ~xcelênciaos esclarecimentos pedt
dos no reqUerimento acima.

Argemiro Fialho.

O SR. EUS~BIO ROCRA. - St.
Presidente. peço ~ palatra. pa.ra. en<:a
minb:ar um reqtter1Dlento.

O SR. PRESIDENTE - Tem a
pa.lavra. o nobre Represen·tante.

O SR. ~IO DA ROCHA
Sr. Presidente, Ded1 a pala.vra pa.l'a.
enviar à Mesa o seguinte requerimel),
to:

!lEQt1ERU!EN'IO N ,0 398. DE 1946
~

" Requeiro ao POder E:recutivo
in/ornuv;ões relati'Uas à execuçào
àe obras de elevação da barragem
1Z() Rio Sorocaba".

RequeiI'o que. por intermédio Q:a.
Mesa sejaro soll<:1tados ao POder Ex~
cutiv-o as informações seguintes:

1. O) Se fol dada ex-ecuçáo à Por
taria n. o 7Q8 doe 17 de agôsto de 1942,
do Sr. Ministro da. Agricultura, a q '.lal
baseada no Decreto n. o 7. 619 d~ 13
de agôsto de 1941. fixou o PraZO ele,
18 meses pa.ra que a Emprêsa LUZ
e Energia. E12é'trics. Tietê S. A. e
Companhia Luz e Fôrça Tatui, e~e
cutassem as obl"·as de elevação <190
barragem existente no Rio Sorocaba.
a. que se refere a portarla. eJ1l aprê
90.

2. o) Na hipótese de não haverem as
obras determinadas pelo SI. Ministro
da. Agr1cultu:ra. sido concluietas no
prazo da Po,rtaria !l o 70a, qua.l &
prorroga.çã.o conc:diCHl. às Companhias
cita.das no item antenor. para. c., tér
mino das referida.s obras e se termi
nada. essa. prorrogliçâo, foram ou nã.o
as mesl.l:lBS concltúda.s.
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3.°) Finda a. pror:og!1ção e na hi
pótese de ainda. não naverem ~tdo

eonelufdas a.s obras reft"ridas. quais
as proOvidências tom:'l.das pelo C:o'l.<:e
lho Nacional de Agll~ e Energia
Elétrica no senti l·) '"'-,: cJmpE:llr a
Emprêsa Luz e En€:,gla ElétmclJ, d-e
Tietê S. A. e CGmpa.l1hla. Luz e
Fôrça Tatui S. :\ n.) cumprimento
das determinações da portaria. núme
ro 708.

Justiftcativa

'Sr. PlresicLeI1lte: _. A simples leitura
do meu pe,:lld<> de ~nfonnações, mas
enr...o,b:re o cLrama de tóda uma região
pr~ess1sta, cujo desenvolvimento
vem sendo entravado pelo esplrirt:.o
de J,rroesponsabiUdade de emprêsns
coDJCec'...sionárias de serviQos de ut1I1da
üe pública.

O Munieflpw de Tatui, n.o Esta.do de
São Paulo. 5'1' . P1resf:dente, sitúa-se
entre os que, pelo gênio empr-endedOT
de seus filhos. se JlQCOU à vanguall"'da
do movtmento .ndustria lizadoT do
.País. Já em 1882 era ali inaugurada
,uma fábrica d,e t.ecLd<>s - a 3.a de
!São PauLo - seguínoo-se-lhe outras
j.n)d'ÚLStrlas, 8J5 quai:: coloc.a·ram o prós
:per<.. murJcirpio entre OG 10 mais in
dustrializados do estal10 bandeirante.

:F\omlou-lSe, dest'arle. COIDQ não. o
.podea"á. deixa4" de seI, uma verdadeira
ente d,e mão de obra. especializada,
.um proletariado hábil e cwp8.2.. o qual,
é obvio, só pod-e.rla atrair capitai$ in
teligentemente orien ti>.dos , paTa o a u
menrto de seu parqu.t industrial, A
desce,n1Jralização das indústrias. ten
diênda dominante na economia m()
derna, só poderia se aprO'Vetta~ d·essa
situação excepcional de Tartui e pro
cUl'8r-Jhe as pa,rageI1lS para a locali
zação doe novas fábricas. Tudo, po
lt'ém, Sr. President.e. veio esbarra!!"
ante uma sItuação de fato e, qUf' até
êste momen.to, se tem aprese'1tado
i'I1!contornáve1. Refí.To-me ao fonteei
mern'to de energia elétrica, .a qu~~t não
ba~ta siquer às n·ecessidades presen
tes, deixand{) as indústria6 já em f un
clonam·ento, na dependtêrucia de 56
t:'abalha~m 2 a 3 dias p<>: semana

Permita-me SI'. President..~. que eu
raça um ligeiro resumo his',ónco dn
questão, para q.ue melhQr possa se'!"
aprec1atda a dlfsoúria crtminf'~a dos
ex.plcraidores déssf.: serviço, do qual
em úlItima. análise dep~ndoe o futuro
MO só de Tatu1. como, t~m04m. de
Tietê, outro município industrial1za
do cujo progrESSO estaCl0DQU e, tal
vez. esteja retrogrectin'd,o por culpa
eX'Clusiva do mesmo grupo de COIIl'CeS
sio.c.á.r1<>s •

Em 1911, o in.dustrial Manuel Gue
des, com recursos .próprios, inaugu
rSNa em Tatui a. Usina Distribulct.ora.
Guedes, à qual deve o município o
surto progressista de que gozou du
.r.aIlJte 20 anos. Posterio.rII1Jente. foi
a Usina Guedes tranSIformada ~m 50
ctedade anônima, ~ob o nome de
Companhia Luz ~ Fôrça de Tatut 50
cieclac1'e Anônima, com o carpital ini
cial de Cr$ 3.000.,00. A energia era
produzida em uma. barraglem ex1S'ten
te no Rto Sorocaba, barragem essa.
da. qual se servia, também, a Em
prêsa Luz e Fôrça FlétTiCla. doe Tietê,
de propriedade tto Sr. DI'. AlbertA>
San Juan, com a capacidade de 200
B. P.

A graVIe crise econômica atravessa
da pc,lo Pais entre os anos de 1926 e
1S30 afetou inúmer:as 1I1ItLú5trias , d~n
tre estas, a Ccmpanhia Fiaçálo e Te
e~do.s São Ma·rtlnh<>, pertencente à.
familia Gued-es, a qual era possuido
ra da totaJiodl3,de das ações da Com
,pP.nhLa Luz oe Fôrça de Tatui. Assim,
no dooejo de salva:r a fábrica São
Martinho, foi lançado um empréstimo
.por debe·rutw.-es pela Luz e Fôrça. no
.vaJol' de Or$ 2.200,00, empréstim<>
êsse que, se protelou a deba:c1e da
quela companhia., não conseguiu sal
vá-lia da falência veriff.cada posteriol'
meI1lte. Tornou-se. as'S1m quaose 1nsus
rt"e.n.tá,·el a .situação da Companhia.
Luz e Fôrça. d·e Tatul, cujas ações fo
!I"am entregues ao Sr. A~berto San
Juan, que em 1931 velo a se tom.a.r
o verdl8.dJeiro dOM Aesta COmpanhia,
assim como já ,o era da Empresa Luz
e Fôrça Elétrica de Tietê,

A energia elétriJCa que e·ra. fornecida
à industriaJ Tatui, dêsse momento em
diante pa5EOU a ser distribufda por
outras ci'dades: Tietê, Laranjal, C8J'Pi
varri. etc. - cLd:a,~s essas abasteci
d:as pela Emprêsa Tietê e oujos con
tratos são muito mais vantajosos para
o ooncesswn.Mio que Q de TatuL E'
Que o Sr. San Jua-n cuJa emprêsa
".r"1e'tê, sempre v,endera en,~rgia acima
da sua capacidade prod utora. des
cobria, enrtãoo. a forma de produzir
paora a ooUsfação de seu apetite de
lUcros, não importando que, com isso,
viesse matar o custo progressista de
tôda uma zona. A Usina de Tiet.ê
f O'!. imediatamente desmontada, e
com ligeiros aumentos na capacidade
da de Tatui, tôdas as cidades aci
ma relacionadas passaram a ser "de
sabastecidas". Diminuiu a quantida
de de energia fornecida. a zona em
geral ao tempo que a.umentava a de
manda. de Fôrça elétrica, canseqUen-
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te ao seu desenvolvimento indus
trial.

Em 1932, com o soerguimento elas
&.tividades industriais, começaram &

produzir os seus efeitos as manobTas
maléficas do Sr. São Juan Ano pa
ra ano, foram se agravando as con
seqüências dêsse imediatism.) lucris
ta do concessionário das empr~sas. a
ponto de, no momento, tóda. a L'1dú:>
tl..1. dessa vasta zona, estar sujeita
a regime de turno e radonamento,
trabalhando, no máXÚl1'o 3 di'is por
semana.

As reclamações, que, desde 1932,
vieram sendo feitas, encontra:r:un
ouvidos moucos. Em 1939, a Associa
ção Comercial, Industrial e Ag:-ko
la de Tatui, dirigiu um memorial ao
prefeito dêsse município, sem obter
qualquer resultado pratico.

Pareciam inatingível o Sr. San
Juan e seu monopólio.

Em 1941, diante da gravidade da
situação, medidas mais enérgicas
vieram a ser tomadas e, numa reu
nião realizada em São Paulo, pres~n

tes representantes do Govêrno Es
tadual e os Prefeitos rios municípIos
'1-:ejudicados, formou-se uma comlS
s':. , a qual, vindo ao Río, ex.pôs a
situação ao Conselho Nacional õe
Aguas e Energia Elétrica.

Resultou dêsse entendimento. o de
creto n. o 7.619, de 13 de agósto de
1941, o qual, considerando que as má
q.uinas existente$ bastavaro à pr:1du
ção da energia requerida. obrig~"~ a
Emprêsa Luz e FõrçJ., Elétrica de
Tietê e CQmpanhia Luz e Fór:;a de
Tatu! a construirem em conjunto
uma. nova barragem,

A Portaria n. o 708 de 17 de a.gós~

to de 1942, do Sr. Ministro da Agri
cultura, estabeleceu o prazo :ie 18
mêses para a conclusão da obra em
aprêÇo, findando-se êsse prazo ...m 19
de fevereiro de 1944.

Até hoje, Sr. Presidente, já em se
tembro de 1946, dois ancs e sete mê
ses de esgotado o prazo concedido
pela. portaria n.o 708, a sitUAÇão de
TSJtu! e demais cidades já citadas, no
tocante a energia ele~rlca, continú'1.
a mesIlUl., ou para sermos mais Ua
ros, pior. Eis, Sr. Presidente, as ra
zões POI' que vim a tribuna pedir a
atenção do poder público para êste
rincão bandeirante.

Sala das ~ssõs, 9 de setembro de
1946. - Euzébio Rocha.

At:end.a-se.

o SR. EOZÉBIO ROCHA - Ime
llzmente, tódas essas med1dss foram
debakle, chocando-se ante a inércia
do Poder; e essa va.sta rêgião, que
abrange o Tatui, Tietê e c1dad~ ane
xas, vai sendo grandemente prejudi
cada,' porque nã.o se resolve a questão
da. energia elétrica.

Meu reoeuximento vem, preclS3JIl-en
te, ao encontro dos desejos dessa po
pulação laboriosa e de espirito .ndus
trlal dessa mesma. região, a fim de
que ela possa se beneficiar com o pro
gresso determinado pela atração de
oa.pitais que ''ÍSaJIl lucros, diante de
mão de obra tão capaz quanto a do
operário de Tatu!.

Essas as considerações que tinha a
fazer, aguardando o resultado dessas
medidas que atendem à vontade do
povo bandeirante. (Muito bem; mui
to bem.)

O SR. GUARACr SILVEIRA 
Sr. Presidente,· peço a palavra, pela
ordem.

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

O SR. GUAR.ACI SILVEIRA 
('-) (Pela ordem) - Sr. Presidente,
u".inha questão de ordem mexece a
atenção de V. Ex.a.

A Assembléia é soberana, m.ras ne
nhum de nós tem a idéia. de que ela
o seja contra a Justiça e os princí
pios estabelecidos na própria Cons1;i
tuição. Encontramos no texto da
Carta Magna principios, direitos e
dispositiv<JS, Podemos, em me-d.ida
transitória, alterar asd isposições
oonstitucionais e nel:as, ou em medi
da transitória, limitar os direi,;os,
quando isso seja necessário.

Parece-me. entretanto , que a sobe
rania desta Casa náo vai ao 'Ponto de
destruir os próprios princilpios que ~ la
estabeleceu.

Diz o a.rt. 141, § 4.°:

"A lei não poderá. excluir da
apreciação do Poder Judiciário
qualquer lesão do direito indivi.

dual".

Trata~se de um princ{lpio para todos
os brasileiros. Estabeleoecê-lo, porém,
para, dJepois. em med11ia transitória.,
excluir dêsse direito uma mul't'idã.o de
brasileiros, é, SI. Presidente, a. meu

(. ) Não fo1 revisto (pelo ora.do.r.
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ver, um mau u.so da soberania que a.
~ nos entregou.

Entretanto, no art. 41 das Di.s(po
slçóes Transitórias. encontramos:

"E' 1nsU5CetiveI de apreci.açáo
JucUclal ao incorporação ao patrl
môn10 da União dos bens dados
em penhor pelos bene!ictad·os do
financiamento das safras algod=>
eir~ desde a de 194.2 até as de,
1945 e 1946",

No texto constitucional fixamos
o priooipio, conferido a todos o.;
cidadãos brasHoiros a fa.cu:1dade
de 8lPelar para a Justiça, quando se
sintam lesados num direito individual.
Contudo, nós mesmos. na mesma 1et
constitu<:ional, af1I'mamos que tais di
reitos de tais individuas não podem
ser apreciados pela Justiça!

se se tratasse de um direito tndivi
dt."8.l, estaria bem, porque êles podem
ser limitados por conveniência do Es
tado ou por circunstância. momen
tânea de ~ualq.uer outra natureza.

Entretanto tais prindpios não po
dem ser modificados nem abolidos;
êles sã.o sagrad-os c. desde o momento
em que 0& estabeleceIn<ls. devem<ls ser
05 primeiros a respe'1tá-los .

Já não basta, Sr. Prp'sidente, que
êsse dispositivo reflita o medo do pro
nunciamento do Judiciá.r1o. um dos
podel"~s que nós me::imos estam'OS cri
ando ~ respeitando,
~te dispositivo vem anular princi

pio a. respeito de c~rtos e tais 1ndi~i

duas. \AJW.'V se dissessemos: todos sao
iguais perante a lei; entretanto, An
tônio, Manuel e José não são iguaLe;
perante a lei.

A meu ver, Sr. Presidente, o art, 41
deve ser afastado, para que o povo
não venha a dizer que estabelecemos
principios e nós mesmos somos os pri
meiros a colocá-los debaixo dos nossos
pés. EJcaltJamos o Judiciário e impe
dimos que brasiLeiros, l.es8ldos em seu
direito, procurem o amparo dêsse po
der.

Era. o que tinha a. dizer. SI". Presi
dente, ped1ndo aos ilustres colegas que
ten:'b.am em conta que esta Assembléia
ficará diminuida perante o povo se
estabelecer direitos para todos os bra
sileiros e tentar excluir dêsses princí
pios quem quer que seja. (Mutto bem;
mu.ito bem.)

O SR. JOAO BOTElrRO - Peço
a palavra para enviar à Mesa um re
querimento.

O SR. PRESIDENTE - Tem a pa
1a.vra o nobre RepreeentaDte.

o SR. JOAo BOII1ELHO (Pela ar..
dem) - Sem maior delonga, Sr. Pre..
s1dente, passo a ler o requerimento.
que·é o seguinte:

INDICAÇÃO N.o 271, DE 1946
Sugere ao Poder Executivo de

cretação de anistia fiscal e outras
providências, em comem,()ração _à
promulgação da nova Constituiçao.

Considerando Que o dia da promul
gação de nossa terceira Constituição
política, votada pelo povo. será. de
justos e procedentes regozijos;

Considerando que o retõmo do PaIS
aos limi·tes da Constituição PoUtica de
1946 ratifica os ansei.os coletivos;

Considerando que de 1934 a esta.
data vários contribuintes do fisco fo
ram multados, em todo o Pais;

Considerando que as contIngêncIas
da guerra mundial, principalmente nos
Estados mais pobres do BraslI. gera
ram a Impossibilidade de tais contri
buintes solverem ditas multas impos
tas;

Considerando, por outro lado, que
os contribuintes de impôsto territorial,
em tndCl o País, merecem o estimulo
do Poder Público, com a d1spensa de
tal 1mpõst.o em atrazo. até o dia da.
promulgação de nossa futura Carta
Magna;

Requer que a Mesa da AssembléJa
Nacional 8ugir", ao Govêmo da Repú
blica Que na véspera do dia da pro
mulgação da Constitüição Política do
Brasil seja baixacto ato que com
preenda:

a) anistia fiscal para todos os con
tri,buintes multados. que ainda não
pagaram tais multas e conseqüente
mente arquivamento dos processos em
andamento;

b) Dispensa do impôsto territorial
em atrazo, qUE: indica sÔbre ~lebas até
vinte hectares, e que estejam benefi
ciadas ou sejam exploradas pelo res
pectivo proprietário.

Sala das Sessões da Assembléia Na
cional ConsUtu1nte, 9 de setembro de
1946. - Joáo Botelho. - Raul Bar
bosa. - Ivo d'Aquino. - Alfredo Sá..
- Carlos Pinto. - José Fontes .R.ome
TO. - Soares Filho. - Nélson Parijós.
- Altamirando Requião. - Ge:'etno
~ Pcmte3. - Galena Para'1lh03. - Ma..
noel NO'OOes. - JOÓ.() d'AbTeu. - Verg
niaud Waflàerlet/, - Janduí Carneiro.
- Flores da Cunha. - Rui Sa.ntos. 
Al1Ú8io Alves. - Crepori Franco. 
AT(Jemiro F~alJz,o. - Toledo Pi2a.
Jura.ndtr Pires.

AU71d4-se.
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Era o que tinha a. dizer, encami
nhando meu requerimento a Vossa.
Ex.a, para que a Mesa proceda de
acôrdo com o Regimento. (Muito
bem.)

O SR. AGOSTINHO OLIVEIRA 
Sr. Presidente. peço a palavra, para.
encaminhar um requerimento. ,

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

O SR. AGOSTINHO OLIVEIRA (.)
(Pela oràem) - Sr. Presidente, pedi
.. palavra para encaminhar ao Vossa
Ex.a , a.baixo assinado dos trabalhado
res. funcionários e médicos Que exer
cem sua atividade nas plantações da
Fordlândia. :tsses cidadãos elegeram
V. Ex.a, Sr. Presidente. patrono de
sua causa, pois SE; julgam prejudica
dos pelo decreto número 8.440. Que os
considerou como exercendo atividades
rura1s.
Par~e que a única finalidade dessa.

lei foi anular direitos adquiridos pelos
servidores da grande institulcão que é
a Companhia Fard Industrial do
Brasil. Um de seus inconvenientes :toi,
desde logo, privar milharp.s de filhos
de trabalha(lores de :receber educa
ção.

Com efeito. Sr. Presidente, as nol'
malistas tontratadas pela Companhia.
Ford deixaram de prestar serviços a

. essa instituição logo que passou para
o patrimônio nacional. Percebiam
ordenados equivalentes às suas colegas
de todo o Est.ado e, mais, tinham di
reito a casa e luz gratuitamente, além
de férias remW1eradas em cada exer
cicio escolar e as regulamentares. O
decreto aludido privou-as dessas van
tagens, fazendo com Que se desinte
ressassem pelo prosseguimento de sua
tarefa prejudicando, como disse. mi
lhares de fill10s de trabalhadores. Que
ora não podem continuar seus estudos.

Sr. Presidente. êsses serventuários,
elegendo V. Ex.a seu patrono. desejam
que encaminhe o memorial ao Senhor
Presi'Ciente da Rep:Ública. pleiteando
seja cancelado o malsinado decreto
n.O 8.440, baixado pelo Presidente José
Linhares.

Antes de chegar às mãos de V. Exilo.
o memorial, Sr. Presidente. já outro
fôra entregue ao Chefe da Nação, as
sitiado pelos mesmos trabalhadores
da Fordlândia, solicitando, igualmen
te. a revogação do decreto.

Também já tive entrevista, no mes
mo sentido, com o Dr. Firmo Dutra.
Presidente do Banco de Crédito da

(.) - Não foi revisto pelo orador.

Borracha, informando-me S. Ex&. que
haV1a conversado com o General
Eurico Gaspar Dutra, sObre a possl
b1lldade de ser tomado sem efeito o
Decreto n.o 8.440.

Espero que V. Exa.. 8r. Presiden
te, com o espírito magnânimo de gran
de democrata. que todos lhe rec·"lnhe
cemos, empregue seus bons oficios,
como patrono da causa dos trabalha
dores da eia. Ford Industrial do
Brasil, salvando-os de tão afllta sI
tuação. Se assim proceder, outra c01
sa não estarâ V. E":.I\ fazendo senão
defender uma caw.a. justa. e conquis
tar o reconhecimento dos trabalhado
res de todo o Brasil.

O requerimento a que me refiro está.
vasado nos seguintes têrmos:

"Requeremos Que, por intermé
dio da Mesa, seja remetido ao Ex
celentíssimo Senhor Presidente da.
República. o memorial anexo."

Era o que tinha a dizer. <Muito
bem.)

(Requerimento a que alude o
orador. )

Requeremos quP., por intermédio da
mesa. seja rem~tldo ao E,'tmo. Sr. Pre
sidente da República o memorial
anexo.

S.S.• 9-9-46. - Agostinho de OU
veira.

MEMORIAL A QUE REFERE o
REQUERIMENrO

Memorial dos empregados da extin
ta Companhia Ford Industrial do
Brasil que se julgam expol1ados em
seus direitas pelo Decreto-lei n.o 8.440,
de 24 de dezembro de 1945. <Contendo
247 assinaturas.)

C SR. PRESIDENTE - Está finda.
a hora do Expediente.

Passa-se a\.

ORDEM DO DIA

Compareceram mais 208 Se.".ho
Tes Representantes:

Partido Social DemoCTáico

Amazonas:
Alvaro Maia.
Cosme Ferreira.

Pará.:
Alvaro Adolfo.
Duarte de Oliveira.
Lamelra Bltencourt.
Carlos, Nogueira...



Maranhão:
Clodomir Cardoso.
Vitonno Freire.
Odilon Soares.
Luis Carvalho.
José Neiva.
Afonso Matos.

Piauí:
Renault Leite.

Areia Leão.
Slgefredo Pacheco.

Ceará.:
Moreira c!.n. Rocha.
Frota Gentil.
Almeida Monte.

Rio Grande do Norte:
José Varels..
Valfredo Gurgel.
Mata Neto.

Paraíba.:
Samuel Duarte.
JoS'é J oflll.

Pernambuco:
Novais Filho.
Etelvino Lins.
Agamemnon Magalhães.
Jarbas Marwnhão.
Costa. PeJI'to.
Ulisses L1Iu;.
Ferreira Lima..
Barbosa Lima..

Alagoas:
Góes Monteiro.
Antônio Marra.
AtoIloSO de Car....alho.

Sergipe:

Graco Cardoso.

Bahia:
Pinto Aleixo.
Lauro de Freitas.
Regis Pacheco.
Negreiros Falcão.
Vieira de Melo.
Euná.pio de Queiroz.

Espírita Santo:
Atillo Vivaqua..
Ar! Viana.
Carlos LlIldemberg.
Eurico Sales.
Vieira de Rezende.
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Distrito Federal:
J cnas Correia.
José Romero.

Rio de J melro:
Pereira Pinto.
Eduardo Duvivler.
Paulo Fernan<ieS'.
Getúlio Moura.
Acúrcio Tôrres.
:erigido Tinooo.
:Miguel Couto.

Minas Gerai!'=:

Benedito Valadares.
Juscelino Kubitschek.
EtodIigues Seabra.
Pedro Dutra.
:eias Fortes.
Israel Pinheiro.
.roão Henrique.
Cristiano Machado.
Joaquim Libânlo.
José Alkmim.
Gustavo Ca.paneme..
Rodrigues Pereira..
La.1r Tostes.

São P:i.ulo:

GDfredo Teles.
Antônio Fellciano.
César Costa.
Martins Filho.
Costa Neto.
José Armando.
Horácio Lafer.
Atallba Ncgueira.
Sampaio Vida!.
..."\lves Palma.
Honórl0 Monteiro.
Machado Coelho.
Batista Pereira.

.Goiás:

Pecfro Ludovico.
Dario Cardoso.
Dlogenes Magalhães.
caiado God6i.
Guilherme Xavier.

Mato Grosso:

Ponce de Arruda.
Martiniano Araújo.

Paraná.:

Flávio Guimarães.
Roberto Glasser.
Munhoz de Melo.
João Aguiar.
.Ara.mis Ataide.



Santa Catarina:
Nereu Ramos.
Aderbal 511va..
orlando :Brasil.
Hans Jordan.

Rio Grande do Sul:

Ernesto Dorneles.
G:U;ton Englert.
Brochado da Rocha..
Eló1 Rocha.
"I'eoo.omiro Fonseca..
Ds.ma.oo Rocha.
BitencoUl"t Azambuja..
Mércio Teixeira..
Pedro Vergara..
Ba.1yard Lima.

União Democrática Nacwnal

Amazonas:
Sever1ano Nunes.

Pará.:
Agostinho Monteiro.
Epilcgo Campos.

Maranhão:

Antenor BQgéia.
. PialÚ:

AdeImar Rocha.

ceará:
Plínio Pompeu.
Paulo Sarasate.
Gentil Barreira.
Bem Carvalho.
Egberto Rodrigues.
Fernandes Teles.
José de Borba..
Leão sampaio.
Edgar de Arruda.

Rio Grande do Norte:
Ferreira. de Sousa.
José Augusto.

Paraíba:
João 'Orsula.
osmar Aquino.

Pernambuco:

Uma Cavalcanti.
Alde SampaJo.
.Joio Cleo!a.s.
Gilberto Freire.

Alagoas:

Pre1tas Cavalcanti.
:MArio Gomes.
Rui Palmeira.
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Sergipe:

Válter Franco.
Heribaldo Vieira.

Bahia:
Aloísio de Carvalho.
Juraci Magalhães.
Otávio Mangabeira..
Luís Viana.
Clemente Mu!lani.
Rafael Cincurá..
Nestor Duarte.
Allomar Baleeiro.
João M-endes.
Alberico Fraga.
Rui Santos.

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

Rio de Janeiro:

Prado Kelly.
Romão JÚIÚor.
José Leomi1.

Minas Gerais;
Monteiro de Castro.
José Bvnifácic.
Magalhães Pinto.
Llcurgo Leite.

São Paulo:

Paulo Nogueira.
Romeu Lourenção.

Goiás:

Jales Machado.

Mato Grosso:
João Vilasboas.
Dolor de Andrade.
~nta. Catarina:

Tava.res d'Amaral.
Tomás Fcmtes.

Rio Grande do Sul:
Osório Tuiuti.

Partido Trabalhi3ta Brasileiro

Amazonas:
Leopoldo ~leves.

B1Wl1a:
Luis L84to.

Distrlto Federal:
Rui Alme1da.
Vargas Neto.
Gurge! do Amaral.



Segadas Viana.
Ben1c10 Fontenele.
.Baeta Neves.
Antônio Silva.
Barreto Pinto.

Rio de Janeiro:
.Abelardo Mata.

Minas Gerals:
Ler! Santos.

São Paulo:

Marcondes Filho.
·Guaraci 811veira. .
Romeu Fior1.
Berta Condé.

Paraná:
,.Melo Braga..

Rio Gl'Rnde do Sul:
Artur Fischer .

Partido Comunista do Brasil

Pernambuco:
Gregório Bezerra.
Agostinho Oliveira..
Alcedo Coutinho.

Df.strito Federal:
'Carlos Prestes.
João Amazonas.
Mauricio Grabols.

Rio de Janeiro:
Claudlno Silva.
Alcides Sal:>ença.

São Paulo:

José Crisp!m.
Osvaldo Pacheco.
Catres de Brito.

Partido Republicano

Pernambuco:
Souza Leão.

Sergipe:

Durva! Cruz.
Ama.ndo l"ontes.

Minas Gerais:
Jaci ~gueiredo.

Daniel Carvalho.
Bemardes Filho.
Mário Brant.
Artur Bernardes.

Paraná:

Mtmhoz da Rooh&.
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Partido Social Progressista

Pará.:
Deodoro de Mendonça.
Stênlo Gomes.

Ceará:
Olavo Oliveira.
João Adeodato.

Ba.hia:
Teódulo Albuquerque.

Partido Democrata Cristão

Pernambuco:
Arruda Câmara.

Partido Libertador

Rio Grande do Sul:
Raul PUa.

O SR. PRESIDENTE - Srs. Repre
sentantes, reatando a votação dos re
Guerimentos de destaque, referentes às
Disposições Transitórias, concedo a
pala.vra ao Sr. Representante SUves
tre Péricles.

O SR. NEREU RAMOS - Sr. pre
sidente, peço a. palavra pela. ordem.

O SR. PRESIDENTE - Tem a. pa-
19.vra o nobre Representante. .

O SR. Z\TEREU RJ1..MOS (Pela or
dem) - $r. Presidente. conforme pro
meti ontem à Assembléia. enviarei ê.
Mesa, em nome da COIIússâo da. Cons
tituição, a redação final do Projeto de
Constituição (Palmas).

Devo eselarecer que, nessa redação.
foi incluído. em cará.ter provisório.
cllsposltivo referente à nomeação do
Pirefelto do Distrito Federal. ainda. não
aprovado, pois, embora. constando do
Projeto, não fôra ainda. submetido a.
plenário.

Fa.çO esta comunicação para. 03 de
vidos efeitos. (Muito bem. Palmas.)

O SR. SILVESTRE PERICLES C·)
- Sr. Presidente, a ilustre Comissão
da Constituição conferiu-me a hOIWl
de transmitir à Assembléia seu ps.rc:cer
a respeito das emenda.':i sõhrc os ter
ritórios do Oua.pore e Rio .Branco, cuja.
extinção se pretelldc:. •

Antes do mais, lembrarla. que, no
Ato ddS D1sposiç6e:: CoDStltuciona1s

(.) Não fol revisto pelo orador.
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Tram;itórlas, o art. 6.° prevê, perfel~
tamente, o caso, estabelecendo:

;'Os Estados deverão. no prazo
de três anos, a contar da promul-·
gação déste ato. promover, por
acõrdo, a demarcação de suas li
nhas de fronteira. podendo. pa.ra.
isso, fazer alterações e compensa~

ções de áreas Que atendam aos
acidentes naturais do terreno, às
convenlências administrativas e à.
comodidade das populações fron~

te1riças" .
Assim, no prazo de três anos, os Es

tados poderão alterar suas fronteiras.
Acresce que o artigo 3,° do Projeto

revisto dispõe:
"OS territórios poderão, mediante

lei especial, constituir-se cm Esta
do, subdividir-se em novos territó
rios Ou volver a participar dos Zs
tados de que foram desmembra~

dos" .
A decisão da Assembléia, como se vê,

Dão é definitlva, porque êsses disposi
tivos resolverão, oportunamente, a.
questão.

Pelo decorrer do debate. verifi~o que
até "a sentinela avançada do Atlân
tico", o Território FE:mando de Noro
nha, também poderá pleitear sua ex
tinção· o do Amapá. igualmente. e,
dentre' em pouco, não teremos maIs
TerritórIos.

Os nossos técnicos, conse4Uente-
mente, na.da valem,

O Sr, Paulo Sarasate - Até o Acre
vai transformar-se em Elillldo.

O SR. SILVESTRE PF.'RICLES 
Não compreendo <,om. se pretende
em virtud-e d3 solução dado. :10"1 Ter
ritórios <1·e Iguaçu ~ POllla Pord, que
os deD1A1s tenham o mesmos d-cstlno,

O Sr, Severiano Nunes - Perm1ta
me V. Ex.a. um aparte. Declarou V,
Ex.a , em nome do Sr. Ministro da
Guerra, que os Territórios ma1s ne~

cessários el'am os de Ponla parã e de
Iguaçu. Desde. que li Assembléia re
solveu o contrário, penso que os outros
Territórios, náo sendo tão necessá
rios. perderam também a razao de
ser. Cessada a caUlSa, cessa o efeito.
:M:P.smo porque o ato que criou os Ter~
rltórlo'l só se baseou nêsse motivo: o
da defesa da,s fronooiras.

O SR. SILVE5TRE PERICLES 
Situada a matéria, a próprio Comis~
são em sua alta sabedoria, ro~lveu
Que deViam ser extintos apenas Oe
Ponta Porã e Iguaçu; não os outros.
as debates travados na Comissão !o~

ram publicados. Ela assim resolveu.~
por motivos várioo,

O Sr. Severiarw Nunes - Não há.
outro motivo senão a defesa das fron
teiras. O ato que criou os Territórios
s6 se fU:ldamentou na d::fesa daS·
fronteiras .

O SR, SILVESTRE PERICLES 
Foram vários os rnutiVOS , repito, que
levaram a Grande ComIssão a proce
der dessa forma.

O Sr, Severiano Nunp.s - Não há
um s6 considerandum no d~to do
govérno ditatorial.

O SR, SILVESTRE PERICLES 
Sr. Presidente, o Brasil é um só e não
podemos admitir que o espirito da dis
córdia penet:e em noosos trahalhos.

Desde o advento da República, em
1889, dos males, entre outros. têm sido
principais. na. ação deletéria, a oli
garquia e a ditadura.

O prinleiro a oligarquia. orlginou
'se provàvelmente do regionalismo, en~
quanto o segundo, a ditadura, como·
fôrça de reação, acabou por se per
der do desejo de eternizar-5e,

Nós. os v·erdadeiros democratas. de
vemos tomar posição decidida co.ntra
êsses dois mlles t. combater enêrgica
mente (l oligarquia e a ditadura.

Orn, tendência regionalista, talvez
lnvoluntàrlamente, procura in1'lltrar
se. ngora, entre nós. sob as~ctos e
nrgOmcnLos variados. com a derrocada.
dos tenl t6rlos.

J?rem(mcl3s financeiras, dificulda
des econômicas, pretextus políticos~

tudo I.<s.so fal1La e não corresponde à.
realidade.

Por que, .';6 ago~a. a luta contra os
Tel'rltórlos? Se os homens públicos são
os mesmos, por que não l·evantaram
protrst{)s na época oportuna, quando
da C1'1ncão délf's? For que, dantes, ná()
!undarám os Esta d<Js. nessas regiões,
escolas. po~tos médkos. estradas, jus
tl~a e tudo que existe atualmente?

Meus doutos o'Positores, aquêles que
querem. utodo o transe, destruir os.
Territórios. tem falad<l em política de
fronteIras, na bravura das p01Pul~ções

dos Estaoos, na eceitação da providên
cia de forti!ficações. etc.

Mas tudo isso, em face do problema
complexo da segurança nacional, se
afasta, pr()fundam.ente, d.as razões.
primordial do"S motivos téCnicos que
determinaram a criação désses Ter
ritórios. A guerra não é sómente fe
nômeno militar, mas eoonômico, so
elal, político. moral, até mesmo reli
gioso. A história está cheia deexem
pIos nesse sentido. Hoje em eu.a., pr1n-
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cipalmente, além da bravura ferrea e
da vontade <,,oletiva doe vencer, nada
se consegue sem a ciência e sem a
técnica, sem a arte mil!tar e sem fi,

cr~nça da liberdade.
O famoso almirante Nélson, vence~

dor na batdha de Tra1'algar, ut.ilizou
as belonaves a v'apor, deSiPrezadas por
Na.poleão; e pensemos um momento
nas desgraças que poderiam r~a1r sõ
bre o mundo, se a energia nuclear, ao
Invés do Estado-MaIor do Exército
Americano, unindo sâblos e especialis
tas, rõsse desencadeada, sob a forma
de bomba atómica, pelo ~ército Ale
má<l.

A imagem de Al;frecLo de Vigny. a
respeito do Exército, dessa grande
coisa cega e muda., e que se move, e
que m?ta, e que sofre, já não per
tenoe aos dias do nosso tes~emunho.

Essa grande coisa t':lm visão conjunta
~ tôdas as coisas. e só cala quando
o patriotismo assim o deternúna. seu
órgão principal, o cérebro, êsse está.
vigilante, continuamente em vigilia,
porque a seguranç.a da Pát1'ia é sua.
finalidade, é sua única razão de ser.

Façamos a justiça de confiar no
nosso Estiado-Maior e conservemos os
nossos territórios.

O parecer eLa Comissão é contrãrlO
à emenda. Devem ser mantidos os
Terri::.órios. (Muito bem; muito bem.
Palmas. )

O SR. JOAO BOTELHO (*) <Pela
0112em) - Sr. Presidente, logo no
início da sessão de ontem, Uve opor
tunidade de consultar V. Ex sóbre
emenda de minha autoria, cujo des
taque fôra concedido, mas que ~sta.r1a.

prejudicada, segUlIldo me havla ditil
V. Ex.B •

Tratando-se, entretanto, de m~tér1a

idêntica, p,ergunto se poderia falar
sõbre minha emenda, em curto praz,),
para náo furtar o temlPo precioso da
Assembléia.

O SR. PRESIDENTE - Essa ma
téria não está em discussão, mas, sim,
a emendia n.O 2.764, do $T. sevel1ano
Nunes.

O SR. JOAO BOTELHO - Em se
gundo, en desejaria que V. Ex:'!", den~

tro do Regimento, me desse a pa~avra,

porque, o assunto é idêntilCo.
O SR. PlRESlDENTE - Oportuna~

mente darei a pa1aVI'a ao nobre Depu
tado.

(*) Não .foI revisto pelo orador.

o SR. JOAO BOTELHO - Muita
obrigado.

O SR. FEJ{.'REIRA DA SILVA (Pela.
ordem) - Requeirl,) a V. Ex.a , Se
nhor Presidente, distingue a votação:
primeiro, Território do Gua.poré; de
pois, o do Rio Branoo.

O SR. PRES1DENTE - V. Ex.~

será. atendl'Clo.
Vamos proceder à votação da emen..

da n.o 2.764, cujo destaque estâ assim
redigido:

Requeremos destaque para a .emen
da n,o 2.7,64 de a utor1a do Deputa;do
Severiano Nunes, )ubllcada. à página.
Pc impresso re1:>"PootlVlO e refer~nte às
Disposições Transitórias.

Sala dras sessões, de se.f.embro de
1946. - Severiano Nunes. - Ratnel
Cíncurá. - João Mendes. - José Au
gusto. - Alvaro Maia. - Wai'.demar
Pedrosa. - Pereira da Silva.

Diz a emlfIllda:
N.o 2.7064

Aoresoente-se onde convier:
.. Art. Ficam extintos os Ter:rl

t6rlos de Guapcrré e Rio Branco,
sendo reincoI"p01"9.<los aos Estados
dn Amazemas e Mato G":osSoO as
circunscrições desta1cadas dlêsses
EstalCios para a formação daqueles
'l'errltó'rio.s .

Sala das Sessões, 24 de junho
-de 1946. - Severio.no Nunes. 
Lec"POü:I.o Pm-es. - Alvaro Ma;ia.
Wa'àe1Tul.1' Pedrosa. -- ManueZ
Novaes. - Luis Via17Ja. - Egberto
Rodrigues. - Coelho RodriguelS.
Tomás Fontes.- Tavares d'.'lma
ralo - Nestor Dua,rte. - Li17JO
Mac1uuJ.(). - Alwman- Baleeiro. 
Flores da Cunha. - Raul P1.11la.
- Rafael Cincurá.

A Assembléia se prommcl,ará, em
primei!l'o luga.r. sóbre a paTte da.
emenda que determí·n:a l:t e:dinção do
Teil'rit6rio do Gua]Joré.

Os Srs. RJeporesentantes, que con
coI1d·arn' com a e~tinção. queiram Ie
VíS!Iltar~.se. (Pausa.)

Está rejeitada .
Submeto, agora, à Votação da sc

g.unlda. parte, s<Ybre a eXltinção dU
TemiÍÓr10 do Rio :",Tanco.

Os Srs. Reopresen·tMl1.e.c::, I.lu~ apro
vam a exthLção do '1"cl'1l1:tÓr!'O do Rio
Bra..DOO, quei.ra.m levantar-se. (Pausa)

Estia rejeitada.
FiCa. prejudioada a emenda. do n0

bre RepTese1ltante ar. PoIllCe de Ar..
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meta, :re:fe~nte 00 ':Lerr1it6rio do OUB.
poré, cuj<) destaque é o seguinte:

Requeremos destaque, na. form-a. re
g!mentaLpara a. ;menda. n.0 832 (na.
pa.rte refiereDte aIO Território do Gua,...
poxé, de vez que na parte relativa.
ao de Ponta. PorA. foi aceita pela.
-Grande OOmisBão) , de aurtorla. d()s se
JJ.1wl'lfS Pcmce de Arruda e Martlnia
no de Airaújo, rf.lterente ao Capitulo:
Disposições Tir&IhS1ltórlas (art. 7.0) do
projeto revIsto e publ:lcada- à pãg1ne,
159 do impresso alusivo ao art. 84 e
segu1D.'tes.

'Saaa das sessões. em 4 de setembro
de 1~. - Ponce de Arruda.

A emenda. diz:
N.O 83"2

Acrescente-se "nde convier:
".AIrt. Ficam eJCtlntos os Terri..

tórlos de PoIllta PorA. e (lo Guapo
ré, seIllClo reincorporados aos F.s
tados dOlDlde provieram. as ci,r
C1J'DlSCrh;õe.s dê1les destacadas.

JusWtoaI;ão
Seri feita. da Trib1.LIl.& da As

semJb1éle.
Sala das Sessões, 14 de ju.nho

de 1946. - Ponce de A17'f.Ul4. 
Mart:i1z;i,a,no t:t8 Araújo.

O SR.~TE - São envIa
das à Mesa. as ~tes:

DECLARAÇÃO DE VOTO

Declaramos que votamos em favor
da Emenda n. o 2.764, na parte que
extingue o Território de Rio Branco,
reincorporando-o ao Estado do Ama
zonas.

Sala das Sessões, 9 de setembro de
1946. -- Aloysio de Carvalho. - Dan
tas Júnior. - Alberico Fraga.

O SR. PRESIDENTE - Vamos
examinar os destaques sObre o ar
tigo 8.°.

O ilustre Representante Sr: Dolor
de Andrade requer destaque da
Emenda n. o 3.593, assIm recllg1do:

PeditUJ de destaque

"noQueremos à Mesa destaque para
-1l, Eni~dQ, n. ° 3.593 -- publ1ctJ.da à
:pãg1na. 22 00 'l.vuLso - e assim redi
gida:

Art. - "Durante o plt'C\ZO de trin
ta anos, como indenização llireta. a
contar do exercício de 1947. fica A

União obrigada B .entrega anual de
um têrço da arrecadação, que obtl-

ver nos respectivos Territórios Fe
derais, aos Estados de que toram ul
Umamente desmembrados."

Sala das Sessões. 3 de setembro de
1'946. - Dolor de Andrade.

O SR. DOLOR DE /..NDRADE
(Pela ordem) - Sr. Presidente. re
tiro o pedido de destaque.

O SR. PRESIDENTE - A emenda
já havia sido a.nunciada. Assim. vou
consultar à Assembléia sóbre o pedi
do feIto pelo nobre Representante Se
nhor Dolor de Andrade.

Os Srs. Representantes, que o apro
vam, queiram levantar-se. (Pausa.)

Está concedido.
Segue-se emenda do ilustre Se

nador João VlIasboas, sob n.o 3.630,
cujo destaque reza:

Requeiro destaque para a Em.enda
n. D 3.~, de minha autoria. à pA
ginas 146/7 do impresso, que d1z:

"A União indenizaJ'á os Estados do
Amazonas e Mato Grosso dos prejuf
zos que lhes tenham advindo em con
seqüência dos tratados e atos para
a incorporação do Acre ao terrltútio
naciona.l. Igualmente, indenJZIU'A os
Estados pelos prejuízos sofridos com
o desmembramento do seu território
para a formação dos Territórios de
Ponta Porã, Guaporé, Iguaçu, Rio
Bran(lo e Amapá..

Parágrafo único. O valor das in..
denizações será fixado por ãllbltros
e será apllcado sob a orientação do
govêrno federal em obras de proveito
do respectivo Estado."

Sala das Sessões da Assembléia Na
cional Constituinte. 7 de setembro de
1946. - João Vilaboas.

O SR. PRESIDENTE - Odes..
taque está prejudicado em duas par
tes - em relação aos TeITltórios de
Ponta Porão e de Iguaçu, já suprimi
dos.

O SR. Jo:Ao VIL&·..sBOAS (.)
(Pela ordem) - Sr. Presidente, peço
permissão a V. Fxcia. para retirar
meu pedido de dfstaque.

O 6R. PRESIDENTE - A Casa.
concorda com essa retirada? (Pal
mas.)

Está retirado o destaque.
Segue-se o seguinte pedido do Sr.

Representante João Botelho e ou
tros, noS -seguintes têt'mos:

--(.) Não tol revisto pelo orador.
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Requeremos destaqüe para a apro
vação da emenda nÚDlero 134 de au
toria do primeiro signatário, que
manda a União indenizar os Estados
que tiverem as suas áreas político
administratIvas desmembradas com a
criação de Terrltór10s.

Sala das Sessões, 7 de setembro de
1946. - João Botelho. - Alvaro
Adolfo. - Lameira Bittencourt.

A emenda diz:
A Uniã.o indeniZará. dos corres

pondentes prejuízos, mediante pla
no que fór estabeleddo, os Esta
dos do Pará, Amazonas, Mato
Grosso, Pernambuco, Paraná e

. Santa Catarina, que tiveram as
suas áreas político-administ.rativas
àesmembradas com a criação dos
Territórios Federais do Amapá.
Rio Branco, Guaporé, Fernando
de Noronha, Ponta. Porá e Iguaçu.

§ 1.° O plano de indenização
será el8lboz-ado por árbitros daque
les. Estados e da União, que o
encantinharão à aprovação do
Congresso Nacional.

§ 2.° O montante de cada. inde
nização será empregado, obrigatO
riamente, no desenvolvimento das
vias de comunicações, sistemas de
transportes, amparo a Maternida
de e Infância e no ensino primá
rio e técnico-profissional dos re
feridos Estados".

O SR. JOAO BOTELHO (.) - Se
nhor Pr&idente. apenas poucas pala
vras.

Fui dos primeiros a apresentar à
l1ustre Assembléia emenda ao projeto
de Constituição. que mandava se con
servassem todos os Teuitórios e se
Indenizassem os Estados cujas áreas
polftico-adminlstrativas foram des··
membradas com a criação dos mes
mos.

Acontece, porém, que a Grande Co
missão da Constituição, no seu alto
saber e com seu elevado patriotismo,
decidiu, no art. 8.0 das Disposições
Transitórias de nossa futura. Carta
Magna. extingüir sàmente dois Ter
ritórIos - os de Iguaçu e Ponta Porão

Ora. Sr. Presidente. esta medida,
de alto alcance coletivo, com a extin
ção exclusivamente dos dois territó
rios referidos e a manutenção dos de
mais, conforme votação, há pouco, de
emendas que visavam suprimi-los,
estabelecida no corpo das Disposições
Transitórias, concílla perfeltamente o
interêsse do Brasil com o de seu povo.

(.) - Não foi revIsto pelo orador.

Embora pensasse que deveriam ser
mantido os demais territórios; embo
ra fósse dos Que meditavam que a di
visão pol1t1co-administrattva do País
era uma necessidade, tenho que me
render à realidade dos argumentos da
Grande Comissão. Concordando. por
tanto, com o urt. 8.0 • in totum. quero
congl'atular..me com ela pelo aprovei
tamento, em parte. da emenda inicial
mente apresent9.da por mim e pela.
bancada a que pertenço, para se man
terem os seis territórios.

Não foram conservados os seis. Pelo
art. 8.° das Disposições Transitórias
ficaram apenas quatro; e se assim
sucedeu. não tenho de ser mais rea
lista do que o rei. nem Quero fazer
me mais patriota que os senhores
componentes da Grande Comissão.
Por isto. concordo plenamente com o
art. 8.°. e solicito a V. Ex,a a retirada
de meu pedido de destaque. (/4uito
bem.>

O SR. PR'IDSIDENTE - Os Senho
res, que concordam com a retirada do
destaque do Sr. João Botelho. quei
ram levantar-se. {Pausa.>

Está retirada a emenda.
O SR. PEREIRA DA SILVA

Peço a palavra, Sr. Presidente. pois
tenho destaque sôbre a. mesma maté
ria.

O SR. PRlES'IDENTE - Tem a pa
lavra o nobre Represen·an·te.

O SR. PEREIRA DA SILVA (LlJ o
seguinte discurs()l - Sr. Presidente,
Srs. ConstitulIlJtes: ao art 123 do Pro
jeto da OonstitUl1jáo aprovado por
esta casa, apresentei no tempo pró
prio, emenda aditiva, Que tomou o
n, o 1.287. assim concebida:

"Art. 123 - Ma.."ltenha-se comQ
está redi.gido.

Parágrafo único. - Redija-se
como § 1.0.

Ad.icto1'1.e-se :
§ 2. ° - A União' indenizará,

mediEmte aro1tramento. o Estado
ou EstS/dQS que tiverem sofrido
doesmembramento de glebas para.
formação de "Territórios .Fede
rais".

A Grande OoInissã.o. ent,reta.nto,
não acolheu nem rejeitou a emen
da referida, o mesmo fazendo
832,1.197,3.552,3.597,3.630,3.773
1.197, 3.552, 3.597, 3.63(). 3.773 e
e 3.593, assim dec1d1ndo: I.As ma
térias destas emendas deverão ser
consideradas pela legislatura ordi
nária".
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Não me sobra tempo Sr. Presidente,
para examinar o oonteú.do das emen
das de awtoria de outros ilustres co
legais, algumas com o apoio de nossa
bancada, de modo a poder aceitar OU
não o ponto de vista da d-outa Gran
de Comissão.

Quânto à emenda de minha autor] a,
porém, não tenho qualquer dúvida em
proclamar, com a devida vênia. que
o POl1'to d~ vista que levou a Grande
Comissão a adotar a conclusão aludi
da, é resultante de um equivoco. Tal
vez o açodamento no exame dê tão
avultado número de emendas apresen
tadas ao Projeto, não houvesse permi
tido aos seus doutos membros situa'!"
a questão r,om a segurança e a pro
priedade exigidas pela técnica consti
tucional.

Oom efeito, Sr. Presidente. a ques
tão dos TerrltórtJs, tal como ficara
colocada, face dos atos originArios d·e
sua criaçã.o, não pedia ser cons1derada
matéria pertinente à Legislatura or
dinária. Ao contrário: devia ter sido
considerada matéria fundamentalmen
te constitucional.

Ora, pergu:lltemos: Que Territórios
são êsses que, pel'O disposto no § 1. o
do art. 1. o do Projeto, integram :l
União e que agora, face à nova reda
ção ck> Parecer Geral estão compreen
didos nessa me~ma União? (§ 1. o .;lo
art. 1. CO) •

Pod'emos enumerar: - O Territó
rio do Acr.e, faixa de terra f:ronteiriça
às re:lúblicas do Perú e da BoH'Iia,
incorporad-a pelo 'I':ratado de Petrópu
lis, de 17 de novembro de 1903 E' os
Territórios criados por Decret/) do
Govêrno Federal. no regime da Car
ta de 1937, e ~onstltuidos por glebas
desmem'bractas dos Estados-Membros
d'8. Federaçãoo.

Ternos, pois, que, no primeiro caso,
há um Trata-do lnternadoo·al dando
origem à exis+.,êncla de uma. entidade
territorial nova na estrtlltura da fedE
ração. O grande Rui sustentou - e
teve vitoriosa a ~ua tese - que. não
podendo haver, ientro da federaçá,o,
terras qU~ não pertençam a um dos
'Eztados rederad.os. a solução juridica
const,lItucional seria a incorporal,,'áo do
Acre se·tentrional ao Estado do Ama~

zonas. E tão llrof1l!l-das foram as ra
zões aduzidas que os Constituintes de
1934, não c.onsldel"a.ndo decidiram pe
la indenização do d-ano causajo ao
Estado-Membro ~rejudica.do com a
crlação do Terr1-~.6rlo. (Art. 5. 0 das
Disposições Transt+.6~~as da Carta Po
·Ut1ca de 1934)

N.() segundo, há TerrLtórios crf.ados
por Decreto do p,)r1er };'cdeI"al, com o

desmé'mbramemto. sem qualquer ccn
sulta, aquiescência ou convênio entre
os Estados lntere<i'iCl.d')S e a ':'1nião, de
grandes e ri..;as ltlebfl.S dv Qominio
territorial de vá...rios E!'taClos~M-e1Dbros

da fedet"sção.
Num e outro C~.SO, o aspecto "<,ons

tLtucion&..l" do i:1>to do Poder Federal é
fundamental, e precisaria. ser rigida
mente considerado no conteú-do Lia
oarta Politica em elaboração, pois
que, o regime estatal em reestrutura
ção nesta AssembLéia Nacion'1.1 acns
tltui11Jte, repousa na federaçã.o.

Não o entendeu assim a douta
Grande Comissão. E como na reda
ção do Projeto revisto, que aca'ba de
ser votad{), tõda a matéria sôbre os
Territórios tivesse ficado contestada.
no art. 3.0, desaparecido os dispositi
vos do art. 12'3 d-o Projeto primlti'vo,
as emendas r E;ferentes ao assunto
ficaram pa<ra ser consideradas neste
momento, quando o plenário discute
as Disposições Tr",nsitórias da COons
tl1ução.

Há, sObre a ma téria a nona emen
da e a de autoria do nobre depu'
ta'Clo pelo Pará, meu ilustra-do cole·
ga, Sr. João Botelho, ambas em prin
cípio, sustentando o dIreito dos Es
tados a uma indenização pelos pre
juizos sofridos com o desmem~ramen

to, p-or ato da União, de terra de seu
patrimônio e jUl1sdlção, para forma
ção dos atuais Territórios federais.

Quanto à emenda atual; que não foi
considerada peh Grande Comissão
nem destacada por ocasião da dis1:us
são do Projeto revisto, por falta de
oportunidade, jâ está conh~c1do o seu
conteúdo.

E nada mais justo. Sr. Presidente,
do que a reparação que se ali propõe,
sObre um esboço evidente, sôbre 11m
ato praticado contra o texto constitu
cional, especialmente quando a Gran
de Comissão, agora, no texto das Dis
posições Transitória.s a extinção de
algul1s Territ6:ios e ma.ntém outros.

Porque dois pesos e duas medidas
para a solução do assunto? Porque
extingue-se os Territórios de Iguaçu e
de Ponta Porá e conse1"Vam-se os de
mais? Na. foram todos êles crIados
pelos mesmos motivos e com as mes
mas finalid:lJ::ies al1é.s mo!:Jvos e flna
11dr:.des absolutamente coicldentes
com aquelas inherentes aü Estado 
mem'bro -- federação?

Ora, Sr. Presidente, o que está. em
causa, na emenda em destaque, é a.
lesão de diretios preexistentes, ligados
à individualidade "constltudonal" dos
Estados-Membros .
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MO Estado Federado, - sustenta Rui
:BB.rbosa, com a sua autoridade de
:Mest1'e dos mestres - constitue uma
individualidade. Uma indlviduaUdade,
.a saber, uma ;>ersonal1dade. Uma
personalidade, isto é, uma. pessoa ju·
rídica" .

Ninguém, de boa fé, distante da 50
"fistica dos que nem pela rama pene
"traram a sistemática de nossa orga
nização político-jurídica, negará que
:somos uma sociedade de Estados au
tônomos, formando um todo, una na·
""Ção, submetida a regras intangiveis
de equil11·brio entre as partes patuaill
-tes. Os Estados, como pessoa jurídica
-.de direito interno. têm direitos que
'Com êles nasceram e dêles não podem
''Ser separados, sem que a própria fe·
deração seja ferida em seus funda
']]lentos. Entre tais direitos está aque
.~ que diz respeito ao sl)lo que os in·
"tegram fisicamente; o solo que trou
-xeram para a formação do Estado so
berano, da. pessoa jurídica de direito
~erno_

Socorro-me ainda no egrégio Rui.
.Diz le:

"Quando os Estados de uma federa·
.ção dlsput~m limites entre 51 ou com
ela, é sôbre o território que se pleiteia.
·é o direito a um território que se
-questiona. Ora, de que natureza vem
-a ser, juridlcamente, a relação entre
.(1 Estado e o território? Na opinião
de uns é um direito pr.-ssoal. Na de
outros um direito real. Para alguns.
o Território é um elemento intrinsico
-à sua natureza. Para outros, o que
'constitue elemento do Estado, não é
o território mesmo, mas o direito só
me êle exercido.

Em qualqueT dessas doutrinas, po
rém, e em quantas se possam lm-agf
nar sóbre o assunto, a idéia. o fato e
'4 rel.ação do território com o Estado
'~ão a.bsolutamente substanciais à ezi$-
t~7I.cia déste e a tal ponto que juristas
e constitucionalistas o qua.lific411t de
-ente territarial. Inconcebível é sem o
.-dominio territorial, a entdade do Es-
tado. Privado, pois, dêsse elemento
vital provado estará êle da sua rea·

..lidade orgtinica. Ora, se, por defini·
'ção, de individuo tem o nome o ente
~ue não se possa dividir, sem variar
de natureza, claro está o direito do
Estado ao seu território é um direito

-à própria conservação, à sua ex1stênM

ci4 mesma.; um direito correspcmden
te, no individuo huma,no, ao de pre
".aervação da integridade da sua pes
'.8Oa. e a própria. vida, conseguintemen-
~~e 'Um direito 81J,premo, ns. ordem dos

direitos subjetivos, dos direitos pes
soais ou in-cUviduais" - (O Direito do
Amazonas ao Acre Setentrio'íl4l
Vol. r, pág. 112--13).

A tese é perfeita, e que não admite a
possibilidade de qualquer contradita.
Temos, portanto, que matéria funda
mentalmente constitucional e não do
âmbito da legislatura ordinária - é
aquela q1le se funda nesse udireito su
premo, na ordem dos direitos subje
tivos, dos direitos Dessoa1s ou indivi
duais" dos Estados aos seus territó
rios, isto porque, de uma parte, há
uma alteração de limites entre Esta
dos de outra existe o desequilíbrlo das
coletividades federadas - assuntos
que a tingem os próprios fundamentos
do Estatuto soberano.

Insiste em citar Rui. Bastará, mes
mo ficar em sua ensolarada compa
nhia:

"Seria in<lon<lebível que, elevando as
províncias centralizadas a Estados
autônomos, o legislador constituinte
não se lembrasse da violação das suas
frontei-ras pela rivalidades interesta
duais ou pelos arbítrios da soberanía
federal. Seria uma imprevIdência
grosseira, desatinada, palmar".

"Porque, abandonados à supe
rioridade da fôrça, êles seriarr.. a
negdção tumultuária do regime, e
acabariam dissolvendo a União."

(Obia e autor citados,)

Na criação de territórios Federais
com glebas desmembradas dos Esta
dos, sem audiência e anuência dêstes,
foi ferido o regime federativo em seus
fundamentos integrativos. Nem mes
mo a Carta Política imposta à Na
ção pela fôrça de um golpe de Esta
do apoiado pelas Fôrças Armadas, e
em vigor ainda agora, foi observada,
pois, em tal diploma está firmado que:
- "O Brasil é um Estado F",deral,
constituido pela união indissolúvel dos
Estados, do Distrito Federal e dos
Territórios. E' mantida a sua atual
divisão politica e territorial." (arti"
go 3.°). Também se consagrou o prin
cipio de que: - "Os Estados conti
nuarão na posse dos territórios em
quea.tualmente exercem a sua juris
dição, vedadas entre êles quaiquer reI
vindicações territoriais."

Houve, pois, a lesão de um d.ireito
suprem.o, ·'constttucionalmente" fir
mado, essencial ou emanente do pró
prio regime. E' preclso. portanto, que
o legislador constituinte considere a
matéria rigidamente, expressamente.
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Ora, Sr. Presidente, uma lesão de
direito ou se repara pela restauração
integral da situação jurídica anterior
ao ato atentatório como acaba de ser
feito em relação aos Territórios de
Iguaçu e Ponta orã ou pela justa
indenização do dano causado.

A emenda D.o 2.187. firmada. pela
bancada do EStado do ~a2onas. in
dica um dêsses remédios "constitu
cionais" para a reparação do esbu
lho sofrido pelas unidades federadas
que tiveram porçóp.s de seu territó
rio desmembrados para formação de
Territórios Federais. unilateralmente
incorporados ao domínio e à jurisdi
ção do Poder Federal. Ao legislador
constituinte e não à legislatura ordi
nária, cabe decidir. porque é o prin
cipio da autonomia dos Estados que
está em jogo. &se princípio tem que
ser mantido assegurado. expressamf\n
te. na Consti~uição.

Não pensaram de outra forma. os
Constituintes de 1934.

DeixAor facultado à legislatura or
Q1nária tão relevante matéria. é vaI
~ ros ombros, com abdicação de uma.
competência intransferível. a um dí
reito que emana de nossa própria rea
lidade orgânica, polltica.-jur1dica.

A função da legislatura orcllnária,
no que toca aos d1reitos dos Esta
dos como entes autônomos dentro da
federação, é meramente de sanção
a.probatlva. IIIntervem a legls19.tura,
como órgão politico dos interê&es fe
derais. sancionando, ou vetando, toda
a vêz que se intenta mudar. com pré
mo ajtJ.Ste dos Estados, as suas ex
tremas constitucionalmente gara.I'lti
das." E' ainda a lição de nuy. No
caso concrp.to da emenda em desta
que não: - é o poder cOI}.:)'"t1tuinte
que imediatamente intervem e expres
samente decide. restaurando o prin
cípio constituc1onal violado em sua.
plenitude ou indicando a reparação
cabível contra o atentado.

Cabe, aqui. Srs. ReprcsentantE's,
retorna.rmos à apreciação do redigido
de acôrdo com o Parecer Geral da
Grande Comissão. quanto aos Terri
tórios.

Depois de excluida parte da maté
ria relativa a essas entidades admi
nistrativas. federal, contida no Ca
pitulo n, do Titulo m, do Projeto da
Constituição aprovado por esta As
sembléia Nacional Constituinte. eon
densa o art. 3.0 o regime 8 que fi
-carAo as mesmas submetidas:

jjArt, 3.° - Os Territórios po
derão, mecUante lei especial, cons
tituir-se em Estado, s\lbdivicilr-s6'
em novos territórios ou volver s.
participar dos Estados de que 0%
ram desmembrados",

N ã.o nos parece, data venta, correta,
s. redação adotada dentro da sistemáti
ca do regime federativo. O Território·
não sendo um ente autónomo.
não pode constituir-se em. Estado, da
mesma forma que não têm capa.
cidade para. ac.ordar, contratar ou
ajustar, com a União ou COIO os Es
tados. SOmente êstes. por que são
membros da federação, com e:z;isténcia
aut6noma e 1usrísdÜ}ão própria, porta
dores de todos aquêles Udtreitos de
Direito Públlco". a que se refere o dou-o
to Pontes de Miranda; direitos ema.
nentes dos poderes estaduais consti
tu<:ionalme~te firmados - sõmente os
Estados - Membros, cooperantes e
coex1stentes com o Estado Feders.l, na.
manutenção do equiUbrio politico-ad
minlstrs.Uvo do Estado Sobera.no 
que é a própria. nação juridicamente
organizada - - poderiam ter ta! ini
ciativa.

E isto mesmo está expresso no ar
tigo 2.°

A redação do Projeto, portanto. seria.
a mais apropriada. - (Art. 123 e seu'
parágrafo único) - a mais tecnica
mente aceitável, pois estabelece que'
I'cada Território poderá ser. por lei
especial erigido em F..stado. subdivi
dido em novos Territórios ou anexa
do a um ou maIs Estados ou a outro
ou outros Temtórlos'" .
~ que à U.n1ão e não a. êle próprio

cabe a inicIativa. de transformação,
pois que à União estão presos, para.
me servir da expressão do Sr. Carlos.
Medeiros Silva, "pelo cordão umbi
lical da subordinação econômica e ad
ministrativa... Não existem como en
tidades de d.ireito interno.

Mas, Srs. Constituintes, de qual
quer forma, com esta ou com aquel~

redação, o disposto no Parecer Geral.
que foi aprovado, nã.o pode bastar para
garantir aos Estados prejudicados a
restaura.ção de seus direitos. Táo pou
co devemos abdicar de nossa. flUlÇft.o.
constituinte. na. hora em que nos cum
pre colocar o regime dentro de seus
verdadeiros moldes jurídicos e polí
ticos. para deixar o direito incontes
tável dos Estados-Membros a uma jus
ta indenização dos prejuizos decorren~

tes do esbulho sofrido, a mercê dos·
movimentos oscUantes da legislatura
ordinária.. quase sempre obediente As.
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~f
1nf1uências. quando não à compres
são, do Poder F'c:deral.

Ora, Sr. Presidente, se tal acon~

tecer, nunca os Estados esbulhados pO
ilerão ser indenizados, mediante pro~

nunciamento da legislatura ordiná~

ria. Já está expresso, no final do ar
tigo 3.n do Parecer Geral, para atra.~

palhar qualquer miciativa, a possib1l1
dade dos Territórios "volverem a par
ticipar dos Estados de que fvram des
membrados".

Isto será argumento "constituclo~

nal" para entravar qualquer projeto
em tal sentido. Ê clara, é indisfarçá~

vel, a intenção do Parecer Geral. De
ante-mão, fecha-se a porta aos Es
tados-Membros para conseguir, na le
gislatura ordinária, a restauração de
seu supremo direito, para repetir a ex
pressão de Rui. E isto é feito ao mes
mo tempo em que se decide que as
emendas relativas aos Tem tórios .. de
verão ser consideradas pela legisla~
tura ordinária" I

Não, senhores Representantes I A
matéria pela sua fundamental relevân
cia é constitucional e deve ser decidida
pelo legislador constituinte. Portanto,
se determinarmos que todos os Ter
ritórios Federais ou alguns dêles, de
vem ser mantidos, cumpre-nos expres
samente reconhecer aos Estados pri;:
judicados o direito de uma justa in
denização sObre os prejufzos sofridos
eom o desmembramento das porções
de suas terras que constituem hoje
essas entidades I:tdministrativas cril:lo
das pela União.

Ora, Sr. Presidente e Srs. Repre
sentantes, a casa acaba de decidir
pela ex~lnção dos Territórios de Igl1a.~

çu e Ponta-Porá, mantendo os de
Guaporé, Rio Branco e Amapá.
Quan·to a êste último, os próprios ::-e
presentantes do Estado do Pará op1
naram pela sua manutenção.

O Estado do Amazonas não vem
discutir o vencido, embora seja fla
grante a injustiça que o atinge tira~

vemente, pois, fundamentais e irre
part\veiB, são 00 prejuJzos, decorren
tes dessa decisão, para a sua própria
ex1.stênc::ia de Estado a.utônomo, de
quem se arrancou, por ato constitu
cionalmente ~púr1o, em favor da
União, as glebas mais ricas de seu
patr1mônio territorial.

0001 efeito, Sr. Presidente, perde
o Amazonas, com a man.utenção QO
Guaporé, a zona. de riquezas extra
tivas mais importante de tôda. a ba
cia amazônica. Há pouco, no Oon
,gresso Neclanal da Borracha., clen-

tistas brasileiros como os Srs. PeUs
berto Camargo, Diretor do Institu
to AgronÔm1co do Norte, e Jaguari
be de Matos, notável engenheiro.
uma das maiores ~utoridades nossas
em geoffsica, apresentaram seus ue
poimentos sôbre o assunto. indica~do
de como o solo privilegiado daquela
região é propicio ao desenvolvimento
de tôdas as culturas tropicaLs. As
quedas dágua mais potentes de todo
o vale, entre estas o Salto dos Dar
danelos, Ir.ais alto que o de Iguaçu,
segundo algumas opiniões, foram
usurpadas pela União. As riquazas
minerais, tudo, enfim, foi arrebata
do ao Estado do Amazonas, Estatio
Membro da Federação Brasileira, por
um simples Decreto-lei! E o Rio
Branco, Srs. Consti,tuintes? Vida e
Sangue do Amazonas, que nos fOT~m,

pelo mesmo proc~so arrebatados,
pennitindo-se agora que o nosso E'3
tado continue exaurindo-se, lentamen
te, sem ter onde cultivar ~ pec1lá
ria, que nas zonas da várzea enor
me jamais poderá desenvolver-se!

Melhor, mais útil, mais de!lnitiílo
para a. reglão e p:ua o seu nove,
tel'ia sido, como será, em qualquer
tempo, a abert,ura da rodovia Ma
náus-Boavista. do que a criação ele
que a criação de um Território
l"ederal, com o qU9.1 o Govêrno da.
União já de:;pendeu, sem qualquer
resultado prático. importAnc1f. tão
alta que teria bastado para custesr
duas vezes essa realização re<:tamada.
pelo povo am·a.zonense há mais de
um século I

O Sr. Deodoro Menclonça - Per
mlta~me um aparte. V. Ex.1I. há !lOU
co referiu" :::tue a bancada do Pará.
não havia concordad'O com a supre-s
são do TerrHório do Amapá. Quero
que V. Ex.· retifique, pois apresen
tei emenda suprimindo o Território.

O SR. PEREIRA DA SILVA
Fico muito grato ao aparte de Vvs~

sa Excia., de vez q.ue a retificação
vem provar Que nã.o houve unàni1l1i
dade n~a questão.

Em discurso proferido nesta Casa,
na sessã.o de 28 de maio, publicado
no Diá.rio da Assembléia do dia se
guinte, assim referi-me aos :PI'ejuiz..os
do Amazonas, referentemente à pe'l'
da da região do Rio Branco:

I. Deve.m-os realçar nestas con
siderações, que relativamente às
terras desmembradas do Ama~o

nas para formar o atus.l Territó
rio do Rio Branco, o que menos
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Importa considerar é a exten3áo
superficial perdida. E' que esns
terras constituem o ponto de
apoio, o recurso de substância ma
terial e climática dos habitan:·es
àa planícl~ úmida, miasmá.tlca e
de-sestratif1cada, contra a est:lg
nação e a morte, face às hosti
lidades brutais da mesopotami.l.
Para o Estado do Amazonas co
mo para tOda a bacia Amazôlll
ca. o Território Federal do Rio
Branco, integrando o que se po
derá chamar a "fatia geológica
gUiana", cujo maciço vai do Oya-.
pock a La Pedrera, representa
mais do q.ue uma parcela ':.erri
torial, porque .:onsubstância a.
realidade de unI imperativo sa
nitário. pelas suas condições de
antonimia climática na vida da
planície, tal a pureza natural ae
seus índices cUmatológicos. Bas
ta dizer que, em tôda a imf'n
sa exte:nsão de quase quatro }j11
lhôes de quilômetros qua<'lradcs
planos ~ chatos como um íardim,
é a única parte da região em
que se pode encontrar altitudes
e microclimas para sanatórios e
CIDturas de espécies inter-tr.:>pi
CRU; e temperadas, absolutamen
te necessárias a um ambiente
eXistencial favorável na vIda do
grande Estado. Tais condições
inexistem em outra qualquer ~ar
te do território amazonense, tor
nando-se, assim. absolutamen:()
perdidas, para o homem do Ama
zonas, qualquer esperança de re
cuperação, no futuro, dentro da
própria gleba estadin-a, das en~r

gias gastas no trabalho estaf::m
te das indústrias extrativas. em
!safras continuadas, na umid'ide
p estiíera das "e&tradas", entre
feras e lnseto.s nocivos, lns,:ne e
subnutrido!

O Sr. Alvaro Maia - E' uma
região de valor inestimá.vel pa
ra a economia e o progresso do
Amazonas .

O SR. PEREIRA DA SILVA ~
Certo, Sr. Presidente, não há.
quem ignore que q.ualquer trecho
da Amazônia resul·ta incompleto
nas suas ~ndições para a. -lida
ciVilizada, sem a complemen':.a~

ção telúrica dos bordos do gran
de "canton". }iJ' a parte des1dra-.
tada, discretamente sêca, saudà~
velmente enxuta., onde o tnt)a~

1hador plan1ciano pode 11' desal-

terar-se, refazer-6e da inclemên
cia da climática das zonas ala
gadiças, encharcadas, on1e as

águas grandes se espra1.a.m dom1
nadora.mente, sob o calor arra
zante do trópico. Por i55'O :.n~

mo, subtrair ao Pará e ao Ama
zonas êsse refrigério é mais que
uma violência e um esbulho f 
é um crime de lesa existência de
populações exaustas, que pr~i

.:iam retemperar-se_ A natureza. e
o gêniD português, há mais de
dois séculos - di.gam-os, há .nais
de trezentos anos - já. haviam
compreendido o papel dessas fai
xas de terras consistentes, no
evolver da rE'gião. Uma criou e
o outro defendeu, para cada t:re
cho da planicte inconsistente.
uma ourela correspondente de
maciço para onde convergiriam
as populações em funçáQ de ~

dicação def1nf.t1va. O Estado do
Amazonas, oitenta por cento den
tro da planície pode subsistir, de
certo, sem o seu muro de arri
mo, sem a seu vlanalto. Mas a.
falta que êste lhe faz é uma.
coisa que, de boa fé, mesmo a
criatum mais leiga no assunto.
não poderia negar".

Agora, quero, apenas, ressaltar que.
no alto sentimento de justiça que a.ni
ma. os Constituintes de 1946. f'ncontra
rá a necessárIa acolhida, o apoi., ca
loroso, a nossa proposição.

Com efeito, Sr. Presidente, se o Pa
raná e Santa Catarina, Estados innãos
do Amazonas, como a nossa terra.
membros da federação, tiverem, pela.
devoluçãu das glebas desmembradas
de seu todo territorial, a reparação
da ofensa de diretto e dos prejuízos so
fridos com a criação do Território do
Iguaçu; se o nosSO vizinho plan1clA
rio, o EstEl.do de Mato Grosso, terra on
de nasceu o atual Pres1dente da. Re}l11
bUca, o digno Sr . ~neraJ EUr1cC)
Gaspar Dutra, teve, igualmente, o re
conhecImento de seu direito à devolu
ção das terras desmembra.das d~ seu
solo - porque se negar ao Amazonas
o reconhec1mento de seu direito a uma
justa indenizaçáo Que será. considerada
fu·tura.mente, pelas perdas, irrepará
veis, aliás, que vem de sofrer com a
manutenção dos Territórios do Guapo
ré e Rio Branco?

Alega-se por ai fora, que será uma.
despesa a mais a pesar sôbre os cofres
da União. Cabe-me, porém, esc]ue
cer que a. argumento não é retipeltã-
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vel, pois, houve uma lesão de direito
e por ela é responsável a União. Mas,
Srs. Constituintes, convem esclarecer
Igualmente que essa despesa que se
argue, à sorreIfa, pelos corredores des
ta Casa, não deve impressionar por
que o Estado do Amazonas e a União,
têm uma conta-corrente em abertQ,
em que os seus débitos e créditos vêm
sendo lançados continuamente. Deve
a União ao Amazonas o restante da
indenização referente ao Terrtiôrlo do
Acre, nos têrmos do art. 5.° das Ois.
posições Tr~sitórias da ConstituIção
de 1934. Deve o Amazonas à União
elevadas somas, entre estas a 10 em
pré,:;t1mo de cinqüenta e cinco milhões
de cruzeiros para pagamento da divI
da interna do Estado.

Vê-se. pois, que não poderá haver
uma exigência premente. imediata, pa
ra o pagamento da indenização que ora
se pleiteia em favor do Estado pre
judicado. O direito a essa indenização
deve ficar assegurado desde logo, nas
Disposfções Transitórias. M9.S o pa
gamento será, na realidade. um &jus
te de contas, p:,l.ra o futuro e um futu
ro nada próximo, porG.ue o Estado e
o povo do Amazonas jamais cr~arão

quaJquer dificuldade à União. Ao con
trário, tudo será fac1l1tado no !ienti
do do bem. comum e do equilíbrio fi
nanceiro das partes interessadas

Nesta conformidade, Srs. Constitu
intes, votando em favor de BOssa
emenda. tereis reparado. embora que
em Situação de flagrante desigualdade.
os prejuízos do Amazonas, pela perda
elos Territórios do Rio Branco e Gua
poré.

E' o que espera a nossa bancada
nesta Casa! (Muito bem; muito cem.
Palmas. O orador é cumprimentado.)

O SR. PRESIDENTF.: - Vamos pro
ceder à votação da emenda n.O 1.287,
sôbre a qual acaba de manifest&r-se
o nobre Representante Sr. Pereira da
Silva, cujo destaque está assim redi
gido:

Requeiro destaque e peço preferên
cia para discussão e votação da emen
da aditiva n.O 1.287, constante da pu
blicação .oficial, do fasciculo relativo
á matéria do art. 123 do Projeto pri
mitivo, redigida nestes têrmos:

Emenda D.o 1.287 - Aditiva - Ca
pítulo li - Do DIstrito Fed-eral e Ter
ritól'ios.

Art. 123 - Mantenha-se come, está
redigido.

Parágra!o único - Redija-se: "Pa_
rágrafo primeiro".

Adicione-se:
§ 2." - A União índenizará, medIan

te arbitramento. o Estado ou Estados
que tiverem sofrido desmembramento
de glebas para formação de Territó
rios Federais.

Sala das Sessões da Assembléia Na
cional Constituinte, em 18 de junho
de 1946 - Francisco Pereira da Silva_
Valdemar Pedroza, Leopoldo Peres, Al
varo Maia, Severiano Nunes, ()osme
Ferreira.

Sa las das Sessões da Assembléia Na
cional Con!itituinte, em 7 de setembro
de 1946. - Pereira da Silva.

O SR. PRESIDENTE - Os Se
nhores, que a aprovam, queiram le
vantar-se. (Pausa. )

Está rejeitada.
Em votaçáv a emenda n.o 1.586, de

autoria do Sr. Brochado da Rocha.
com destaque solidtado pelo Sr. 050
ri') TUÍutí, e pelo seu autor, nos se
guintes têrmos: ,"

Artigo 180, ~ 5.°, Titulo VII.
Requeiro destaque da palavra "dez"

da emenda n.O 1.586, apresentada ao
artigo 173, § 6.°, dG Projeto primiti
vo, para que substitua a palavra
"oito" constante do § 5.° do art. 180
do Projeto revisto.

Sala Jús Sessões, 29 de agõsto de
1946. - Osorio TUYllt"y.

A emenda diz:
N.o 1.586

Ao art. 173:
Redija-se assim o § 6.°.
O militar ~m atividade que aceitar

cargo temporário, eletivo ou não, será.
a.gregado ao respectivo quadro, con
tando tempo de serviço para promo
ção por antiguidade, transferência
para a reserva ou reforma. Depois de
dez anos de afastamento o tempo só
será contado para efeito de reforma.

Art. 180, § 5,0 - Título VII.
Requeiro o destaque do período fi

nal da emenda n.O 1.586 que diz:
"Depois de dez anos de afas

tamento o tempo só será con
tado para efeito de reforma."

para que prevaleça sôbre o perlodo
final constante do Projeto, assim re
digido: .

"Depols de oito a.nos de afasta
mento, contínuos ou não, será, na.
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fonna estatuída por lei, transt'erido
para a reserva e contará tempo para
a. reforma".

Sala das Sessões, 19 de agõsto de
1946. - Brochado da Rocha.

O SR. BROCHADO DA ROCHA
(-) (Pela ordem) - Sr. Presidente,
requeri destaque da emenda de mi
nha autoria e pedi fôsse adiado o
pronunciamento da Assembléia, a fim
de que se conhecesse o tempo fixado
para o mandato legislativo. Se pre
valecesse o critério de cinco anos, e
sendo propósito da Comissão asse
gurar ao millta.r o exercicio do man
dato por duas legislaturas, evidente
mente deverfamo~ retificar a expres
são "alto" para "dez" anos. No en
tanto, como, antes, a Casa declC1iu
fixar em quatro anos o mandato le
gislativo, não vejo mais razão para
que ela se pronuncie sóbre o as
sunto. O texto do projeto estã ('.o€:
rente com o ponto de vista da Co
missão e com o pensamento que aus
cultei da maIor'.a da Casa. PecUria,
por isso, a retirada do destaque em
votação. <Muito bem).

O SR. PRESIDENTE - Os Se
nhores Representantes que concor-

_dam com a retirada do destaque, re
querido pelo Sj,'. Deputado Brochado
da Rocha queiram levantar-se.
(Pausa)

Está aprovada.
S':>bre o mesmo assunto, há uma

emenda do Sr. Representante Ab1llo
Fernandes, cujo ç!estaque é do se
guinte teor:

Requeremos destaque para a emen
da D.a 3.426:

Redigir assim: "O militar em ati
vidade. que aceitar cargo temporá
rio, será agregado ao respectivo qua
dro, contando tempo de serviço para
a reforma. No caso do cargo ser de
caráter eleUvo, contará. tempo de ser
viço e antiguidade de pOsto, e s6 por
anbgu1dade poderá ser promovido
enquanto permanecer nessa situa
ção" .

(Art. 180, § 5.°, - Titulo vn 
do Projeto a.tual, que corresponde ao
Art. 173, § 6.°, do Projeto anterior).

1.° signatário: Deputado Ab1llo
Fernanaes.

SaIa. das Sessões, 31 de agOsto de
1946. - Carlos Marighel14.

O SR. ABtLIO FERNANDES (.) 
ar. Presidente. quero JustifIcar minha

(.) Não foi revisto pelo orador.

emenda dizendo apenas as seguintes
palavras:

Sendo o cargo eletivo, de re1)resen-
tação popular. um dever dvicõ a que
nenhum cidadão pode negar-se, seria.
injusto privar o m1lltar de exercê-lo,
através das restricões constantes do.
projeto. pois. dessa maneira, viria a
ser in terrompida a .~ua carreira. Sem.
direito efetivamente à promoção por
merecimento, entretanto tenha garan
tida a sua promoção por antigüldade~

Não achamos justo que um miUtar,
ocupan-do cargo eletivo, venha a sel'
prejudIcado conforme diz o projeto.

Fica desta forma justificada a emen
da que apresentamos. (Muito bem;
muito bem.)

O PRESIDENTE - Os Senhores,
que uprovam a emenda do Sr. Abillo
Fernandes, queiram levantar-se. (Pau
sa.)

Está rejeitada.
Tenho sóbre a mesa emenda do Se

nhor LL'"lo Machado, que manda su
primir as palavras "ou não" do artigo
180, parágrafo 5.° do projeto revisto,
cujo destaque diz:

Artigo 180. § G.o -- Titulo 'VII:
Requeiro destaque das palavras I'OU

não" constantes do per1od.o tlnal, para.
suprimi-las.

Sala das Sessões, 29 de agOsto de
1946. - Lino .l!achado.

O SR. LINO MAOHADO (Pela or..
dem) - - Sr. Presidente, pedirla a Vos
sa Ex.a a retirada do destaQue que re
queri.

O SR. PRESIDENTE .- Os Senho
res, que concordam com a retirada do
destaque solicitado pelo Sr. Lino Ma"
chado, queirl:J,m levantar-se. (Pausa'>

Estã retirada.
Vamos examinar a emenda número

3.643, cujo destaque reza.:
ReQueremos destaque, na forma re

gimental. para a Emenda n.o 3.643,
de autoria do Sr. Rui Almeida, refe
rente ao Capitulo das Dispcsições
Transitórias do Projeto revi'ito e pu
plicado à página do impresso alu
sivo ao art. onde convIer.

Sala das sessões. em 22 de agOsto
de 1946. - Rui Almeida.

A emenda diz:
N,O 3.643

Aditiva
Acrescentar-se onde convier:
Art. Os membros do Poder

Legislativo Federal gozam de livre
trânslto nas empresas de trans-
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porte federais e estaduais, e, bem
assim, nas subvencionadas pela
União ou pelos Estados.

O SR _ RUI ALMEIDA (.) (Para
·encaminhar a votação) - Sr _ Presl~

-dente aJ>resentei na época. oporttma a.
.seguinte emenda:

li Os membros do Poder Legis
lativo Federal gozam de livl'e
trânsito nas emprêsas de trans~

pOrte, federais e estaduals, e bem
assim nas subvencionadas pela
União ou pelos Estados".

Na minha. emenda, aqui publioa
-da, falta a parte qUe diz respeito às
organizaÇÕeS estata.ls.

Essa emenda conta com ao assina
Jtura de vários Srs. Representantes e
eu me sinto bem à. vontade pa.:-a de
..fe.ndê-la.

O Sr. Plínio Barreto - Nós aqui
vivemos .sempre a recorrer aos exem
plos do estrangeiro. A emenda. de V.
"Ex.11 eocontrará apoio na Constitui-
ção de Weimar, na qual .se estabele
.cla. o livre trAnsito dos representantes
do Reic~t.ag em todo o território do
.Império Alemão.

O SR. RUI ALI~EIDA - Era um
dos pontos a que ia referir-me, em
-defesa da emenda_

O Sr. Mário Masagáo - V. Ex.a
.sa·be que liVJ'e tlrânsito já temos. O
nobre orador talvez que1.ra se referir
:à gratu1ds.c.e de transporte.

O SR. RUI ALMEIDA - Vou res
ponder ao ilustre eolega &'. Mário
Masagão.

Quando foram publicadas as emen
das, vim à tribuna a fim de declara:!"
que, muitas daquelas que tinham a
minha assInatura, ~stavam com a re
dação comprometida, viste como, ou
foram retirados vocábulos, ou acres
-cent&.dos outrcs estabelecendo-se con
fusã-o quanto 6 algumas. );:: Justamen
te esta retificação que acabo de fazer
da tribuna.

Além do transporte gratuito, trata
va. também, do caso da Estrada de
Ferro D. Pedro n, que, todos sabe

..mos, é uma autarquia. A minha.
emenda, portanto, precisa ser corri
gida, tendo pedido e6Sa providência à
,Mesa logo em seguida a sua publJca
,ção.

Agra,deço, contudo, fi. co1&boraçAo do
nobre Deputado Br. Má-rio MuagAo.

S1nJto-me, ar. Pt'es1deJlte. perfeita
'mente à vontade, porq.ue, como Repre ..

C·) - Nio foi rev1ato pelo orador.

sentante do Distrito Federal, rara
mente me sirvo de trem ou de navio
e as minhas viagens, ainda as mais
longas, são feitas de automóvel ou de
bonde.

Acentuou ( ilustre Deputado Plinio
Barreto que, na Constituição de Wei
mar, existia artigo pelo qual se con
cedia transporte gratuito a todos os
Representatnes da Nação alemã.

Dl.rei aos dignos colegas que na "La
RevoluUon à refatre", André Tardieu,
quando faz a discr1m1naçáo das van
tagens })aAl'lamentares na. França, as
sinala. entre ':>utros, o cU.1:'eito ao ser
viço de restaurante gratuito, instala
do na própria Assembléia e, também,
o tra.nspo.rte em tódas as Companhias
francesas.

O Sr. DolO' de Andraile - No Bra
sil sempre gozamos dessa vantagem•
reti,rada, creio, no Govêrno do Pre
sidente Washington Lu1z.

O SR. RUI ALMEIDA - A sim
ples apresentação da carteira de iden
tidade dos parlamentares chilen.os dá
direito ao Rep.resen'talnte da Nação
irmã, não só a 11vre trânsito em todos
os meios de trans::orte daquele país,
como ainda, ao 11VJ'e ingresso em qual
quer casa de diversã,o; os parlamen
ta.res cul)anos cili 06em de emblema
que lhes permite Ôesfrutar de tôda..s
as vantagens que a.<.>sinalei quanto aos
parlamentares da França.

O meu último argumento era jus
tamente o da ConstituIção de Wei
mar, a que se referiu o Uustre co
lega Sr. PUnio Barreto.

Como membro da Mesa desta As
sembléia, fui credene1ado, pela Co
missão de Polícia, a fim de tr tar
com algumas companhias de trans
portes. e devo comunicar aos nobres
colegas, da parte delas só eneantret
má vontade.

Espero que, devidamente esclareci
do, o plenário dê todo o apolo à. mi
nha emenda que vIsa atender aos
Representantes dos Estados langÚl-

, quos que ao seu autor. modesto Depu
tado pelo Distrito Federal.

O Sr. Adroaldo Costa - O nobre
orador não propõe alteração na aju
da de custo? Quando foi votada a
wverba para êsse fim, teve-se em vista.
correrem despeza.s de tTa.nsporte e de
estadia por conta dos próprios Repre
setantes. Agora, V. Ex.- propõe gra
tuidade nos transportes e mantém
a mCGlIla ajuda de custo.

O SR. RUI LMEIDA - V. Ex.
teve bastante tempa para apresentar
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emenda nêsse sentido. Se não o fêz,
a culpa não é minha.

O Sr. Barreto Pinto - O nobre
orador conta com a solidariedade de
tôda. a Assembléla, pois es.tá pleite
ando medida justa. ~ preferível que
conste em lei a reeebermos favores
das Estrad~ de Ferro.

O SR. RUI ALl\mIDA - Se dIs
pomos de a.juda de custo, em con
trário à opinião do ilustre colega, Se
nhor Adroaldo costa, não é minha
a culpa. S. Ex. a , de fa.to, perdeu a
oportunidade que Unha de apresentar
emenda cancelando essa ajuda de
custo.

O SR. ADROALDO COSTA
Não estou propondo o cancelamento
da ajuda de custo. Pergunto, ape
nas a V. Ex. ll., se (l nob:oe orador é
pela lnanutenção da ajuda de custo,
tal como eXiste atualmente.

O SR. RUI ALMELDA - Não co
gitei do assunto, caro colega.

Penso, pois, que o plenário está.
perfeitamente esclarecido e, assim
sendo, peço a aprovação da Caso.
para minha emenda. (Muito bem;
muito bem. Palmas. )

O SR. COSTA NETO (.) (Pela
ordem) - Sr. Presidente, ouvi o no~

,bre colega, Sr. Earreto Pinto, decla
rar que tõda a Assembléia está. de
acôrdo com a emenda que acaba de
ser deft:ndida na tribuna pelo Uustre
Deputado Sr. Ruy Almeida.

O Sr. Barreto Pinto - Se não tOda,
grande maioria.

O SR. COSTA NETO - Lamento
profundamente ter de emitir opinião
que não é inteiramente favorável a
essa emenda.

O Sr. Barreto Pinto - Parece-me
que V. EX.ll é possuidor de passes
gratuitos nas estradas de ferro pau
listas ...

O SR. COSTA NETO - O nobre
colega aparteante deveria ter com-.
pletado seu pensamento. Na reali
dadet recebi passes para tOdas as es
tradas de ferro pauliStas. Estão êles
dentro de um envelope em minha ga
veta. JamEúS dêles me utilizei, nem
me uttUzaret. de um. só que seja,.
(Pal11UJ3. )

Se o nobre <lolega desejar, amanhA
trarei para entregar·lhe êsse envelo
pe, fechado, com todos os passes que

(.) No foi reVisto pelo orador.

recebi para dêles me ut1llizar. por
que dêles Jamais farei uso. (Palmas.)

O Sr. La1i.ro Lopes - V. Ex. •
ocupa lugar elevado em nosso res
peito e a.dmiração.

O Sr. Barreto Pinto - L<mge de
mim proferir a.lguma eKpressão que
importe: em desconsideração ao no
bre orador. Não hã desprin1.cr algum
nessa minha afirmativa, que não.
tem intuito de 3uscetlbllizar a V:)ssa
Ex.a , Tenho p.elo orador g!:i.l1de ad
miração.

O SR. COSTA NETO - Não
'/OU entrar no exame àa eonverJên
eia da aprovação ou nã.o dessa me
dida.

Invoquei o ~..estf·munho aQ Sr.
Barreto Pinto, 1;.01'.> tinha S. Ex.a
declarado que roda a Casa era. fa
vorável à emenda e, l)ortan',,) o des
tino deLa jã estaria prêviamente SP.
lado.

Desejo esclarecof;.. o segui'1le: a.
emenda - tal r.Olll.:l foi a.pre~€:n ta
da - nã.o pode ~p.~' {/objeto de Dj:.-p.o
siçÕes Transitórias ("'nuito bem), par
que não po·stula para determinado
espa.ço de tempo (I. sim, para o tex
t,o da ConstltuiÇá<J, colocada &.0 lado
de. ajusta de ('usto.

O 3r. Rui Almeida - Nas Disposi
ções Trensitárias há assuntos cH..e
não cabem nesse lugar; o a.rtl~O eiu~

. trata do a.lgodão, por exemplO. Po-
deria, alêm dêsse, enwnerar casos
out.ros, nas mesmas condições.

O 8ft.. OOSTA NETO - ii:sse c,a
S{) do algodão pode pecar por cutro
fundl8.mento, menos pelo de n;Ío ser
objélto de Disposições Transitórias;
pelo contrário.

O Sr. Rui A.lmeiàa - Poderei
mostrar a. V. Ex.a I QPO:rtUl"Ia.m~nte,

uma série de B-osuntos qlB não ca
bem em Disposições Tr2.nsitórias.

O SR. COSTA N"ETO- Sr. pre
sIdente, outra razão é que aJuda de
custo é estabelecida preclsa·mente
para permitir ~~ Repr~sentant~ àa.
Naçã<> seu transporte "ara. a sP.'de do
Parlamento, e ai se instala:-.

O Sr. Nestor Duart·' - Peço que'
V. Ex.... atente para o critério da
ajuda de custo. Só é para despe
sas de viag.em, de\'le1Ilos considerar
Clue o R,epresentantte do Dl~"trito Fe
deral n40 as tem.

O SR.. GOSTA NETO - O Depu
ta.do pelo Dl.etr1tto Federal ut1lizerse
da. ajuda de custo exclusivamente
panJ, 1.nstala.çã.oo.
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o Sr. Nestor Duarte - Do texto
definitivo da Con.stttuit;ão de Wei
mar, consta a isençã.o de tra.nspor
~ para os parlamentares.

O Sr. Rui Almeida - Minha
emenda não visou as Disposiçóes
Transitrias. V. Exas. é que a. joga.
ram p8:1'a lá.

O SR. COSTA NETO - V. Ex."
enunciou sua emenda nestes têrmos:
"onde convier".

O ST. Rui Almeida - ISS() não
quer dJzer que seja nas Disposições
Transitórias.

O SR. COSTA NETO - V. Ex.a
deveria. ter reclamadu quan-10 che
gamos ao fim da votação das Dispo
sições Gerais .

O Sr. Rui Akncida - Não node
mos reclamar coi:;a algUula. Estamo..,
quasi arrolha.d<>s ...

O sa. COSTA NB'iO - Outro
aspeolAl, Sr. Presid~r.,te: o Repr~.sen

ta.nte usa do trl:111;,r)Orw em bCl1p.1"í
cio e a serviço ':'la Nar.ão. Tõ~i.ls tlS
vêzes que assim procc.der, pod.erá I(!
quisítar pa5i5e lin,:, e o terá. Do
contrário, utllizar-se-á dêle em seu
ben~ficio partic 1.üar e, neste ~as() ..

O Sr. Rui Almf.'zaa - Onde o dIs
positivo que nos concede pasSF. li
vre?

O SR. OOSTA NETO a
despeito da valiosissima opinião aos
que sUSltentam o contrário, não') vejo
razão nenhuma para que n5.o seja
o custeador do ~eu t.rânsito. (M1lito
bem. Muito bem. Pal"nas. )

O SR. AMANIDQ FONTES (Pele
ordem) - Sr. PresidenJte, dtesejo de
-ela.rar que me oonsid.ero ianpe'di'dO de
;w.ma.r parte na. votação, porque <:on
tem a~un·to de meu próprio interes-,
se.

O Sr. Barreto Pinto - Então, não
deVeria. votar o _..,bsfd1'Ü •

O SR. AlMANiDO FONTES - V<>/oS3.
Exce1ência. se esqu'€ce que o subsi'dio
é votado pelo C-olI1lg!l"esso pall"a. a leg1.s
latuxa segUllDlte. (Muíf.o bem.)

. O 5R. PRlESIIDENTE - Vai se
votwr a emenda n.o 3.643.

08 SeIllhores, que a. lVprovam, quel
mm 1eV'antar-se. (PatLM.)

Está reJeitada.
O SR. PRESIDENTE - E' enviada.

.à Mesa a s~
DECLARAÇÃO DE VOTO

Decl8ll'o que até esta data. não 1'E
ceb1 um ".pa·sse lilw'e" qualquer de

l1.elllhuma oompanhira. d'e tr.wnspo.rte
do Esotado de Sá<l Paulo, oU do Bra
sil. (De nenhuma. Eistrnd,a. cte Ferro,
i'Ilc1US'1ve) .

Declaro também que me recuso a.
aceitar tóda e qualquer oferta. desta.
natUJI'eza. Não quell"o nem indireta
mente ficar ctevoendo gentilezas às em
presas de tran.spoortes estaduais ou
.na.ckmais, par,t:.iC'Ulares ou oficiais.
Votei coIlJtlra a. emeillida soilcitan1io o
"'!avolI' fo!'Ça,dIo".

Sala das Sessões, 9 de setembro
de 1946. - Campos Vergal.

O &,'q,. PRESIDENTE - A Assem
bléia. pronunciar-se-a, em seguida, a
iI"espeitto da aUito!llOm1a do Distrito Fe
deral.

'Demos, iniciallmente, a eme.nda· nú
mero 3.66'1, assina._& pelo Sr. Re1)re
oontante Pa.u1::l sa,rasate.

Deixou S. Ex.Q. sóbre a. Mesa, junta
mem.te com () pedi-do de destaque, re
que,rtme.ruto de pa;efe'rên<:ia para sua
emenda.

O SR. 0An FlLHO (.) (Pela
ordem) - Sr. Pr€'sidente, sou autor
d'e emenda às Disposições Transitó-
rias, criando o E~~do GuanabMa.
oom a reser'Via de uma faixa do D1.s
Imto Federal, ().nd,e funcic'ne <> Gi:>vêl'
.no diS. República .

Pela matéria que contém, a meu
VIer, <leve ter pre'fierência sóbre a que
V. Ex.a a:nUJIl-cLa. Ainda mais: deixei
robre a Mesa um requerimento de
,preferencia para a emen1ioa de minha,;
lautor~a. (Muito !\em.)

O SR. PAULO SARASATE (.) 
(Pela ordem) - Sr. Pres1idente, reti
Il"amos - <> riobre &epTeserutante Se
.nhcr Prado Kelly e eu - o pe'dido de
1PI'.ef,erêncla para ;l emenda por nós
lll'PlreSrenetweila, o que ná.<> obsta perma
:n~ç.amos oom {) nosso poOlI1W dle vista,
isto é, de que a matéria. relativa à
o&.uton<>mia eLo Distrito cabe, por di
!retto, n~ Dispo.sições TralllSit6rtas,
!como oocrreu na OOnstitulçáo de 34.

VOltada, p«ianrto, a 9.Jutonomia no
t~:x.to pe.rmanente, pe<;<> a V. Ex.o. não
COD6meTe p~jUldica'da. a eme'I1lda,
para. votação poote:rjor. Ret!ram-os o
,perll1'do de preferência sem prejuízo
entre-tamto d:a. referi'dla. eme.nda, qual
quer que seja o resultado da votação
das demais emendas. (Muito bem.)

O SR. PIMDO KET oLY (.) (Pela
ordem) - Si. Presidente, desejo for
mular a seguinte questão de ord~.

(.) Não fol re'V1sto pelo oradOtT'.
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Temos emerJJda em relação às DiS
poslções l.'ra.nsltórlas. out..oTg8Jldo au
tonomia ao atual Distrito Federal.
Outra emenàa existe. da ba.nOada. co
m:unista, dend-o autonomia. ao Distrito
Federal. digamos ass1m. permanente.

.1Wnha questão doe ordem assim se
'8JPresenta: retirado o pedido de pre
ferência para a nossa emoenda, V06S&
Exeeléncla, com. certeza, porá em vo
taçã,() as duas emendas, sucessiva
'mente, uma vez Que uma prejudica.
a. outra.
. Dr.sejava sa.ber de V. Ex.a. Sr. Pre

sid'ente, se a inteligência. que dou ao
assunto está concorde COOl 03 ~rmos

regimentais .
O SR. PRiESIDENTE - Perfeita

mente.
O SR. FmáDO t(ET,r,y - Obrigado

a. V. Ex.a. (Mu.ito bem.)
O SR. Nm.EU RA.iMOS (Pela or

dem) - Sr. PreWdente. pedi a pala
vra. apenas para me declarar de per
feito ooórdo com o nobre .Reprt$en
tante Sl'. Prado Xelly.

Conforme expus da tribuna em
ocasião oPOrtuna, o preceito do pará
gra.fo único do art. 25 é amplo.

O caso do atual Distrito Feders.l,
eODSOante o que dec1Ja.rou a COmissão
da COnstituição, p()l(icri,. ser resoLvtdo
nas Disposições TraIllSitór1as se rôrcm
aceitas as emenodas apresentadas a
,êsse Capitulo.

. . O preceito do plU'á.gra1'o único do
.Nt. 25 - que se não refere' só ao
a.tual Distrito Federal - foi adiad'O
para ser conjuntamente votado com

. . emendas relativas a ê1.e.
Assim, não há. absolutament-~ p::'e

JUfzo algum em votar-se, primeira
mente, aquêle disposit1'vo, que, não
respeIta apenas ao atual Distrito Fe
deral, não illlJj)ede a votação de j>t"e
ceito nas Disposições Tra..ns1tórias es
pecial para. o a.tura! Disb."ito Federal.

Portanto, Sr. PresMente, a decIsão
-de V. Ex.a está de acl>rdo coma tese

. .sustentada pela Comissão da Oonsti-
.tulção. (Mutto bem.) .

O SR. JONAS OORR'EIA (-) (Pela.
.ordem> - Sr. Presidente, dentro da.
mesma ordem de idéias em que acaba
de man1festar-se o hc...~do Uder da
':maioria, devo esclarecer à AssemlJlél&
'Que a bancaàa pessed1sta. do O1s·Q:'it.>
.Federal deixou em mioa de V. Ex,a
,pedido de destaque. a ser ap....·ec1n.do
,.exatamente no momento em. que vo-

e·) Não foi revisto pelo or8ldor.

tássemos o art. 4.° das D1sp061ç6es
Constitue1.onais Tra.r&Sitórias.

Assim, peço a V. Ex.- que, na. opor
tunidade, me dê a palavra.. (Muito
bem.)

O SR. CARLOS MAR!OBElJ,A
(-)' (Pela. ordem) - Sr. Prec.ldente
quando se tratou do lJarágraio ún1c~
do art. 25 do projeto revisto, houve
por bem a maioria da Casa. deliberar
o adJamento da votação.

Nosso Partido requerera destaque
para a emenda n.a 2.819, que reza:

"O Distrito Federal seré. ad
mIn1.%rado por um Prefeito e uma
Câmara, eleiUOs pelo povo, ca

bendo à última poderes legisla
tivos."

Evidentemente, referlámo-nos ao
atual Distrito Federal, o que nã.o quer
dizer que, votado e incorporado seme
lhante dispositivo ao texoo da Cons
tituição. se estendesse a autonomia a
todo e qualquer Distrito Federal que
viesse a ter o Brasil.
~te o ponto de vista do ncsw Par

tido quando requereu a destaque: m9.8
desde que se adiou a votação para
quando apreciássemos a matérl8 das
Disposições Transitórias. just.o é que
V. Ex.Il, Sr. Presidente, submeta à
consideração elo plenArio o destaque
anteriormente apresentado. E' o Que"
pedimos, sem preJ Wzo, está clnro. do
que a respeito ainda houver sôbre a
mesa, como por exemplo os requeri
mentos a.presentados pelos nobL'es Re
presentantes Srs. Prado Kelly e Paulo
Sarasate .

Assim, tudo que pedimos à Mesa é
.que submeta a votos o destaque da
emenda n.o 2.819, cujo primeiro sig
natário é o Sr. Deputado Mauricio
Grabo1s. <Muita bem.)

O SR. JURANDIR PIRES (-) (Pe
la ordem) - Sr. Presidente, requeri
destaque de Vár1a.C3 emendas referen
tes à autonomia do Distrito Federal.
esposando tese diversa da sustentada
pelo nobre Deputado Sr. Paulo Sa
rasate. no tocante às Disposições
Tra.nsitórias .

POsto que essas emendas Visem a
transformação do atual Distrit.o Fc
der~l em Estado da Un1á<l, defenden
do o principio de que a capital de
uma federação não precisa ~e terri
tório como sustentáculo de sua auto
ridade, parece-me não se prejudiearAo
umas as outras.

(") Noo fol revisto pelo oradcr.
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Evidentemente, o uustre Deputado
.sr. Paulo Sarasate, ao trazer sua
-emenda para as Disposições Transi
tórias, tinha em vista. a impossibi
lidade de se dal' a.utonomJ.a plcltead8.
dentro do conceito de Distrito Fedt"
ral, que, pelo seu próprio n.cme, pede
sei,a da. Federação. A transformação,
entretanto, d.o Distrito Federal e-m
Estado, como consta de minha amen-

.da, com a denominação de Estado
Carioca, on, como consta da emenda
do Sr. Cafe Filho, com o nome de
Estado de Guanabara, já agora não
pode ser invocada e, cOD.lieqüentemen
te, não há qualquer defeito de técni
ca constitucional, ficando a autono
mia declarada de cará.ter efetIvo e a.
capital na cidade do RIo de Janeiro,
e não a cidade do Rio de Janeiro co
mo capital da Federação. lMuito
bem.)

O SR. RUI Al~DA (pela ar
dem) (*) - Sr. Presidente, também
apresentei emenda relativa à autono
m1a. do Distrito Federal, cujo desta
que já foi por V. Ex.a t'avorávelmente
despachado.

Nestas condições, peçO a V. Ex.a. me
conceda. a. palavra, no momento opor
tuno para que possa defender a refe
rida em~nda. <Muito bem.)

O SR. GURGEL DO AMARAL (Pe
Ze orc'lem) (.) - Sr. rresidente. o
Partido Tra.balhista Brasileiro, atra
vés de sua bancada, solicitou dest&.
qUe da. emende. do Partido COnllUllS
ta quando se votou o têxto consti
tucional propriamente dito. Foi ê!e
peclido, por parecer à bancada do r~

ferido Partido ser poss1v~1 resolver de
finitivamente o assunto se a emen
da. fôsse <>bjeto de votaçã.o em plená
rio, ao se discatir o parágrafo único
do art, 25. E isso pelo seguinte: o Dis
trito Federal, que está configura.do no
substitutivo já votado, não só tem um
legislativo próprio, como permite que
a sua população envie l'epresentantes
seus ao Congresso Nacional.

Dessa 101"111a, dentro da doutrina bri
lhantemente já aqui exposto, ..com a
citação dos nomes mais abalizados na
matéria, é possível - e deve-se mesmo
5ta.beleeer - que o Distrito Federal

,seja. autonQD:lo.

O SR. PRESIDENTE - Lembro
ao nobre orador que lhe coneecl1 a pa
lavra "pela ordem".

(.) Nio 10i revisto pelo orador.

o SR. GURGEL DO AMARAL 
Vou levantar a questA.o de ordem.

Por outro lado. Sr. Presidente, devo
f11Zar que ainda. não tinhamos em ple
nário, para votar, o texto do Ato Cons
titucional ora sujeito à nossa apre
ciação.

Estas, as razões que nos leva.ra.m a
pedIr o destaque; todaVia, a bancada.
do Partido Tra.balhista Brasileiro JA.
conta com o destaque 0.° 215, referente
à. emenda cujo teor é o seguinte:

"O atual Distrlto Federal serA
administrado por um prefeito. ca
bendo as funções l~lat1vas a
uma. Câmara Mun1clpal, ambos
ele1tos por sufrágio direto".

P..1igura-se ao Partido que represen
to que, dada a ordem cronológica. da
a.presentação das emendas, a nossa.
deve ter preferência.

Esta, Sr. Presidente, a queztáo de
ordem que desejava suscitar. <Mutto
bem.)

O SR. PRESIDENTE - A Mesa
sempre adotou o critério da ordem do
recebimento das emendas.

O SR. AMARAL GURGEL - Agra
deço a V. Ex.o.

O SR. BARRETO PINTO - Peço
a palavra..

O SR. PRESIDENTE - O nobre
Deputa.do não poderá usar agora da.
r>alavra, pois náo está. em dLo:;cussâo a
emenda.

O SR. BARRE"!'O PINTO - peçO~

então, a V. Ex.li, que me re...erve Q

uso da. palavra. em momento opor
tuno.

a SR. PRESIDENTE - V. Ex.,
será atendido.

O SR, JOSÉ ROMERO -- senhor
Presidente, levant8.!" questão ae onieDL.

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

O SR. J~ ROMERO (.) - (P.
ordem) - Desejo reaJmente, Senhor
Presidente, levantar questão de ordem.

Há emenda, de m1I.ha autoda, re
ferente à autonomia do a~ual Distr.lto
Federal.

V, Ex.a .anunciou que irá submeter
ao plenário o assunto referente à no
meaçâo do Prefeito do D18trito Pe
deral.

C·) Não foI revisto pelo orador.
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DeseJar1a saber se a matérli\. se re
lere ao atual OU ao futuro Distrito
Pedeml.

O SR. NEREU RAMOS - Sr. Pre
sidente, peço a palavra, pela ordem.

O SR. PRESlDENTE - Tem a
palavra o nobre senador.

O SR. NEREU RAMOS (.) - (Pela
ordem) - Sr. Presidente, ficou esta
belecido, em disCussão a.r.apla no ple
nário, que 06 que quisessem assegurar
a. eleição do Prefeito do a.tua1 Distrito
Pederal tJnb.am de fazer constar, nas
"Disposições Trans1 tortas" um. pre
ceito expresso nesse sentido, porque o
art. 25, parágra.fo ú.nLco, não o lm
pedm.

Agora se êsse preceito nã.o aparecer
nas "Disposições Transitórias", evi
dentemente terá de prevalecer, no fu
turo, o d,a CO:lSUtuição, que é perma
nente.

Esta.beleceu-se para não prejudicar a
d1seussáo do assunto que a votação
dês s e dtspos.1t1vo não prejudica as
emendas apresentadas ao capítulo da
quelas disposiÇÕeS.

O Sr. Jo!Jé Romero - E' exatamente
o esclar~imento de que necessttava.

O SR. NEREU R..A.MOS - O senhor
Presidente já resolveu a Questão de
ordem: vai submeter à Casa o art. 25,
sem prejuizo das emendas apresenta
das às "Disposições Transitórias". O
que se adiou foi a votação do art. 25,
p a r a permitir. justamente, que nAS
uDislposic;õe.s Trans1tórias" se d1scutis·
sem ~ emendas referentes ao Distrito
Federal.

O Sr. José Romero - Desejav2. êsse
esclareclmento porque sou contra a
autonomia. do futuro Distrito Federal,
mas tavorável à do atual.

O s..~. NEREU RAMOS - Era o
que tinha a diZer. (Muito bem,,' muito,
bem.)

O SR. BAMn1I'ON NOGUEIRA 
Sr. Pre6idente, peço a palavra, pela
Oldem.

O SR. PRESIDENTE - Tem a
paJavra o nobre senador.

O SR. HAMILTON NOGUEIRA (.)
- (Pela ordem) - Sr. Presldente, em
QUe pese meu grande respeito à. op1
n1Ao do ilustre Senador Sr. Nereu
Ramos. devo dizer qUe S. E:tc.& MO tem
:razão, neste momento, porquanto, o

(.) NAD foi revisto pelo oraàor.

que fii;ou RSSeIltOOo no plenário - e
V. Ex.1I kl06 prometeu - é que o des
taque da erne.nda sôbre a. aut....nomia.
do Distrito Fed.ero.I seria reservado
para quando se d.1scut1ssem as "Dispo
s.1.ções Transitórias". E ternos direito
a essa cI.lscussão.

O Sr. Nereu Ramos - Mas V0&8a
Excelência há de c on v i r que não
neguei isso.

O SR. HAldILTON NOGUEIRA _
V. Ex.a. disse que só seria discutida a
autonomia se ! Ôs sem apresentadas
emendas para constarem no texto das
"Disposições Transitór1as".

O Sr. Nereu Ramos - V. EX. fi não.
oUviu o que declare!.

O SR. HAMILTON NOGUEIRA _
Outros colegas .. presentes entenderam
como eu. Se V. Ex.II.. porém. a!írma
agora o contrário, eu m~ conformo.

O Sr. Ne:eu Ramos ~ Declarei que
a discussão do texto do art. 25 foi
adiada para quando fosum apreciadAs
as emendas apresentadas às "Disposi
ções Transitórias". que se referem ex
pressamente ao atual Distrito FederaL

O Sr. Paulo Sarasate - E as outras
a ambos: o atual e o futuro.

O Sr. Nereu. Ramos - O disoos1t!vo'
refere-se a ambos. Adiou-se a anre
dação da matéria para permitil" o
deba~ sôbre o caso do atual ~strtto
Federal. Assim, em vez de termos fe
chado a Questão. abrimó-la'. O Que
há é má compreensão.

O PresIdente declarou Que não fi
cariam pre.1udJcados os de.staQues re
QuerJdos.

O Sr~ Euclides Ft{IUeiredo - li: foI
jUstamente como o Sr. Presidente reB
pondeu ao apélc que fiZ da tribuna.

O Sr. Nereu Ramos - Mais claro
não é possível.

O SR, HAMILTON NOGUElR.A, _
Era o Que tlnha a diZer. (Mu1to bem;
muito bem.)

O SR. CAFE' FILHO - Sr. Pre-,
sidente. peço a palaVl"a pela OO"dem.

O SR. PRESIDENTE - Tem a pa
vra <> nobre Deputado.

O SR. CAPE' PILliO (.) (Pe14 01'-.
t1em) - Sr. Presidente, há. pouco, le
vanteI qUestão de ordem. Que, 1>0881
velmente, devido àS muitas outras
aqui suscitadas. não foI alnda decIdida
por V. Ex.a. Vou renovâ-la.

Por ocasião de se ela.borar o teJâ,o,
permanente da Constituição. apreseIl-,

(.) NA.c> fol reV1sto pelo orador.
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te! emenda, criando o Estado de Gúa
nabaTa com a reserva de uma faixa
pa.ra o Dbtrito Federal.ÊSte último,
conforme solução que apresentei. teria
sua a.dministração fiscalizada pelo
GovênlD da República, a.través de
uma Comissão Adm1nistrativa de três
membros, para êsse fim nomeada.

Vai V. Ex.a Sr. Presidente. subme
ter agora a Questão da autonomia do
Distrito Federal ao plenário. Parece~

me que primeiramente. o plenário.
deverá considerar a matéria corres
pOndente à criação ou não do Estado
de Guana.bara. diante da modalidade
da núnha sugestão. Estamos diante
da seguinte situação: se a Assembléia
conceder autonomia ao Distrito Fe
deral - náo ao Distrito Federal, ccm
10rme minha proposta. mas ao da sua
fcrmação atual- e se no decorrer dos
nossos trabalhos, a Assembléia aceita~

minha emenc.la. criando o Estado da
Guanabara (que, criado. não asse~Ul'a

autonomia ao Distrito Federal. dada a
llmi:tação territorial atribuída oai"fl,
essa. administração, iJareee-me que a
matéria da nünh:1 emenda é prefe
rencial poroUE':, com ('la. a As::;embleia
decidirá. se }';,retencle. no momento.
criar o Estado da Guanabarra ou as
segural', apenAS. a au~onomja polHlca
ao atu31 Distrito PederaL

E' a Questão de ordem Que sugiro,
com receio de Que V. Ex.li • suhmtten
do ao plenário o caso da. autonomia.
e o plenárIo decidindo-se por uma ou
outra forma.. vi'nha a Mesa a julgar
prejudicada a emenda Que ofered. A
emenda apresenta solucão prática.
para o problema Que vem desde 1891,
~. agora, os Constituintes de 1946 in
cluiram. nas ,I Disposições Transitó
rias", dispoliitivo Quase igual ao dos
Constituintes de 1391.

Pediria. pois. a V. Ex.a decidisse
essa questão de ordem. no sentido ~e
ser assegurada preferência para mI
nha emenila, criando ou não o Esta~
do da Guanabara, e reservando-se a
falxa para o exercício da administra
ção federal. (Muito bem; muito bem.)

O SR. PRESIDENTE - Tenho sÓ
bre a Mesa requerimento do Sr. Café
Filho. solicitando preferência para sua,.
emenda D.a 1.383, referente à criação
do Estado Guanabara, nos seguintes
têrm05:

Requei-ro preferência para votação
da. emendar de minha autoria criando
o Estado Guanabara,
. Sa.Ia das Sess6es, 9 de setembro de

1940. - Café Filho.

o SR. BARRETO PINTO - Peço a
palavra, pela ordem. .

O SR. PRESIDENTE - Está. em
votação o requerimento de pl'eferen
c181.

O SR. BARRETO PINTO - Mas
pedi a palavra, pela ordem, antes de
V. Ex." submE'ter o requerimento à
votaçào, pOrqUe minha questão de or
dem versa, precisamente, sObre êle.

O Sft. PRESIDENTE - Dou então.
a palavra a V. Ex.".

O SR. BARRETO PINTO (.) (Pe
la ordem) - SI. Presidente, sou o au
tor da emenda que recebeu o núme
ro 215, e, desde logo, mereceu o apoto
do Partido Trabalhista Brasileiro, con
sagrando o preceito estabelecido na.
Constituição de 1934, qUe assegurava a
autonomia do Distrito FederaL

Apresentando esta emenda, sObre a
qual gira minha questão de ordem,
dentro dI) prazo regimental de que dis
punh3, fi-lo seguindo as palavras do
Sr. General Eurico Gas:>BJI' Dutra, en
tã.o candidato, hoje Presidente da
RepúbUca ([!.le, de nlaneir.a inequivoca,
tal como se !ósse um juramento, pro
metcl' a aut<lnomia para o Distrito Fe
deral.

O Que os cariocas pedem a S. Ex.a é
ElpenElS que, pelos Represenllantes de
seu partido nesta Casa, que constituem
a maioria, cwnprlt aquilo que prome
teu, honre a sua palavra.

Minha questão de ordem é a seguin
te: entendo que minha emenda, pela
ordem cronclógica e numérica. deve
ter prioridade na consulta à Casa,
porque o que o Sr. Café Filho pede
não é novidade. pois, já. figLlI'a, no tex
to da:s .. Disposições Transitórias", a
futura criação do EstadQ Guanabara,

Estamos. portanto diante da seguin
te queetão de fato: deve ser subme
tida à consideração da Casa, em pri
meiro lugar, a emenda n.o 215. E
desde cedo já cedo a palavra ao meu
nobre colega, Sr, Gurgel do Amaral,
Uder do Partido Tra,balhista, para de
ff'nder da tribuna 110 momento opor
tuno, a aspi:raçf\o dos cariocas os QWlls
como tive ensejo de de<::larar, estão
apenas cobrando o cumprimento da
pala"vra do Chefe da Nação.

Era a quest.ã.o de ordem que tinha
a levanta.r. (Muito bem).

(.) - Não foi revisto pelo orador.
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A emenda é a seguinte :

N,o 215

Onde convier:
.. Art. O atual Distrito Federal

será administra.do por um Pre
feito cabendo as f·..mções leg1sla,U~

vas 'a uma Câmara Municipal.
ambos eleitos por sufrágio d1re~

to". - Barreto Ptnto.

O SR. PRESIDENTE - A Mesa
vai ordenar as matérias, que devem
ser submetidas à. apreciação dooS se
nhores Representantes. Pr1meiro, S.
Ex.a o Sr. Café Filhopropugna a cria
ç.ã.o do tsstaóo o uanaba-ra, com as li
mita.çõe.s e sob ~ cond1t;ões que esta
belece em sua emenda. Se a J\.5Senl
bléla aprov~r a crtação do Estad-.>
Guanabara, ficarã.o p:rej.uc:Ucados
pa.rece~me - muitos outros disposi
tivOO. Vamoo examinar () n.ssunto.

Essa qu~tão é preterencla1. A.llAs,
o llw;tre Repre.sentsnk tem um re
querimento nêsse sentlÓ:o. A3 outras
emendas seroo exarnlnaOfls depOis, na
sua ordem cn,mológica. S, Ex.u. pede,

.pois, que a emenda sóbre a crlação
do E9tado Gua.na'tl1Ha seja di.scutida
em p.rimeiro lugar.

Há um requerimento de preferência
d-o autor da emenda paTa a votação
~ matéria. •

Os Srs , que a provam o requ.erlmen
to. qUeiram levantar-se. (Pcusa).

Está rejeitado.
I

O SR. NEREU RAMOS (Pela or~

dem) - Sr. Presidenete, tendo sido
adiadta a apreciaçá:o do art. 25, ps~

rãçaio único, pederia a V. EX,a que
desse preferência à. votação dessa. ma
téria sem prejuízo das ernenda.s apre
sentada.c; à.s Di.c;posiçêes Transitórias.

O SR. PRESIDENTE - O Sr. re~

presentante Nereu Ramos solicita
preferência pa ra vl')oo'ção dQ art. 25 do
projeto, 5el1'1 prejuiZo dos d('staque.s
ofexecidos .

Os SenhÜ1"es, que a.provam essa pre
ferncla, queiram levar.~r~se <Pausa).
~á. aprovada.
O SR. COSTA NETO (Pela ordem)

- Sr. Pres1dente, paJ'ece-me qu:, ~m
tal caso o art. 25 ficou aprovado, sal
vo as emeJ'làas.

O SR. HERMES LIMA (Pela or
dem) - 51" P·residente. acho que o
requerimento não() envolve a aprova~

ção <io artig-o do iPfoje-líO votamos ape
n:flS a preferncia.

O SR. COS'l'A NETO (*) (Pela
ordem; - SI'. Presidente. no inicio
da v-otaçâo de Títulos, peç.o aprova
ção })aSa as emendas apTOve1tadas.
salv{) os destaques.

Minha . ooosulta foi s.i>mplesment.e
para que ficasse esclarecido Q ~guin
te: {) art. 25, em face <kI. VQt8.çao qu("
acaba de ser feita. ficou na mesma
situaçã.o do titulo, quer di~, ná-o f()
ra.m prejudicadas as emend&8. Está
aprovado () texto. exceto as emendas
oferecida.s. Assim, não ~ prejuizo
para flquéles Que tm lPe:rl.'>amento con
trário re1aJt1v-amente a tal ou qual ar
tigo. (Muito bem) .

O SR. PRESIDENTE - Vamos
passar às emendas, cujos destaques
foraxn so~i~os.

O SR. CARLOS PRESTES (ojI)

(pela ordem.) - Sr. Presidente. ape
nas pa.ra maior esclarecimento (1ú as
sunto. E<=itamos de acôrdo com. o nobre
líder da maioria quanto à. votação do
art. 25, ~ ún!cú, A esse parágrafo
oferecemo~. erl1 tempo OportWlD. ~
pedido de destaque:: da emenda. nu
mero ::.819, que creio ser a Cinica e
cujo primeiro signatár10 ~ o Sr. Mau..
ríciC) GrabOi..<:., do seguinte tebr:

N.o 2.819

.. Art. 122 - Redigir assim: "O
Distrito ..federal será. administra
do por UIJl Prefeito e uma O~a
l"Et eleitos pelo povo, cabendo à. u1.
ti~la poderes legislativos. "

O SR. PRESIDENTE ~ :esse 'J pri- ~

meiro destaqu~ a exa.mina.t I porque
tem c~rater geraL Não trata do atuai
Distrito, s. que se referem as autra.s
emendas. S. Ex.1l tem tõcla ra.úo, é a
emenda n.o 2.819. que submeterei.. prt
meiramentf::, à apreciação da AsSem
bléia.

Tem a. palavra o Sr. Deputado Mau~
rido Orabols.

O SR. MAURíCIO ORABOrs (Pela
ordem.) - Sr. Presidente, cedo a pa
lavra ao Uustre Senador Ha.mllton No
gueira.

O SR. HAM!LTON NOGUEIRA (.)
(Para encaminhar a votação.) - Se
nhor Presidente, por uma distinção
que muito me honra. e comove. tod05
os Representantes do Dist~to Federal,
sem distinção de ~rtidos. tncUcaram
meu nome para defend~r s. ltutonamis..
nã.o só do Distrito F~de.T'al atual. mas

1~i4l
(.) Não f"li revisto pelo orador.
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de. futuros Distritos qc ::.ejam funda
dos.

Meus Senhores. a fato de pronunc111r
me em nome de todos meus colegas
da representação carioca tem siJ:mifi
cação espeeia!. E é preciso acentuar
bem que falo por dezessete Deputados
e dois Senadores. A minha voz, por
conseguinte, é a de tôda a populaç!1o
do Oistri to Federal. (Muito bem. Pal
mas.)

Meus Senhores, é lugar comum, hoje,
falar-se em crise de c;onfiança; mas
é necessário. também, que deixe àe ser
lugar comum a afirmação de que a
crise de confiança tem sido cau.o:ada
pelo náo cumprimento da. paJavrd. em
penhada peJos homens públ1c~. :Mui
to bem). E nós, Representante.!) do
Distrito Federal, componentes Clesta
memorável Assembléla Constituinte de
1946, desejamos que o povo brasileiro
saiba que cúmpriremos a palavr~ em
penhada. (Muito bem). Todos os par
tidos prometeram a autonomia do Di~
trito Federal. E' a hora da prestaçao
de contas ao povo brasileiro. (Muito
bem. Palmas.)

':J Estamos. aq'li, falanào em nome do
povo e como seus delegados, ntío para
nedir, mas para exigir essa autonümia.
(Palmas. )

Não se trata, apt':nas, de uma ques~

tão de direito, pois que a experlÊ:ncia
tem demonstrado que na Oapir.91 da
República somente um Govêrnc.. se
preocupou verdadejramente com o po
vo - o Govêrno dêsse homem. cujo
nome estf.. gravado n.o coração de to
dos os cariocas: Pedro Ernesto. (Pal
mas.) Foi o Prefeito que não se pre
ocupava em citar juristas. em mencio
nar tratados, ma.s que - não descendo
ao povo, como se diz muito compla
centemente. e, ao contrárIo, em~regan
do essa. palavra admirável que ouvi,
aJnda há pouco, do nobre Deputado,
Sr. Domingos Velasco - subia ao
povo, para levar-lhe aquilo a que t:
nha dheito, para tratar do bem co
mum. Pedro Ernesto foi o único Pre
feito do Distrito Federal que se inte
ressou pelas classes trabalhadoras .
(Muito bem. Palmas). 2sse homem
deixou as Nallzações que ai estáo. Se
temos assistência públlca desmembl'a
da. devêmo-Ia a Pedro Ernesto; se
temos assistência hospitalar, ou hospl~

tais ainda inacabados, devêmo-Ios a
Pedro Ernetlto, ...

O Sr. Rui Almeida - Ao Prefeito
eleito.

O SR. HAMILTON N<XlUEIRA 
• .. Prefeito diretamente eleito pelo

povo; SE: temos uma única um,·ersi
dade, admirável, a Umversldade do
Distrito Federal, devêmo-Ia a. Pedro
Ern~sto.

O Sr. Afonso de Carvalho - V. Ex.&
permite um aparte?

O SR. HAMILTON NOGUEIRA 
Com muito gósto.

O Sr. Afons de Carvalho - V.
Ex. a evoca o nome do grande Pre
feito Pedro Ernesto como argumento
a favor da eleição do Prefeito. Devo,
porém. lembrar a V. Ex. p" que o p. :
feito Pedro Ernesto, ao se eleger, já
era Prefeito nomeado pelo Presidede
da República. Eis um argumento a
favor da nomeação.

O SR. HAMILTON NOGUEIRA
- Por acaso ~ertou-se na indicação.
Pedro Ernesto transformou-se no
Prefeito dinâmico depois que recebeu
o mandato do povo, pois só êsse man
dato nos confere autoridade.

Não se queira denegrir nem .a-
cuIar o nome dêsse homem que é
um exemplo de dignidade e patrio
tismo.

O Sr. João Abdala - Presto mi
nhas homenagens a Pedro Ernesto,
como grande Prefeito que sempre foi.

O SR. HAMILTON NOGTJE!RA
- Ê um nome que todos os cariocas
pronunciarão sempre com admiração
e respeito.

M~tlS Senhores, não estam.:>s aqui
para discutir o cUreito que temos à
auton0Ilt.ia; a experiência nos de
monstra que ela é uma necessidade.

Não há qualquer argumento con
sistente que. possa ser apresentado
contra a autonomia do Distrito Fe
deral. Por isso Sr. Presidente, peço
que ao art. 25, parágrafo único, seja
acrescentado ~ seguinte:

.. O Distrito Federal será admI
nistrado por um Prefeito e uma
Cê.mara, eleitos pelo povo. c~ben

do à última poàeres leg:lslattvos:'
Estou certo de que as Sra. Repre

sentantes votarão por esta autonomia.
O Sr. José R.omero - Eu me in

cluo na primeira fila dos que de
fendem a autonomia do Distrito Fe
deral.

. O Sr. Rui Almet4a - A prtmeira
tUa é muito comprida..

O Sr. Ne8tor Duarte - V. Ex.&'
declara-se favorável à autonomia ác
Distrito Federal e votou eontra. B
autonomia das Capitais dos Estados.

(*) Não foi revisto pelo orador.
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o Sr. José Romero - ',DuvIdo que
V. Ex. a prove isso.

O Sr. Nestor Duarte - Apesar de
tudo, votaremos pela autonomia áo
Distrito Federal.

O Sr. José Ramero - Não votei
contra a autonomip, das Capitais dos
Estados, Desafio que V. Ex.· o pro~

ve. Renunciarei ao mandato se o
fizer.

O Sr. Nestor Duarte - Então, re
tiro a expressão.

O Sr. Afonso de Carvalho - O
nobre D~putado 5r. Nestor Duarte
estâ equlvocado. O Sr. José Romero
votou. conforme diZ.

O Sr. N estar Duarte - O :1obre
Representante do Distrito Federal

. não estava presente, no dia da vota
ção.

O SR. HAMILTON NOGUEIRA
- Peço aos nobres Representante!:;
que não desvirtt:em a solenidade dês
te momento em acusações de 'caráter
pessoal. Estou certo de que todos
aqui presentes, votarão pela autono
mh do Dstrtto Federo.l. (Muito
bem. muito bem. Palmas. )

O SR, COSTA NETCo (.) (Pela
ordem) - Sr. Pl'p~ident~. paro. e"i·
tal" Cllle o. comts~5.l) tenha de SI." pro'
nuncia.r tórla. vez que cada ora.do:"
venha a manifest nr-se a respeito das
emencas recebidas pC:ll Mesa, !)edi·
ria qU~ fôsse por V. Ey.. o. dada a pr..
lavra aos que dese.lem fR~ar sêbre as
outras em~nd~,<;. n fim de que, em
seguida, a Comil;são transmita seu
pensamento. duma v('z :';Ó, sôbrf> fi
matéria. Parece-me Que. dessa for
ma, haverá economia de tempo.

O SR. PRESIDENTF -- O Re~i
mp.nto náo me permite atender a to
dos que prctcnrJ!:l.m falar, porq ll"; as
emendas são iguais, C01~C::ljf'!'("i n
palavra ao .signatário da prim~lra: as
demais ~0rr\~ 5ubmetidos n. votos ou
fIcarão prejudicadas, conforme o pro
nunciamento da Assembléia.

O 9R. BARRETO PINTO (.) .
,(PeúJ. on:!em) - V. 'Ex.a RIIlUnciou. há.
~u:co.. que \'1Ota.:r1a. primelro" a
emenlÓa, 'Cio Sr. Lu1.z carlos Pre&tes.
sem prejuizo da:s dema'15 , relativSJS ao
Distrito ~al.

O SR. PRESIDENTE -- V. Ex.a
oonf'\llD,de enoami'11:hameI1Jto de V()"'LoS.
çAo com VIO'taçâo. As emendas podem
sei' e.nca.m1nJhade.s p9JI'a vota.çA.o, mas
serão votadas. separadsmente.

(.) Não foi revisto pelo orador.

o SR. BARRETO PlN'I"O - Per
f eitllmeI1lt:Je .

O SR. PRESIDENTE - Antes de
entrar nas emendas de outro grupo.
qUJer dizer, do .:t.tual Dt'str1sto Federal.
devo anuI1lCiar um re<:J.uerlmento do
Sr. RlUd AlmeiJda.. la d ar a palalV1'a.
ao autor s1gma.télrio da emenda 21.1).
que é de nnímero IIl1.is baixo. Rooebi.
,porém, I'lequerL"'I1Je'nto de preferência
.para, em v,ez desu... discuti'r a de nú
mero 2.820. de autoria. do Sr. Rut
.A.1mE1da. E' o ,requer1m.ento de prE:
f-erêncla. que vou subm'e'teT à Casa.

O SR. BARRETO PINTO (Pela.
ordem) - ~. Presid>enle. sou autQr
d·a ememia.

O SR. PRESIDENTE - A Mesa.
:tem contheclmentcde que é V. Ex.o. o
1l.'utor da emenda,

'I1enho, po~, ret!uerim.ento sóbre
a Mesa, qIU~ nao posso debcar de ser
considera.do. E' de _utoria do Senhor
Rui Almeida, noo seguintes trbos:

RequeÍlro preferêncha. pa'ra a emen
da n.O 2.820 de minha ~Ustorta.

Sala das sessõe-s. em 9 Idoe c;.etembro
de 19,w. - Ruy Almeida.

A emend'a diz:

N.o 2.820

Art. 122 - O D~trito Federal
será. a·dJmiIni.ISlt.r8ldo por um Go
v-arna.nior e Oâmara legislaUya
eleJ..tos pelo povo.

Parágrafo ú:n.1oo - O Distrito
Fedecr-a.l terá as mesmas atribui
ções e Direitos oo11!feridos aos Ss
ta'doOS.

Sah. c.as Sessões. 24 d.e junho
de 1946, - Ruy Alm.eidia.

O SR. (}()IST.A NETO (Pela ordem)
--SI. PrelSi<:bensf:·e, 'pedir~a a. V. Ex.a

qwe desse a pa1a;vra ao nobre depu
t8!do Ou:rgel de Amaral, pa·ra que,
Ide-pois, a ConUssão se pronunciasse.

O SR. GURGEL DO A.MlA.RAL (.)
(Pela. aMem) - Sr. Presidente, a
emenda. do Sr. Deputado Rui Almel·
da. trata apenas, do atual D.1strito Fe
:dJeral, ao P8lSSO <tue a da b31I1ca.m 00
rnumJ.sta se refere não SÓ ao atual
como ao futuro Di.';tr11:io Fed-eral.

O SR. PRESIDElNTE - O nobre
1"eIator dJeseja que Soe dJ.scUba.' tôd'a a.
nuvtérla em conjunto. po1'que a.ss:lm
ga.nha.remos tempo. QUlaIllto à vota.
ção. será feita sepamrdamente.
~os submeter Casa. o requeri

mento de preferência. do Sr. Rui
!Alm.eild:a•

(.) Não foi revisto pelo orador.
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o SR. BARRETO Pl!NTO (-) 
13r. Pres1<lente, V. Ex.a, há pouco,
..quando !ala'Va o nobre Senador Hamfl
tan Nog1l'eira ...

Vozes - Votos! Votos! votos I
O SR. nARRETO PINTO - Um

momento. A matéria é relevante.
'.Peço a atenção da Qasa.

O SR. PRESIDENTE - O que
está em exam-e é o requerimento de
·p.re!erência, não as emendas.

O SR. BARRETO PINTO -- Pa
rece-me qUE:: primeiro, data venta,
deve ser submetido à consideração (ia
~asa o requerimento formulado pelo
'Senador Sr. Carlos Prestes. em re
lação ao Distrito Federal em geral.
Decidida a matéria, passa·remos, en
tão, a considerar a preferência pedi
da pe10 Sr. Rui Almeida para a
emenda n. O 2.82iL (Muito bem).

O SoR. PRESIDENTE - O nobre
'relator havia pedido que se votassem
em conjunto tôdas as emendas.
~u afi:'meí a S. Ex.a. que a votação

'serIa feita separa·damente. Isto im
portará em economia de tempo e de
trabalho. O rC'lator da Comissão de
,seja ouvir os oradores sÓbre as vá.rias
proprosições, a fim de que 'depois pos ..
58 responder.

Neste momento. vamos examinar
um. requ'eTimento de preferência. Se
a Casa o rejeitar. terá V. Ex,a a pa_
lavra para enrantinhar a votação da
sua emenda.

Os Senhores, que aprovam o reque
rimento dE> preferênCIa, queiram le
va·nota.r-se (Pausa).

Está rejeitado.
O SR. BAR'R'ETO PINTO (.)

(Pelo ordem) - Sr. IJres1dente con
forme tive oportunidade de deClarar.
bá pou.co. cedI a pala'Vra ao' nobre Re
presentante Sr. G~el do Amaral
'POrque meu ponto de vista já é co:
nheddo.

Estamos cobrando uma dívida ~O
c&"bd!d!'lto, hc,jn P:-"side'!"!t~ da Repú.
"'tllcs. Sr. General Eurico Gaspar Ou.
tra. (Aptado e não apoiado) •

O SR. GURGEL DO AM:ARAL _
(.) (Pela en.cami1ihar a votaç40) _
'SI'. Presidente. o povo do DistrIto Fe
deral w.ve um momento h1stórlco
<multo bem), porque se ft1 dec1cl1r

11e8ta Assembléia. se o Distrito Pede.
ral. pode. ou não, gooar elaf~
digo mel'hor. dI() direito de democrà.t1~
camente eleger o seu governante.,.

(.) Não .foi lrev.1sto pelo orador.

NãQ há, em tOrno da. matéria, qua.J,..
quer motivo de confusão. Pl'etend~1J

se - ~ acre<Uto que ainda haja quem
isso deseje - que o D1strlto Federal.
como está con!1gurado no texto ao
SU'bst1tutivo já votado, com Assembléla.
prÓPria.. gozando do direito de eleger
RaPl'esentantes seus ao Congresso.
seja êsse Distrito Pedra! presente ou
futuro, possa desd'rotar cidades desta
tribtm'RI. Se outro !õsse o Distrito
Fedral con.figuxado, então, é que não
hav-er1a na llção d:aqueles mestres
conveniência de ordem aloguma em
lhe dar autonomia. Mu1to ao contrá
rio, um Distrito Fecileral sem Assem
bléia própria., que não enviasse ao
Parlamento Nacional representante
seu. um Distrito Fed.ral nestas condi·
ções e a. do atual ponto de vista
extrltttmente jourld1co, confunoOOm.

()I Sr. José Romero - O Oovrno
da. União irá edificar o D1strtto Fede
ral no pls.nalto central do BrasU.
Assim sendo, é justo que a.dm1nistre
a. cidade a ser construída. Quando.
entretanto, aí, surgir a cr~e autoDG
mista, como ora se verifica no atual
Distrito Federa.l, que se dê essa auto
nomia. No per1odo, porém, 1nJeiaJ.
.iOU contrário a ela. Drsejo. sim, o.
autonomia do atual e nio do futuro
Distrito Federal. Por essa. razão, do
mesmo modo que na Constituição de
1934, pleiteio a autonomia. no capI
tulo referente às d1spos~ções transi
tórias.

O SR. GURGEL IJO AMiAR..o\L 
Do ponto de vista jurlgido e ad!min1s
tivo o nobre colega. está equivocado.
e os trntadista 8.1POntados ncs d.1scUr
50S de ilustres RelPl'esentantes dizem
bem do engano de V. Ex.a.

O Sr. José Romero -- Se estou P.J1
ganado os Constituintes de 1934 tam
'bém se enganaram.

O SR. GU'RGEL DO Al\MRAL 
O que defende é a autonomia do Sltiual
DistrIto Federal.

Levantei antes uma. questl.o de or
dem, no sentido de que o Sr. Presi
dente flzes..c;e votar primeiro. a. emen
da apresentada pela bane8lda do Par
tido CoIIl'lDrlsta que se re!ere
ao Distrito Federal de modo geral.
para dlepois sulbmeterem a.o a que rol
oferecida pela. Pa.rtidQ Trabalhista
BraslIe1ra alusiva. apenas Ao autono
mia do Distrito Federal. Esta emenda.
se aquela. outra náo obtiver voto fa.
vorável dos Srs. Representantes, pelos
meDes merecerá, espero, a eo.nsagraç&o
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'UnA.nime da Casa.. porque não é pos
mel que tOda. a Nação aqui repre
sentada contra.r1e, com o voto da.
maioria, as anseios dos Req>resentant.es
e de todo o povo desta cidade.

O Sr. José Romero - Não se trata
do atual DistTito Fed~ral.

O SR. GURGEL DO A.1\I1ARAL 
E' impressionante a unanin\idade que
se nota entre os Partidos represen
tados nesta Casa, os qua.1s formaram
verdadeira frente única no sentido de
Be transformar em realidade êsse pos
tulado, constante dos respecUvo'l pro
gramas,

O Sr. Rui Almeida Passo às
mãos de V. EX,a dados estatísticos
que, a meu ver são convincentes.

O SR. GURGEL DO AMARAL 
Aceito-os como elemento Hustra.t1vQ.

O Sr. Hermes Ltma - Quero acen
tUaI" qu~ os partidos políticos sle na
c1onaJs; se M seções desses partidos
no Distrito Federal prometeram ao
povo carioca a autonomia os /)rgãos
centrais desses partidos não desmen
tiram as seções do Distrito Federal,
não sei como ficarão os partIdos se
não apoiarem as suas seções desta Ca-

. pltal. que prometeram ao povo ca:1o
ca autonomia.

O SR. GURGEL DO AMARAL 
V. Ex.a, Sr. Deputado, tem toda a
razão no aparte com que me honra,
elucidativo dos comentários que teço
em tomo do assunto.

O Sr. Segadas Viana - O próprio
candidato à Presidência da Repúbl1ca.
hoje eleito, por ocasião do d1scurso
que :fêz ao povo do Rio de Janeiro,
afirmou seu ponto de vista favorável
à autoIlúmia. O Partido que é hoje
majoritário e apoia esSe candidato,
naturalmente não poderá. deixar tam
bém de seguir a orientaçáo naquela
época traçada.

O SR. GURGEL DO AMARAL 
Muito obrigado pelo aparte.

Vêm, portando, os Senhores Repre
sentantes, a relevê.nda da matérla
que neste momento prende a atenção
da Casa. Sã.<> diversos Pa,rtldos, de
caráter nacional, que se apresenta..
ram ao eleitorado do Distrito Federal
e lhe prometeram autonomia. E' o
PresIdente da República, que se apre..
llentou também ao eleitorado...

O Sr. Hermes Lima - Exatamen..
te .
. O SR. GUROEL DO AMARAL

• • • com um programa. no qlaa1 se

1nscreveu essa aspiração máxima do-,
povo do Distrito Federal.

Não é JXlssivel que, depois de elei
tos êsse candidato e as bancadas dos
mesmo artidos, hoje com assento nes
ta Casa, venham eles sufocar essa
aspiração. que constit.u1rem a malolJa~
fazendo com que o povo carioC9. des
creia da democracia. Náo é possível,
que tal aconteça, sem que a moral po
Utica de todos nós tique mais do que
arranhada, tique abalada perante a
opinião do pais e, principalmente, pe
rante o povo carioca. Não é possível
que, nesse momento, neguemos aqt:1lo
que ontem prometemos ao eleitorado.

Por maís ponderosos que sejam 00
motivos que possam determinar voU>
em contrário da parte de cada um dos
Senbore!'i Representantes, essa razão·
de ordem moral sobreleva todas as
demais. O povo já está cansado de
promessas que não se real1zanl e CEsa
promessa, pela sua natureza, pela sua.
transcendente importância Dara OS,

destinos do Distrito Federal, precisa
encontrar o beneplácito da Casa, a
fim de qUE: o povo carioca não se Rin
ta tra1do e não venha dizer amanhã.
que a democracia no Brasil está em
crise e, peor ainda, que a democracia
faliu. (Muito bem.: muito bem. Pal
mas,)

O SR. CAFE' FILHO (., - senhor'
Presidente, vou ler a emenda que
apresentei, procurando dar minha co
labo~'açãú à solu~ão do caso rio Distrito.
Federal.

Está ela asslm conceblàa:
.. ArUgo O Distrito Federal.

enquanto não se real~ sua mu
dança para o Brasil centr&l.
ocUpará. área. adjacente a Baf&
de GUa.Il!l.bara, tirada dos distritos
administrativos chamados atual
mE:nte Dentro. Estácio e Laranje1
raes. abrangendo a zona onde se
levaeltam os Palácios Presidene1ais
e sede dos Ministérios.

Artigo O resto do Território·
do atual Distrito Federal COnBtitut
rã. o Estado GuaI1albara Que se re
gerá. pelo disposto nesta Constitui
çáo sÔbre ar organização doa Esta
dos.

ArtigO O Distrito Federal será
administrado por UIDa Junta de
três membros, dois deles nomea
dos pelo PresJdente da Repl1bllca.
com aprovaçAo do Senado, o ter
ceiro hidtcado pelo Corpo de En
genheiros do Exército.

(.) Não f 01 revisto pelo orador.
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Pará.grafo único. Aos residentes
no Distrito Federal não será per
mitida nenhuma attvidarte polfti
ca dentro daquêle território mas
poderão ex-ercer o direito dé voto
no território dos Estados em Que
se irwcreverem C01IlO eleitores.

Artigo O serviço geográfico do
Exército demarcará as fronteiras
entre o novo Distrito Federal e o
Estado Guanabara".

Sr. Presidente. em 1891, 55 anos
antes, reunidos os representantes do
povo, reunidos os legisladores Consti
tuintes daquela época, tiveram. dian
te de si, o problema da autonomia do
Distrito Federal, e encontraram como
solução, ~quela Que se depara: hoje
aos Constituintes de 1946: a nomeação
de uma Comissão para estudar a lo
calização e a transfe-rênc1a do Distrito
Federal para o planalto central. A
sugestão que faço tem f'::iplrito prá
tico.

Que desejaram os Constituintes de
1891? Que, transferida a Capital da
República, ú atual Distrito Federal se
constitua em Estado autonomo.

Que desejam os Constituintes de
194.61

Que, transferida a Oapital da P..2
púb11ca, o atual Distrito F1ecteraI se
constitua em Eg,W,do i:lut!>nomo.

Não preciso, por conseguinte, de
fender o princípio de que, no atual
Distrito Federa.l, se constitm... um Es
tado autônomo. Esta é a opinião de
todos aquêles que elaboraram Consti
tuições no Brasll.

O que se precisa sabel", o que se pre
cisa descobrir ou colhea-, no voto dos
legisladores, são as suas intenções: se
a repetição do texto em 1946 se desti
na a novos 55 anos de promessas de
homens que não podem mentir a um
povo que apresenta, na hora atueJ, 111
dice de maior de.s",nvolvimento no
Brasil.

Que aconteceu nestes 55 anos 1
Desenvolveu-se o Distrito Federal,

constituindo-se o tlegundo Estado do
Brasil, a :segunda região de desenvol
vimento industrial. O Distrito Federal
- defencl ' ... Rui - uma vez tra'nsterJ
da a Capital do país, deveria. voltar
&.0 Estado do Rio de Janeiro, de onde
fôra desmembrado. Ainda agora, na
Comissão da Constitu1cão, houve
emenda ne8Be sentido = transferida s.
capital da R.epúbllca, o território do
Distrito Federal voltaria ao Estado do
RIo de Jane1ro. tncorporando"'se à
unidade da Federação de oode saíra.
Se não me engano, a emenda é da au
toria do meu nobre colega, Sr. Re-

prcsentante A~aliba NOAw:ira, de São
Paulo.

O Sr. Alaliba Nogueira _.- Vossa
EX,a quer saber o motivo? E' Que o
Distrito Federal. liberto das obriga
ções de capital do país, precisará de
alimentação e meios de transporte rá
pidos para fóra do seu território, e s6
o conseguirá estando num âmbito
maior, qual o do Estado do Rio de
Janeiro .

O SR. CAPE' FILHO - Foi o pen
samento de V. Ex.o. derrotado. porém,
na Comissão da Constituição, por ex
traordinária, esmagadora maioria.

Vê V, Ex.fl, Sr. Presidente, que o
pensamento do Sr. Repre-senlJant.e
Ataliba Nogueira não é o da Assem
bl-éia Oonstituinte de 46,

Qual, então, o pensamento da As
sembléia Constituinte de 46? O de
que, tra.n.qferida a cwp11.al da Re
pública, aqui se c.rie um Estado, cha
me-se GuaI1JaJbara, tenha o nome de
batismo que outros indiquem. Sugeri
14 Guanabara" , recolhendo-o de um
livro de Machado de Assü f! de su
gestões Já JemlJraljas na CO'lSticwnte
de 1891.

O Sr. Ajon.so à.e Carvalho ~- A de
signação "Estado da Glla.""labara" 1'01
lançada pela primeira Ve'Z na COns
tttuinte de 91, por Ericü Coelho, que
nesse sentido apresentou :)xojeto.

O SR. CAFe FILHO - Traz V.
Ex." novo elemento histórico, com a.
justif1cação do nome.

Sr. Presidente, chamo a a~w;.ão

da Assembléia Constitulr.te e do
PO'V'O do Distrito Fffieral para a cir
cunstância de que não pr":l'ciso repetir
argumentos já. utereci1f1s à casa,
quando aqui discuti e burdei conside
rações em t6mo (l·e rnin'.1'a emenda,
00 se debater o projeto d~ Corl~ti

tuição. Trouxe, então, ::'.....1.d05 eSttati3~

tloos mostrando que certos subúrbios
do D1st.ri to Federa.l dão :-enda supe
rior à de alguns Estados da Federa
ção. inclusive o que aq'u represen
to. Denwnstrare1 com d..:)cumentos
qrue ba.irros d<l Distrito F'e-de:al, que
amanhã poderiam ooDBtituir-s.e em
munic1pi'os, são mu1to malores do
Que diversos munic1pios de Est:l.dos
da F'ederação brasileira,

Não oostumo "epetlr os argumen
tos, 'pOrque ns oradores l:a.o como os
artistas: não gostam d~ voltar nos
mesmos temas; a repetição dá sem
pre margem a um mau julga.mento
por parte da platéia ... Dal, crer que
a Assembléla tenha pre6entes essas
c1fras, no momento em que vaJ dec1
dir, sinceramen'te, sôbre se quer ou



- 422-

não o Distri t.o Federal se COn.5iti tua
em Estado.

Ag.ora, queiram os Srs. Rel>resen
tantes atentAr para a injustiça que
se fará à. 'populaç.ã.o do Distrito Fe
deral, se mantido o texto do proje
to de Oonsti·tuiçâQ. Por feliz orien·
taç.ã.o ou inspiração, os legislad-ores
da Coru;.titUição de 1946 estabelecera.!'U
o prlndpio de amparo, de proteçác.
às unidades mUlL.Cipais.

Está nesse texto, SI'. Presidente, a
cl.istribudção doe rendas aos munici
pios; melhor participação nessas ren
das s~rá atribulda às regiões con
forme as arrecadações.

Pois bem', obse"'Vando~se êsse prin
cipio, o Distrito Federal será extra..
ordinã,riamente prej udi:cado. Com
efeito, ctn montante de Lplpó;to sóbre
a. renda a.rrecado em t·ódo o Brasil,
os municipios aufe-rlrão cot~ propor
donal, que chegará, aproJQ:nada~

mente, por l'P..'.mcipw, a CT$ ...•..
200.000,00: e, no entanto, ao Distri
to Fe<ieral essa cota será dib-tribui
da., embora dêle seja arrecada. Em
várias partes se alud-t: à cUstrib'.ti.çáo
da rf~nda e sua aplicação: de:p.rmina
se que a renda f..eJa distribui\"ta. pelas
regióes em que se verifica a ar.re
.oa.cla.ç.ão, e o Distrito Feder.::,: c:>m
seu desenvolvimep..to, com 3Uá gran
deza indl..lStrial, com o seu p"ogl'esso
levará sua contribuição para o de
senvoh'imen,w e progresso de ou
tras regiões, enquan1.O em li :;...:U fi:t,
vor ê1e nada "çV-L-l' terá .

Não ~ci quais &lS l'azó.es pOI que se
pref.ere a simples autonomi.a polfti~

ca, a eleição do Preieito. ma.s COll
tinl'ando a região como Distrito.
Demon.strei, da 'I;;Z anterior em que
'!.lSei da Pa..lavra, que grande~ capl
tais - Buenos Alres. Berlim was
hington -- sâ(l de area pequena. em·
bora grandement-e populosa.. Por
qae continuar () Distrito F1&deral,
com área. superIor a mil quilômetros,
Quanoo a simples adm1n1straçãc te·
deral se pode ~azer numa sUperlficl~
de c-em quilômetros. sem prejuízo da
.criação lm€diata d'J Estado al1lt/)no
mo?

Sr. Presidente, basta PMsar os
olhos sôbre a cidade do Rio de ,"a
neiro.

Ond-e E"st~ os palá.clos e as a.dmi
nistrações? - :mm pequena área do
Distrito F'ederal 0 rasto são bairros
pobres e ricos; os prilnetros. pobre::;,
mas pagantes. contribuintes, bs.lr
ros que contribuem ~om impostos.
para o desenVQ!rv1mento e a gra.:nde'~a

dos ricos. dos bairros da zona sul.

ConstitUido o Distrito Federal em
Estado autônomo, por efeito do pró
prio texto constitucional, essas ren
das obrigaotOriamente aplicadas na
região da arrecadação.

Sr. Presidente, não sei de fato que
mais nos interêsses nem de maior im
portância do que fi autonomia absolu
ta do Distrito Federal. lt o que minh&
emenda assegura. Darei apolo às me
didas Que assegurem a autonomia po
liti.::a, mas desejo a autonomia det1ni
tiva: que o Distrito Federal, por sua
grandeza e por seu extraordinário de
ser!volvimento industrial, tenha o di
reito de ser Estado autônomo, como
autónomas são - repito, fInaUzan
do - regiões menos importantes e
progressistas! (Muito bem. Palma.s).

O SR. JURANDIR PIRES (.)
Sr. Presidente, A:istipo, que era um
filósofo, ajoelhou-se, certa vez. dian
te de Dionfsio, o grande tirano, pedin
do-lhe que o atendesse. Criticado pe
lo ato de humÍlhação que praUcára.
declarou não lhe pertencer essa humi
lhação, mas a. Oi0nís10, que tinha as
ore~as nos pés.

É a essas orelhas nos pés que me
refiro nêste instante, solJcHando um
pouco de atenção pa'ra assunto de im
portância e signiticação, como dese
ja o de garantir ao povo cBl'ioca o di
reito de escolher seus governantes.

Nada mais importante, nesta hor81.
principalmente quando abrimos as
portas Para a democracia. No mo
mento, não podemos e não devem06
olhar com desatenção para fate de
tãc alta relevânc1a nos destines do
Brasil, pOrque se trata, não dos des
tinos do povo car1oca. mas dos desti
nos do própno Br~sil.

PrhIlelramente me perm1tlria se-
. parar a questão em dUS6 partes: a te0

ria e a prática.
, Quanto à primeira positivamente
não se compreende, na era em que
vivemos, a ne<:essidade de supone
na gleba pq,ra se ter a capital de uma
Federação .

A união de Estado:> independentes
não precisa de sup()rte na gleba a.
menos que volvamos aCJ conceito dos
!1s1ocratas, colocando todo o funda
mento do pais na terra enl que se
assentava.

Hoje, quando se separam os homens
mais pelo destino do que pelas ra
zões da própria terra em que nas
ceram, e quando as minorias germ&
nicas ou italianas. 05 franCe6es livres

(010) Não foi revisto pelo orador.
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representa na guerra papel de alta
significação, lutando contra o próprio
B'ovêrno da gleba onde nasceram, te
mos de compreender, conseqüente
mente, a desne-cessidade da ~xis

tência material do solo, para a re-
presentação da ca-pital de uma Fede
ração. E. depois, não perde a autono
mia o Estado, porque o 3.0 de Caçado
res, por exemplo, se localiza enl tUlla
Capital, e não perde tão pouco a au
tonomia, quando o govêrIbO federal
dispõe de Correios e Telégrafos, dis
põe de estradas de ferro e de outras
repartições públicas, como seja mes
mo a A1fândega.

1550 não obriga a que se retire a
autonomia estadua·l, como se vai cer
tamente invocar ou a que se eUin1:>.e
a autonomi;:t do Distrito Federal.

Ha, p~Jrérn, um ponto. na argumen-'
tação. que me parece fundamental:
não é possível dar autonomia ao Dt.,;
trito Federal, teàricament.e, e não é
possível. pois. federal, êle, pertence à
Federação. Dai, a emenda do ilustre
Deputado Sr. Café Filho; da,f a emen
da que também apresent€1. Não Im
porta seja o nome de Guanabara ou
de Carioca; importa seja ema·nclpado
o Distrito Federal da tutela do Govêr
nO' Federal. E para Isso, sua elevação a
Esta.do represo:!ntaria-, realmente sua
total independêr.lcia, que é precisamen
te o QUf' d ev pmos pleitear.

Ac:c..ntece que ninda aí s: "eparsm
dua!l I']uestó~~: a teórica, referente a
qualquer Capital da Pedraçã,), ~ prá.
tica, relacionada com o a tua1 Distrito
Federal. ao qual Q candLd·H,). hoje
Presidente da Hepúbllca, ofereceu uu
tonomia. S. Ex.a nio ofer~ceu a qual
que!', l~ão entrou na Quest.ão teórica;
nfereepu ao povo carioca r. facuk::lade
de e&Colher ° seu governan~e. Essa a
segunda fàse; e o ilustre Deputado
"51'. Paulo Sarasate, como (J eminente
DepUt3.do Sr. Prado Kelly, apresen
taram emenda à.s "Disposições Tran
foIitónas". atrlbulnd0--lhe, praticamente,
a autemomia, pNmitin.do ao povo ca
rioca escolher seus dirigentes.

O Sr. Hermes Lima - Permf.ta-me
um aparte: Desejo insistir na tese· de
qUe o eleitorado carioca, quan.ao votou
em diversos Representantc-s dos Par
tidos, esta va vot.ando, re-almente. for
malmente, em Representar..tes dêsses
Parti<1os. De- modo que o povo carlo1ca,
a quem os c~di<latos dê:>ses partidos,
no Distrito Fedel"'al. promE'tla.m a auto
nomia. estava certo de que êsses Par..
tidos su.stenta.rüun seus correUgloná-

rios do D i s t r i t o Federal, aqui, na
Assembléia Constituinte.

O Sr. Jurandir Pires - V. Ex.R
, re

petindo o apl..rte, presta grand.:: serviço
não ao orador, que já o ;.em de cor,
mas à AssembLéia, avivand'J, a todo
ins'tante, aquilo que é fundamental,
PÓSt.o que, sen<io todos os partidos de
âmbitu na..cional, os compl'omissos as
sumidos pela Seção do Distrito Federal
envolvem todos os partidos, no sentido
áe darem o prometido, ::;ob pena de
ficarem mnrca,do.s como nt'gat1vos di
ante da promes::>a ielta.

O Sr. Hermes Lima - Aclem:'lls. os
órgãos centra is de todos os !)H.rtidos
estavam localizados no Di~trlto Fe
deral.

O SR. JUR.ANDIR PIRES - Nem
se poderia ilLvocar \) desconhecime.nt~

dessa promt:Ssa, porque t~ve alarido
·que não houve comicio no Distrito Fe-
cleral, ou manifestação jornalística,
Que nâo assinalasse altlssonan v.> a. pt"O
messa formal de se atende:- :i. máxim:1
aspiração do povo carioca.

O Sr. Hermes Lima - Evidente
mente, trata-se de promess"t por parte
de representantes autoriza.d(/~ dos PJ.l·
ttdos ao eleitora.do carioca. o qual d:,
seja verifi<:ar, agora, se ês.:;es parl:<1os
desautorizam ou não os seu.., mapciu
táríos.

O SR. JURANDffi PIRES - E terá
de ver, põsto que a decepção não seria
.apenas par4l. V. Ex.A • Promessa de ta 1
importância. de tal stgni.fic:ado. não
pode ddx.ar d~ ser cumprida porque
a decepção resultante de l;ln recuo le
vará a todl>S os recantos do Br~sil o
sentidu desagradá.vel da deSi';cH1fianç.a.

O Sr. Lino Machado - Pc-rmlta-me
o o~dor um aparte. V. Ex [\ l'stá
preju!ganrlo, m[}strancio-se assim de
cepcionado; na verdalCle, tenho (l im
pressão de que a Assembléia apoiará
a autonomla. (Muito bem.)

O SR. JURANOIR PIRES - Claro.
EStDU precisamente reafirnl3.fltto o QU~

V. E."C.e estã dizendo. Não tenho a
mais leve dúv1da de Que OS ilustres
Representantes do povo b~' a s i 1e t r o
cumprirão, e com satisfação. a pro
mes..~ feita pelos candidatos de seU:i
partidos, prin<:ipalmente pelo maior
dêsses cand1dato.s, precisa:neTIte o que
obteve a Presidência da República.
Ulluito bem.)

E não se possa apoiar nn fórmula
mais ou menos siblUna d'~ cont;Jderar
a autonomia do Distrito Federal uma
autonomia relativa, pOIqu~ as cxpres-
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sões do Sr. General Euric'J Gaspar
Dutra dizem claramente: .1 eleiçãCl do
seu Prefeito. Llcta na Assemhléia essa
declaração, ~ constando do Anais da
Casa, eu desejava ter o grande prazer
de assistir à unarull'Údade àos votOS
em favor dêste anseio, que é o anseio
maior do povo brasileiro, (Muito bem;
muito bem. Palmas.)

O SR. OOSTA NETO (Pe:a or
dem) - Sr. Presidente, peço a V.
Ex.n c<mceda a palavra ao nobrf! se
nador Ivo D'Aquino, Que falará. em
nome da. Comissác.

O SR. PRADO KELLY (Pela or
àem) - Sr. Presidel1J1..e, peço a pa
lavre oomo signatário de emenda

O SR. PRESIDENTE - De I.(ue
emendo.?

O SR. PRADO .t{ELLY - A qUt:
fo! apresentada pejo Reoresentnn!e
St. Paulo SArasate f> f)Or mtm sôb:e
a autonomia do D~S'trto Fe~i~ral.

O SR, PRES'IDENTE - V Ex ,11.

nOO pode falar. purque sua emenda
é idêntica à que foI defendida pele
Representante Sr. Gurgel do Ama
ral.

O SR. PRADO KELLY -- Permi·
ta-me V. Ex.A, '>Ó pa.ra que poss~

melh()r examinar () :\ssunto:
Ouvi o requerimento de 1.oõ:e Re

lator Geral, Sr. ~ <Jsta Ne".r~, no ~t:n
tido de q11e rôsse C:ótla a pa',avfã aos
au.tores de emend'\..", para., deí)j.>is, te
rem todos resposta lera! ;)I')! inter
méd10 doe wn memJ"lro da Comis
Sio.

Nt: qualidade .ie autor de emenda
toi que pedi a IJaL8VTa.

O SR. PRES'!Dm'l'E - Alnc~a

não atendi ao I"~uerlmeI.l'to do no
bre Relator Geral.

Qua.ndo há em"?'n<' "I.S iguais tala ()
subsentor da pr1m.IE>l a e os outros ti
cam preju.c:Mca.dos. ~te é o proces.50
reg1Inental.
'" O SR. PlUADO KELLY (.) <Pela

ordem) - Sr. Presid-ente , prevale
ço-me do ensejo para declarar a V.
Ex,· e à. casa. em nome dia Ul1ião
Democrãlt..J.ca. Nacional, que, cum
prindo a. promessa te1.ta ao eleito
ra.do, V'Otaremos pela emenda que
consagm a a.ntonom1a ao atual Dis
trito Peci4ml1. (Alutto bem,)

O Sr. G1lrqel do Amaral - E' pre
cisa.mente a. emenda de nÜInero
25. o!erecld1l.:>ela bancada traba.·
lbista.

(-) - Não fol revisto pelo orador.

o SR. PRA DO KE.LLY -~ Era tl
declaração qUe dcSé}alia taZeT. (Mui
to bem; muito b~m. Paluz.a.s.)

O SR. PAULO SARASATE ( .. )
{Pela OTde1n( -- Sr. Presidente, de
sejo esclarecer. data venia, [. V. Ex.
que nossa emenda foi oferecida. às
"DisJ)Osições Transitórl~'l", V. à.a

d·cclarou que q,',lancLU wMninasse a.
votação do ~exto permanente, entra
riam em disc 'lSSllO as emen-da.<; rela
tivas àquele Ca~1tulo. O qu~ F.ostá.
em .discussão é matéria relativa ao
texto pcrmal)C)).te,

o SR. GUH,CTEL DO AMARAL. (r}
(Pela ordem) - Sr. Pres1jente, ..'nl
bas ('mendas foram obje-to de g,pre
dação e V. Ey'. ll decidiu a q'.!estio
de ord-e-m ct.eelara nd.o a discussáo ~
votaçã,o efetuados em duas partes,
de mane-ira geral' segund-o, a pn'"t,e
respeita ao atual Distrito fi'ed-::
ral. Pergul1to: V. Ex. a decidiu, ago
ra, que a sustentaçáo .:ias emendas
fÔSlSe feita e nglobadacrnp....'1 te?

O SR, PRESIDENTE -- Absoluta
mente. O enca minhameU'to da vota·
çã-o pode ser feito englobadamente;
mas a votação será. parcial.

O SR. GURGEL DO AMARAL 
E' a razão por que o nobre Deputada
Prado Kely deseja sustentar, agora, a
emenda. que of·.:receu.

O SR, Pf<.ESIDENTE - A emenda
de S. EX,a é idêntica à do Sr, R.epre
sentante Barretú Pi.nto, e o REgimen
to determina que emenda nessas con
dições fica prejudicada, com o votação
da l".nt€ríor.

O SR.. PAULO SARASATE (Pela
ordem) - Sr, Presidente, a questão
de ordem que Levantei é cUfere'Il.te.

O SR. PRESIDENTE - V. Ex.a
tem razão, é diferente, mas aind'a não
está sendo objeto de aI)lr~c1ação.

O SR. IVO D'AQUINO (Para en
caminhar a vottU;â(.1l - Sr. Presiden
te, a respeito do assun'to em contro
versia, é necessário que a Assembléia
fique be1T.. esc]·aree!rla sôb1't.. o Que ver
sa a d1scussão e sóbre o qu-e vai ser
V<lta.do.

Acha-se em discussão o art. 25 do
proJeto, que diz:

"A Ctrg& nlzação administra-t1va
e .jud1ciárla. do Di5Lrito Federal e
dos Te.r:rftórfos regular-se-A pOr
Lei fe-de~al.

(.) Não foi revisto p::lo ora.dor .
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P.arágrafo únlcD. _.- o Dist.rito
Federal será a<1rnklistrado polr
Pft:feito nomeado pelo Presld4:nte
da República., com previa aprova
çãú do SeMdo e d{:missível ad
nutum, e por Càmarn eleita peio
povo, a qna[ exercerá funções le
gislativas" .

O Sr. Plínio Barreto -- 1tsse texto
já 101 votado,

O SR. IVO D'AQUINO - ~ cxata~

mente o que dtsejo esclarecer.
t:sse texto foi ~:.l,bmetido engloba

damente à votação da Assembléf..a. m~s
a êle foram a'presentad:ls vá:-ia.s emen
das. de cujo conte,udo quero faJ.a.r,
bem como defender a ma.nutenção d0
trato.

E po.r que o defendo? Porque o tex
to se refere ao Dlstrito Federal, de
modo geral. A confusáo reinante re
sulta de Querer-se estabelecer a loca
lização do Distrito Federa.l nesta ou
naquela J'~glão, E como <wontece que
o atual Distrito Federal está locali
zado na região que todos c,mhecemos,
enten<i.~ certa pa..rtf: da f>.S.':iembléia
que êle deveria ter por êss€ motivo,
auton()ffiÚl. pol1tict!.

Ora, o q}6e su..<;tento é exatamtmte
qUe o Distrito F~deral, em si, como
tal cons!.der8tda 3. parcela que é a sede
do Governo da R!;públ1ca, não deve tAl'
autonomia polltiC'..'<'1., F. ~}{)r que?

Slmplesmente porqll~ é nistrito Fe
deral, No dia em que lhe estabele
cermos a.utonomia poiítictJ, nós o erl
giTemos o vLrtua.lmente em Estado F'€
derado, e, dessa maneira.., desaJparecerá
a entidade hist6rioa ~ poUtica, criAdú
nQ nosso sistema, para ~ constra.n
ger o Go....êrno ela República a ser ho;;~

pede de um Estado, (Muito bem),
Dado o minguado t.empo rle que

disponho, pelo Regtmento não lerei
opinião dos tratadlstlU>, a respeitf) ,
Entretanto, sabem todos qLle os maio,
res. quer nacionais quer estrangeiros.
no Continente, sustentam que o Dls...
trito Federal, como sedC' da Capltal
dr:. ReptlbUca. não deve ter autono
mia política, ~orque, no dia em que
a tiver, detxará de ser Distrito Fe
deral. para l::er Estado Federado.

O Sr. Hermes Lima - V. Ex ,li

dá licença para um aparte?
O RR. IVO D'AQUINO - Com

todo o prazer.
O Sr. Hermes Lima - Essa argu..

mentação em vAlida ~ara determina
da época. e até certo ponto. Dizia..
se que o Distrito Federal não tinha
direito a autonomia poHtlca, porque

nele não devla haver eleições. Era.
o que se asseverava, a fim de que o
Oov~rno da RepUbl1ca se estabe
lecesse em local qUieto. calmo, acima
das competiÇÕes e agitações polH1cas.
Entretanto. hoje já não é possivel
aceitar-se essa argumentação. Se
há eleições no Rio de Janeiro, para
Deputados, Senadores e Conselheiros
Municipais, por que não fazê-las para
Prefeito?

o SR, IVO O'AQUINO - Res
pondo a V. Ex. u.. Meu nobre colegú
e.stã confundindo precisamente aqui
lo que desejo separar e esclr:.reecr.

Não tomo em consideração o Dis
trl to Federal situado na metrópole
do Rio de JaneIro, mas, a entidade
de origem especifica, localizada nesta.
OH naquela região. Considerado, des
sa forma, há sempre atualidades para
se defender o princip10 de que o Dis
trito Federal, como sede da Capital
du. República, não deve e não pode
ter autonomia poUtica.

Aliás, Sr. Presidente, t:e esta Cons
tituinte já assentou em que o.q Mu
nicfpio." que sejam Capitais de Es
tadr)s e ou sejam sedes de bases mi
mares, tenham Prefeitos nomeados
em flagran te ilogismo. de querer que
a Capital da República - onde há
altos interêss~s do Govêmo da Repú
blica e onde até podem residir fun
damentos da pr6p~a deresa nacional.
- ficasse em situação diCerente da
quelas capitais ou sedes de Muntd
pios. ?

O Sr. Afonso de Carvalho --- O Rio
de Janeiro é a major base aérea, na
val e terrest.re do Brasil.

O SR. IVO O'AQUINO - Não le
vemos a questáo além do croteúdo
do art. 25, Não estamos discutindo
ainda o art. 4, o das Disposições
Transitórias. Quando chegar êsse
momento, é que cabe diferenc1ar se
a organização do atual Distrito Fe
df'ral deve. ou não, ter prevalência.
zóbre a autonomia polítJ<la da me
trópole em que está localizado.

Em resumo, o que se decIdirá é
se o argumento de ordem nadanal
sobrelevará o de ordem sentimental
que, de certo modo, está influirr.do no
espírito de uma parte de Represen
tantes a esta Assembléia..

O Sr. Hennes Lima - Os argu
mentos de V. Ex. a SÓ se apl1ea.m ao
futuro Distrito Federal do Brasil .
Ao atual V. Ex.· nlo se es~á refe
rindo. Jt como quem diZ: - quanto
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a.o atual Distrito Federal, estou de
ac6rdo em que se lhe dê autonomia.

O SR. IVO D'AQUINO - Perdão.
Não disse isso, V, Ex, a levou a con
clusão muito longe e à. sua feição.
Lamento. con~udo, que não possa Íl'
até onde se conduz a opinião de V.
Ex. ~. E não vou até lá porque acho
que, enquanto cst1ver localizada aqui
a Ca.pital da RepÚ'bl1ca - que é, ao
mesmo tempo, a maior base aérea.
terrestre e naval do pais, - preva
lecem, a seu respeito, os mesmos fun
damentos que já. fizeram a A.ssem
bléia negar autonomia aos Munid
pios opde haja bases semelhantes.

O Sr. Hermes Lima - Mais im
pol'tante do que esta ou aquela base.
para a defesa do pais, é o próprio
govêrno e êste é eleito :pelo sufrágio
universal.

O SR. IVO D' AQUINO - A Na
ção não se rf'sguard~ de agre~
são ou ameaças estrangeiras por elel
çÕ€s. (palmas. Não apoiados). A Na
ção defende-se com a organiZação mi
litar estabelecida para êsse fim.

O Sr, João A mazona~ - Como ex
plics V. Ex.'1. o fato de haver o 8e
nllOr General Dut:a, quü era Minis
tro da Guerra, prometido em praça
pública, ao povo, que seria assegura
da a a utonomin do Distri to Federal?

O SR. IVO D'AQUINO - Vou res
ponder l1.0 argume-nto de V. Ex.a que
vem mesmo a propósito, pois 10. tocar
no assunto. Aliás. repl!.cando à alega
ção do nobre depu tado $r. JoãC'
Amazonas, contesto. ao m~o tetn
po. à. do ilustre Representante senhor
Herme~ Lima, qUl.lnl10. pelo mesmo
te;)r, aparttou o o::'ador que me aIl"
te·cedeu.

O Sr. Geoneral Eurico Gaspar Du
tra, em primeiro lugar, nada prome
teu. na qu-al1da.de de Ministro da
Gl:eIT:l. (Muito bem) ,

. O Sr. Barreto Pinto - Mas prome
teU como candidato. a, Já Presidente,
a mim próprio o contI rm<>u .

O SR.. IVO D'AQUINO - Peço que
me I>ermita concluir c pensamento.

Em segundo lugar. se S. Ex.- tez tal
promessa., cO'mo candidato, não pod18,
comprometer-se I'ID nome da Assem
bléia.. (Muito bem) O Candidato do
P.S.D. é um, (' a Assembléia é outra.

(Palmas) •
O Sr. José Cri8pím - O P,S.D. o

elegeu como seu cand1da.to.

o SR. IVO D'AQUlNO - Esta
A.<'.s.:mb1éla ainda não perdeu sua au
tcnonúa para deliberar em nome do
povo brasileiro. ~Muito bem.)

O Sr. Hetmes Lima - V. Ex.1I. p-er
mire um a.parte? Há. uma pequena
base áérea e militar, no mundo. creio
que pouco maiOr do qut: a <io Rio de
Janeiro - Londres -onde a Govêrno
é eleito, " <Riso).

O SR, IVO D'AQUINO - Vou res
p::mder ao no.bre Repr-esentante, se
nhor Herme·s de Lima. A cidade de
Londres é divi1iida em duas Partes'
um3., Que se chama "City", com as
suas prerrogativas de burgo nacional,
governa.da. pelo Lord Mayor; e a ou
tra, que constitue um condado admi
nistrar,ivo, É uma organizu;ão sUi ge
neris, completamente diferente das
demais cidades do mUl1do.

Ainda na grande Comissão. o nobre
Deputado. Sr. Café Filho ~presentou

emenda que aproximava. a cidade do
Rio de Janeiro da organização lon
drina. Mas como sabe o meu nobre
colega, a parte denominada City, na
cidade de Londre~. tem organização
histórica que não coincide, de mane1
l'a alguma, com as das demai3 cida
des do universd. (Palmas).

O nobre Re'presentan te em seu a,.par
te, ainda se equivocou em um ponto:
é qlle as grandes bases Illilltares da In
glaterra não estào localIzadas em Lon
dres ...

O Sr. João Amazonas - .'\lgumas
delas., .

O SR. IVO D'AQUINO - ... mas
em válias regiões, que não são politica~
mente as mais import:mtes daquela
Nação. íMutto bem,)

O Sr. Rui de Almeida - V. Ex.a PO
d,eria usar o mesmo argumento para a
CIdade de Nova York, dividÍ!ndo~a em
duas parte6? .

O SR. IVO D'AQUINO - .. A alega.
çâo em ,I18!da resolverá o assunto .
Apenas esclareço Do V, Ex.li qu-e N<YVa
Yo:-k não é a capital do Estado do
mesmo nome.

O Sr. Henne$ Lima - O nobre ora
do: rem, então, em nome do P. S. D. ,
desautorizar os candidates dês.se Par~
tido, que prometeram autonomia ao
Distrito Federal.

O Sr. João Amazonl18 - E, ao mes
mo tempo, incompa.tlbllizar 06 Repre
sentantes do Particlo Social Democrá
tico, de todos os Estados, que terio, a
part1r de hoje, de contar com. a anti
patia. popUlar nas rU8.8 da Capital da
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República, pela atitude que tomarem.
neste momnento.

(Trocam-se numerosos apartes) .

O SR. IVO D'AQUINO - VV. EEx.a
estão praticando uma desa'tenção para
com o nobre: Deputado. Sr. Hermes
Lima, poIs não me permitem res
ponder ao aparte de S. Ex.l\ ,

Nâc é exato Que o Partido Social
I::lemocráttco. aquêle que se manifes
tou ..nas urnas em todo o Brasil,
houvesse a.ssumido compromissos C2
pec1als :t respe1to do assunto a que
se retere o nobre Deputado sennor
Hermes Lima. De mais a mais, o
que ora se discute é a manuren-;3o
do art. 25 do projeto. As questões
levan~das pelos nobres deputados
r-;fcrem-se ao a.rt. 4. o da.s DispoJi
çoes transitórias.

O Sr. Lino Machado -- A promvs
sa não é do Partido Social Demo
crático, mas do Sr. Eurico Gaspar
Dutra. Quer dizer, o Partido SocÍ3.1
Democrâlt1co, pela vez primeira, ',ai
rebelar-se con tra o Presidente ua
República. (Riso.)

O Sr. Hermes Lima - Que o Par
tido Soclal Democrá.tico se rebelasse
contra o Presidente da República. n.'l
da haveria de mal. Seria sintoma,
até, de independência. Mas V. l~X_

cel~ncla tem je explicar a situa~§.o

dos colegas do Partid<:l Social Demo
erátko do Distri·to Federal. que ~ru-'
meteram, em .lome dêsse Partido, a
autonomia do "lJistrito.

(Trocam-se numerosos apar
tes. O Sr. PresidenteJ fazendo
soar os timpaMs. reclama aten
ção,>

O SR. IVO O'AQUINO - SenhJl'
Presidente, tenho ouvido com ~Õda

e. tenção e acatamen·to os orador€'s
que me antecederam na trLbuna, la
mento não merecer dos colegas o
mesmo tratamento. pois não me per
mitem, sequer, respOnder ao aparte
do nobre Deputado Sr. Hennes L1~

ma.. (Não apoiados.)
O Estatuto .ia Partido Social f>e

mocrátlco, entre os seus postulados.
estabelece yrec:Liamente () seglUinte:

"autonomia poUt1ea do Distri
·to Federal. no que diz respeito
ao seu peculiar interêsse. com
CttmaTa LegUlativa eletta per su
frágio direto..~

O Sr. DJoclécW Duarte -- Está.
respondido. (Palmas.)

o SR. IVO D'AQUlNO - ltste é
o compNlmlsso do Part.1do Social:
Democrático com o eleitorado do Djs
tritc Federal. Não há nenuhm outro
compromisso.

Agora, o que absolutamente n:io
está certo, nem pode ser admltido é
que nobres Representantes filiados a.
outros Partidos ...

O Sr. Hermes Lima - Não apoia
do. Pertencentes ao Partido SociaL
DelIloOcr:ítico. V. Ex.a aí não i.em
razão.

O SR. IVO D'AQUINO 
queiram ditar nO:"!Das aos noosos Es
tatutos.

O Sr. Hermes Lima - Os candida
tos do Partido Social Democrático 110
Distrito Federal prometeram autono
mia. (Protestos.)

O SR. IVO D'AQUINO - Sr. !?re
sidente, concluo, pedindo a atenção
da Casa. para a manutenção do ar
tigO 25 do projeto, que. lf:pltÓ, na.ia
tem a ver cem as Disposiçóes Tran
sitóri1ls; e, conseqüentemente, '1ar'a.
a sujeição das emendas a êle l)ro

postas:
(Muito bem; mui.W bem. Paimus,)

O SR. PRESIDENTE - Vamos
passar à emenda de número 2.819,
redigid ~ nos seguintes têrmos:

"O Distrito Federal será q,drnl
nist.rado por um t'Tefelto e UI.la
Câ.mara. eleitos pelo povo, ·Jl.">ên~

do à última poderes legisla.:..1vo::;".

Os Senhores, que aprovam ~ emen
da, q.u-elram levantar-se. (Pal

1T'...as.)

Está. re.ieitada. (Palrna.s,)

O SR. PAULO SARASATE {Pela
ordem.) - Sr. Presidente, peÇO a V.
Ex.I\ conforme declarei de inteio, que
ponha em votação a nossa emenda.
relativa à autonomia do atual Distrito
Federal. (Muito bem.)

O SR. JONAS CORRJ!:A (Pela or
dem.) - Sr. Presidente. peço a V.
Ex.tl que aceite a expUcação de meu
voto contrário, porque. segundo decla
l'el, me reservo para votar a. favor da
autonomia quando forE:m discutidas
as "Disposições Tral"lSitórias". (Mu.ito
bem.)

O SR. PRADO KELLY (Pela or
dem.) - Sr. Presidente, destst.o da.
palavra, para. que possamos votar ime
diatamente. (Muito bem. Palmas. )
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o SR. PRESIDENTE - Vamos, en~

tão, passar à votação da emenda nú
mero 317, cujo desta.qv.e dete.rmir.a:

Requerem~ dest:l.que, na formn re
gimental. para a Emend~ n.O 3~7 de
autoria do Sr. José Romão, referente
ao CapituLo Disposições Transltódas
do Projeto rev1sto e publicado à pá
gina '" do 1IDpresso a.lusivo ao a.rtl
go ." e segUintes.

O SR. JONAS CORR.€A (.) (Pela
ordem.) - S.r. Presidente, a. emen
da 317 ...

Vazes - Votosl Votos!

O SR. JONAS CORRaA. - Um mo
mento, para esclarecer.

... prende~se às Disposições Tra.nst~

tóries?

O SR. PRESIDENTE - O a.ssunto
é o mesmo e a CDmissão o calocs.rá
onde entender conveniente.

cha.ma a atenção do plenário p8..l""8.
o texto da emenda, que é o seguin
te:

"O atual Distrito Federal será
admintstra.da por um Prefeitú Ca~

bendo as funcões leg1s1a.th'a: a.
uma C§,mara Municipal, ambos
eleitas por sutrá,gio direto.'·

Esta emenda é decalque compLeto
da emenda 215.

O 8R. LINO MACHADO (Pela or
dem. ) - Requeiro verificação nomi
nal.

O SR. PRESIDENTE - Oe Se..
nhores, que a.provam a emenda n"ó
mero 317, queiram levantar-se. •Pau..
sa. )

Está rejeitada.
O SR. PRESIDEN"L'E - Os senho

res Que aprovam a emenda n.o 215. de
autoria do ar. Barreto Pinto, quei
ra.m levantar...se. (}lausa.)

Está rejeltada.
O SR. HERMES LIMA - (Pela

ordem) - Sr. Presidente, raquelro
verificação da. votação.

. 0 SR. PRESIDENTE - Vai-se pro
e~er à. verificação da votação.

Peço aos Brs. Represen~iU1tes, que
ocupem seus lugares nas bancadas.

(Procede-se à verificaçáo.)

(.) Não foi reviÜo pelo orador.

o SR. PRESIDENNTE - Votaram
fi, favor 108 8rt). Repre..,;entantes e
contra 169.

A emenda está reJeitada.
O SR. PRESIDENTE -- I::: envia.da.

à Mesa a seguinte

DECLAahçÁo DE voro

Votei pela autonomia. do Distrito
Federal, isto é, pela ele81bHidade do
prefeito da cidado do R10 de Janeiro.

Já em De-claração de Voto de 19 de
Agõsto, aduzi os argumentos que me
leVaram a aceitar a eleição dos pre
feitos das Capit.al.s dos Estad<>s, das
estâncias hidro-minerals e das ba
ses e portos mili tare,:; . N (w vI como
pudessem colidir á autonomia muni
cipal e os podere~ estadulÚS; não vi
COL10 a. autonomia municipal p~jUdl
casse os benp.fícios que os poderes es
tl1duals viessem a real1z8.r nas est4.n-
elas hldro-m1nerai!i; não Vl como' s.
a.utonomia municipal comprometesse
a. segurança de bases e portos milita-.
res de importância.

Na. autonomia. do a.tual Distrito Fe
deTal, 1sto é, da cidade do Rio de ,Ja
neiro, com'ergem os trê~ casos: COé
)ttstêncla dos poderes federal e mUni
cipal; beneficiOS feitos diretamente
pelo Govêrno f\E:deral, como no ca::lo
das estânc\-as hi<il'ominerats peíos go
vernos eRtl1duais; e finalmente a exis
tência na cida.de, de base m.1l1tar e
pôrto de excepcional tmportAncia.

Se isoladamente para cada caso,
não ha.via motivos para. a náo elei<;Ao
do prefeito. nem pelo motivo dessas
causas se sobreporem nas con<t1çÕês
da cidade do Rio de .Janeiro, deixam
de ter validade os argumentoe.

~stes que servem para defender a
autonomia municipal nas capit.ais doo
Estados. nas estáncias hidro-núllerais

, qUe tenhaM roccbido benefícios de 11
nanciamento não municipal, e, final
mente nas bases e portos que garan
tem a segurança 11acionaJ, aplicam
se também à defesa da elegibilidade
do prefeito da cldade do Rio de Ja
neiro, atual Distrito Federal.

Aqueles que pleiteiam a nomeação
do prefeito, isto ê. a sua não elegi
b1l1dade. apresentam, por caminh06
trav-essos. à. burguesia .:a.mendrontadf..•
o perigo da eleiçlU" de um prefeito
comunista. NãQ acredita nessa amea
ça, porque c.reto firmemente na.
alta capactdade de c:liscern1men,co da
pop\1la.Çio, tão brava. e tão leal, <1a.
cs,ptta.l dú meu p:a.ts, populaçãu, que
no meio de tantas dtf1cUldades de
vida, de tantas restrlções. mantém.



-~-

-ainda, iihpe.sar-de tudo, a sua carJC
teriBtlca :tnura de espfrlto.

Sob êste aspecto, vejo um gra.nde
benefício na eleição direta do Plêfe1
to. Os partidos d~mocrát1C()S, demo
ertt1cos no sentido qUê acettam()6 na
nossa cultura., seriam obrigados a.
agir. Deixariam d~ lier COOludtst1l8,
ab&ndon.lndo '1 função de se ded.1cll~

rem apenas a Llm ·L1"aba.1ho intensivo,
'COm tins eleitorais; em vésperas de
pleito. Seriam obrigados a ir até às
massas, e, numa atividade perma
nente, doutriná-las, sentir as e.uas
angústia.s, vlv':!'I' as Stla:l tragédias,
~ompreendê-la.s, inspirar-se nos 3ell:!:
pro131ems.s cotldiMl()S. E a.s ma.ssa&
·compreenderiam então que, nA.o só
08 oomunistas possuem um programa.
de reiv1ndlcâções sociais em que as
graves preocupações das camada.s po
bre& encontram repercu.s.sáo.

Ainda sob &t.e aspe<:to, com êste
arg1lJnento que a.penas circula. em ~c

grêdo, serta. benéfiQA a. ele~A.o do
pref~ito. Obrigarta o contacto de
todOS os partidos ~ a r~Udl\de
q'Uc o povo eEltA vivendo, e QS parti
dOfI b6tendo-se pelas preterêncla8 po
puls.r~8, dariam um sentido real e,
sobretudo, humano à no..<:.sa democra
cia.

&LIa. de.5 Sessões, em 9 de setem~
'bro ae 1946. ,- Munhoz da Rocha.

O SR. PH.ES1DENTE - 8áo en
viadoe à. Mesa as se-g:u1ntes:

DECLARAÇÃO DE VO'rO

Doolaramos qUi:' vot:amos pelo des
taque da emenda n. o 3.565, que dá

'ilbienç,lo fiseal aos espOrtes eIn geral.

Sala das Sessões, a de setembro de
194.8. - Alollsto de Ca,rvo.1ho Fil1W.
- Danttu JúnWr.

D!:CI.ARAÇÃO DE VOTO

Decls.ro que ~f.o votei pelo de6taque
da. emenda n.Q 3.565, que dê. lsençAo
fiscal aos esportes em geral, sômente
par julgar a matéria maJs própria da
1e&1s1açAo ordint\r1&.

Sala das Sess6e6, 8 de setembro de
lH6. - Clemente Marlani.

DECLAlUçlc DE V<;>TO

Declaro que vontei B !avor da. emcn~
da 0.° S. 566 concedendo favores às
888ociaçOes civis com P. finalIdade 1a
«luc&çlo fi51ea. ou prâ't1ca. dos dea
portos e def~nd1da pelo deputado Afl-

tõnJo Fel1clano. A medJda é de gI"&II&t
alcance social e me::lmo de objet1vo
patriótico.

Bala das 8eS:)Ões, 8 de setembr() ae
1946..- .ro.~é ArmanàD.

C<m.troco os Srs. Ite}1resentantes pan.
a sessão de a.manhã ...

O SR. IVO O'AQUINO (Pela or
de'nl) - Toonarla a U'oeroade de m
dagar de V. Ex.s" Sr. Presidente, se
não haverá sessá{) hoje, à noite.

~

O aR. PRES1DENTE - Tive OpOl-
tunJdade de consultar diversos Srs.
Representanter e pareceu~me que pre
feriam sómente nos reun1ssemoc ama
nhi.

Vozes _. Noturna t Notuma.'
O SR. PRESIDENTE - Nesse caso.

vou consultar a Assembléia.
Os Benhore5, que concordam em

QUe. a Casa. se reuna, extraord.lnàr1a
mente, hoje, às 20 horas, queJra.m le
vantar-se. (Pausa.)

A Assembléia manUesta-se favara
velIneote à se::..;;Ao noturna.
... O SR. PRESIDENTE - Ben..1lora
Representantes, tenho a sf\tldaçA.o de
trazer ao conhecimento da Assemb1é1a
que e. Mesa. acaba. de receber o Oficto
00 Presidente Uh Com1sdtl da. Oana
titUlçfi.o. encaminhandc a l'fldaçAo fi
nal do Projeto da Coru;Utu1çAo e a fa
rá publicar no [)tório da A3Re11lbl&:l.
Nos t.êrmos dú artigo 32, pan\grafo
única, do Regimento Interno, conerAo
a partir de amanhA 06 prazos parB &
re.preaenta.çê.o das emendas respeeU·
vaso

onero OA COMIS8ÇAO DA CONB-
TITUIÇAO .

N.o 2 - Era 9 de setembro dI' 1941.
senhor :Presidemte -- Tenho ... btm

111. de entregar a V068& Excelancla, de
con1OrIJl1da.de cum o artigo 82 do Re
gimento Interno e 800 pe.rtgrato, ...
redaçlo tinal do Projeto da 00DItl··
tuiçlo. .

O artigo referente â nomeaçlo 140
Prefeito do Db5trlto Federal foi lnoluL.
do eD1 eariter prov18órlo, por depen.
der ainda de V()taç~ da Aaaemb1é1&.

Ao oam1MAo da Constttu1çAo Dia
preclaou. 8 '581m, utilizar tndo o P1'&IO
QUIS lhe fo1 conferido. pelo lwn.1clonaclo
Regbnento.
A~e1to a oportunidade paN,

ap.reeeu.tar 8l VOIaa JbMIADc1a 011 pI'O-
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te&t08 da minha. elevada. est.1.Ina e eon
aUlêra~o. - Nereu !tam~1 Presidente
da Com.1ssão.

Nós, 08 representa.ntes do p<Jvo bru.
BUeiro, reunldofí, sob Q. proteçlo de
Deus, em Assembléia ConstJtulnte para
uvanilfl,r um regtme demOCl'áticc, de
uetamos e promulgamo~ a. seguinte

OONS'lTI'trlQAO DOS $STADOS
UNIDOS 00 BRASn.

Tt'I'lJLO I

Da organl;:açãc Federa'i

OAP:tTuLO 1
Di8po3Í~ões PreUminarea

Art. 1.0 Oa Estados Unidos do Brn.
811 mantém, .sOb G reg1lDe represen
tativo, a. FederaçAo e a Repl1bllca.

Todo o poder emana dG povo e ea.l
&eU Dome deve ser exercIdo.

1 1. ó A UnJ,io r:ompreende, além
dOs EstadOll, I) Distrftú F'edeMl e os
Territórios ,

, 2. o O Dtstz1to Pedem! é a capita1
da UD1âo.

Art. ~. o OR Estados podem inC01'
porar-ee entre si, Bubd1vtd1r-se ou
desmembrar- tre pa.ra se anexarem a
cutroa ou formo.ren. nL'V08 Estadoa,
medJtUlte voto d&l'J \'t~3pcet~vas M8eI1l
bl@as l-egtBlattv&.S, plesbiScito dae po
pu1Ilç6es diretamente intuesss.à.as e
apl'01'1LÇl.o do Oongff580 Nacional.

Art. 3. () OS Temtórto:s poderft.o,
mediante le~ espP.Cla,l, constituir-se em
Bste.dos, subdl Vir-fie em novo~ Tel'
rtórt.08 ou volver e. participar dos Es~

tado. de Que forem desmembrados.
Art. 4 ,o C, Bra:dl 1)6 recorrerá. à

ll'Uert"a. se uão couber ou 8~ malograr
otecu:tso de arbrj~me:nto ou 05 meios
pacificas de t:iolução do confUto, re~

guiados por ót"gio internacional de
sesura,nCa, de que part1ctpe; e em
cuo nenhum se emI)P.nbsrá em guerra.
de iXlUqu1ata, direta ou indiretamente,
por ai ou em aliança com outro Estado.

Art, lI.o Compete &. Un1Aô:

,I - ~nter reltu.;ões com os. Estados
el$'lU)'fetros e com êles Celll!brar tra
tacloB e oonvenç6es;

n - declarar guerra e fuer a pu;
m - décl"et&r, prol'rogar e auspen

.-r o MIado de sitio;
'lY - orraniar as tOre;M e.tn1'6da8,
a·~~ trontd~ e a d~tI5B..
utelna.;

V - peI"~n1ttr que fôrças eM.1"'Iln:cet.
rM t.ransltem \)elO t:en1t6rto nae10ftal

ou, por moLl vo de gu~rra. nêle perma
neçam temporÀriAmenttl;

VI -- autortzar a produçã.o e fJBea
llzar o (;omércl0 ele>: IDa.terlal de guerra;

vn ._- Impcr1ntender, em todo o t~
ritórlo "oaclonaJ, os ~rvJços de polI
ela marlt1ma, aérea. e de tl'ontetras;

VIU - cW'ibar e emittr moeda e iDa
tltUir tlancos de emitssã,G;

IX - f1SCfLlliíar as operaç6eR de te
t.abelecJmentoa de créditos, dtl capi
tal1zaçt.o e de seguro;

X - estabelecer 'J plano nac10rml cre·
v1aç&o;

XI - man~r o 8ervlÇO postal ,e G
Correio Aéroo Nacional;

XII - esplora.r, oonceder ou e.utort
Z&l" 8 explora,çAo dos servlÇ08 de telé
grafos, de radiocomunicaçAa, de radio
dJfuaào, d~ tel~ones interestaduais .,
de V14s férreas QUe Uguem portos ma
tnte1"naClonaja, de navegação s.éren. e
r1ttmo~ Q tronte1re.5 nacionais ou traus
panham os limites esadua1s:

XIn - organj~a.r defesa permanente
contra 0& efeitos da. Rêca. das edemlaa
rurais e das inundações;

XIV - conceder anistia;
XV - legislar sObre:
(I) d1reitcs clviJ, comercial. pen~

processual, eleitoral, aeronAutlc~ e do,
trabalho;

b) normas gerais de direito t1nan·
cetro; de t$egul'o e previdência Boclal;
qe detem. e proteçA.u clü. S&.úde; de re
gime pen2tencié.rto, a.B3egurando~8e,

com r.. tndtvidual1Za.çlo do. pena., o tra
balho f' a. educação dos sentenciadas;

c) produç!o e consumo;
d) dtretr12les c btwles da edueaçio

nncional;
e) regJstl'OS l?úbllc08 e Juntas 00

m~cta1s;
J) orgo.n1Za.r, instrução, justiça c

garant1&.s das policias rn1l1tar~ e con
diÇÕes gera.t8 d~ sua utlliza.çâ.O pelo
Govêrno Federal nos casos de mobUl
zação ou de guerra;

fi) desapropriaçto ;
h,) reqwslç.()es ctv13 e tnil!'tares em

, temptl de guerra;
O regime doa portos e Clt. nave

gaçã.o de ('.a.botagen.1 ;
j) trá.fego 1ntérestadual;
k) comércio extel10r c interesta

dua.l; 1n.st1tuic;Oes (ie crédlt<1, càmb1t>-
e transfoE'.:rênc1a de valores pua tora
do PafB; •

l) riquezas do subsolo, m1nereqlo~"
metal\lJ'RUt.. a\CUa8. energia el'tr!CAy
florestas, roça e petie8;

m) Bistema monetá.rio c JMtrioo;,
titula e p.rantia doa metais;
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1'1-) naturallza.ção, entrada. e expUl
8Ao de estrangeIros;

o) emigração e imig'alçio;
fJ) eo.ndições de capaolda'àe Ip&rfl.

o exercic:io das l'ro!1.sSÕcs técnioo- clen
tificas e .tiberaJB; ~

q) uso Cios B1Inbolos nacionais;
T) 1ncorporaçet.o dos sUvlcolas ,ir. 00

munh6.0 nacional.
M't. 6.° A competência :ted6!'&l para

leg1.s1a.r sObre as mat6rias do art. .ti.o ,
D.o XV, letras b, c, d, f, 11., k, " o, e T,
não exolui s. leg1BlEU;lâo estadual su
pletiva ou complementar,

Art. 7,°0 Govê'rno Federal não in
tervirá nos Estados 1I8'lvo:

I - p8J'B. manter a 'lntegrldllAe na
cional;
li - para r~pel1r In\'asão estran

geira ou Q de "m Estado ecotttro;
UI - par" por têrmo a guerra evil;
IV - para ga.rantir o l1vre e;cerc1clo

de qualquer dos poderes eBtadua1s;
, V - para assegurar a. execuc.:ã.o de
ordem ou d(.'Olsllo jurlcial.

VI - par&. reorganizar as finanças
do Estado. que sem motivo de fôrça
maior, suApendel', por mais de dois
anos cons~cut1vos, o serviço de sua
divida e>.::terna fundada;

VU - para assegurar B obsemncia
dOfi eeguiDtes prtnctpios:

a) forma republicana representati
va;

b) independência e harmonia dos
poderes;

c) temporariedade das funçõE:S ele
tivIW, l1mlta.da a. duração destas à. das
~ federais correspondentes;

d) proib1~ão da reeleição de gov~r

nad()feJ> P. pteteUos para o período ime
diato;

e) autonomia muntcIpal;
I) prestação de contas da admlnis

tl'~;
g) garantias do porler judiciário.
Art. '6.0 A intervenção será decrtada

por lei federal noo ,casos dos ns. VI c
VII do artigo antenor.

PN'ágrafo único. No caso do n.a vn,
o ato tu'gu.tdo d.e 1nconBtltuc1onalldade
será. submetido pelo !'Procurador 'Geral
da~púb1ica 0.0 exame do Supremo
Tribunal I"edera,1, e, se ~ste ao declarar,
se:rádocretacta a lntervcnç!l..o.

Art. 0,° Compete: ao Preslctente d~\

República. decretar a intervenção nos
casos dos na. ·1 fi, V do art. '7.°.

f 1.° A decretação dependera:

I - no caso do n.O V, da. reqUSaiçAo
do Supremo Tribunal Feder:ll 'OU, se a
or~em ou deotaAo rOr da jWlUça e1e1-

·1iora.l, de Ttl(}ue.<;lgão (iú TríbUllll' Su
!J)6l1or Eleítoral.

n - &lO caso do Co.') IV, de l'ioUclLa.çíi.o
do Poner LegtalaUvo ou do Executwo,
coato ou impedido, cu de l'equiaícAo
do Supremo Tribunal Federal, ae a
.ooa.oão ~ór ,e".I:ercida. contra 'o Poder
J,UCUch\r1o.

§ 2.0 No segundo ~880 prev1sto pelo
art. '/.0, 11.0 n, só no E8tadc. invascr
será. decretada. 'i. intervenção.

Art. 10. A nt10 ser nos 08.1106 de re
quisição do Supremo 'l'rjbunal F't:delal
'ou do Trlb~U1al Superior Eleitoral, o
Presidente da Re.,úbl1ca decretará a
intervcn;ão e submetê-Ia-á, sem pre
ju1zo da sua 1Jne(!lata. execuçbo,' à.
-aprovação do Congresso Nac~one.l, que,
-se não estiver funcionando, será 'con-
~ocado, extraordmàriamcnt.e par"\. êsse
tJm.

Art. 11 A lel ou o d.ecreto de inter
ver~çâo flxar-Ule-á a Rmpl1tude, a du
ra.;:a1o e as conrt.1ç6es em que deverá
ser executada.

..Art. 12.' Compete ao Presidellte dw.
Republlca tornar ~etiva. a. jnterven
çà.o c, 8endo n'to'Ce8Sàrw, nomear o
Interventor.

Art. 18. NOA C&306 'enumerados no
m. 7.", n,o VD. ',bservado o d1fjposto
no ·aITt. 8.°, pnrágrEl.fo único, o Con
gresso Naclo~al se l1m1tará lt gU~pcn

der a t'*"Cução Qú a.to an;:umoQe
mcon.stlt~cionaUdade, se essa. mectlda
bastar J)Qr& o restabelccJrner.to da nor
malidade tlo J!2stado.

Art, 14. CesSados os motivos que
houverem cleterminado a 1nt.ervc::nção
tornarão &0 ex.ercido dos 88W:l cargos
as autoridadeB estauoJais em eonse
qUêncla dela.

Art. 15, Compete àLJn1âo decretar
impostos ~br'e;

I - importa.ção de -mercadorias de
procedéllcl a. estrang61ra;

II - consumo de mcrcad'Jria..,;
Irl - produção, comércio, distribui

ção e consumo, e bem assim importa.
çáo de lubrlttcantes c de combustfvels
UquldôS OU 'aBO&06 de qualquer ori
gem ou m~tureza. t".stendendo-se êsse
regim€, no que fÔr apl1cável, aos mi
nerais do país e à energia elétrica;

IV - renda. c~ proventos de qUR.lquer
natureza;

V - trans1'el.!ncia. de fundos para
o exterior;

VI - l1egóch)s de sua eoonomla.,
atos e l11l3truxr.entCh'S regulados por lei
federal..
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~ J.Q São ~nt.c5 d.o l.mJ)Ó5to de con
sumo o,\;, artigos que u. lei classt11co.r
como o mínimo indispensável à ha.
bitaçÃO. vrotuárl0 al1rqentaçâ{> e trs.··
tamento médico das pessoas de res~

trtta capacidade econômica.
§ 2.0 A trlbutaçAo de que t!'ata o m

cJso m terá a forma de impôsto único,
que lncld1.rá DObre cada. espécie de pro
duto. Da rendll. rellJUltante, 60% no
mJnimo serão entregues a.os F..stados,
ao Distrito Federal e ao munntcípLo,
proporcionalmente à sua superfície,
população, consumo e produçAo, OOB
têrmos e para OB Uns r.onslgnadc" em
lei f ed.era1.

t 3.° A UlUlo Poderá tributar a ren
da das obrigaç(les de divida pübl!ca
estadual oU mun1clpal e 08 proventos
dos agf."ntes dos EBt&.dos e murUcíplo6,
mas não poderá. fazê-lo sem llm1tes
supel'lorea aos qUe fixar para B8 SU&.~
própria.$ obrigações e para os proven
tos dos seus próprios agentes.

~ 4,° A UnJAo entregari aos muniCi·
pios, com exclusio dos da ca.pltal, dez
por cento do total que arrecada.r ào
imPÓSto de que trata o n.O IV, feita a.
dlstrlbulçã.o em partes igua1B e apU
cada. pelo meoos Iúetade ela impor
tAncia em benetictoa de ordem rural.

~ 5.° Não se compreendem nas d1B
posições do 1n:clso VI 08 atoe Jur1dJcoa
em que 'torem pBrtes a UotAo, 08 Esta
dos ou o... mun1clploa. nem os 1nQ
trumentos a que fúrem reáu.....ldol'l ~
ses atos ou &.Q.uêles cu.\a trlbUtaçAo seja
da. competênc1A estabelecida. nos Dor-
t~08 19 e 20.

~ 6.° Na 1.nlJ.nênc1a ou no ca.so de
guerra ext~ma., é lícito à UnULo de:
creta.r br.posto8 eJttraordblárloe:, que
não partilhal1\o n~ forma do art. 21, e
que deverão auprlm1~·~~e gradutLlrnente,
dentro em cinco anos, cúntados da.
data da acstnatura da paz.

Art. 16. CODlpete ainda à União de
cretar OI tmp08tos prevlstoe no ar
tigo 1., que devam ser (~abrad08 pelos
'rerrltórtoll.

Art. 17. A Un1Ao é vedaqo decretar
tributos que n40. sejam unttonnes em
todo o terr11.Órlo nacion6.1, ou qUe Im
portem cUstiru;Ao ou prel(~rêDeia para
êste ou aquêle pOrto, em detrtmento
de outro de q~lquf~· Estado.

Art. 18. Cada Estauo se rege!"á pela
OOlUltttUlçâo e pelas leta que aàotar,
reapeitados 08 prlncipl08 eatabelecldo8
nesta OonsUtuiçio,

O 1.0 AoI!I Eatadoa se r8S6CVam todol.i
06 poderett que, tmplícJts. ou expUt:lta.·
mente. n&o lh811 sejam l'OOat!08 por esta
OODatlWtç&o.

§ 2.° 06 El3tadol'3 proverão âs neces
sldac1es do seu govêl'no ~ da. sua a.d
mJn1straçá.o; maR, em C&fiO de Calami
dade plÍul1ca, a UnlAo pr.e8tar-lt.es~à

~ocorros.

~ 3.° Mediante a.côrdo com a. UhlAo.
08 Estados poderão encarre~r funcio
nários tederü.1B da execução ae leis e
serviços f",stadual.s ou de atos e decl
~es das 6uaa auwr1dlidea; e, recIpro
camente, a Untlo poderá. em matéria
de sua. compeUncta., cometer a fun
c1onú1oa estaduais encargos análo
gos, provendo às necessár1aB despesas.

Art. 19. Com.pete 80B F.-stadoa decre
tar tmpostoB Bôbre:

I - propriedade territoria.l, exceto
a urbana.;

n - tre.nsm1Bsio de propdedade
cau.:tQ mortts;

lU - tronam1saão de propriedade
imool11ó'rt&. tYlter utVOt e sua incorpo
ração ao cap!tal daa socled&des;

rv - vendas e C01l81g11açõeS efetua
das por comerciantes e produtores,
incluc;lve 1ndUBt~. Jsentas, porém,
8 pr1lneira ope.raçlo do' pequeno prc.
dutor, conforme () determinar a lei
estadual:

y - e~-po.rtaçA.o de IIlercadortas de
sua proCluçAo pa.ra o '28trangell'o, até
o rnAxtmo de 6% ad t>a.lorem, vedado.
qualSquer u.c\lcional.'l;

VI .- os atos reguW.c\os por lei es
tadual, 06 do serviço de sua. Justiça e
os negooi06 da .sua economia..

§ 1.0 O impôsto territorial nAo lnc'l
dir' s6bn .sítios que nAo excedam
vinte hectaretl. quando nt!les trabalhe.
só ou com SUA tamfl1a. o proprletfLrio
Que não poslIua outro !moveI.

~ 2.0 0.5 impostos robre transm1.s8l.o
de bena corpóreos (11 e m) cabem 8.0
Estado em cUJ(J território 3e achem.
ti1tu&.d.os.

li 3.0 O 1mp6ato s6bre transmbsio
cau.sa f/wrtil de bens Ulcorpóreoa, in
clusive t1tulas e crédJtos, pertence, ain
da q\le a BUce&9I.o se tenha abertl) no
estl'eJ'lgetro, ao Estado em cujo tern
tórto 08 va10res da !"erança foreun 11
Quldadoa ou trt\N'lerldoe aos herdei
ros.

.1 4.° 08 Estados não poderio tributar
títulos da dIVida públi~ emitidos por
outras peuoas Jur1dlcu de dtrelto pó,
bltoo lnterno e.m 11mtte superior &0
estabelecido para as l:lU&IJ pJ'6pr1as
obrtpç6el.

I 6.° O lmp66to sôbre vendas e con
Itpao6«l &eri uniforme, sem diBttnçlo
4e proce4lnc1a ou dllttno.
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§ 6.Cl Em casos exc~pclonain, o Se
nado Federal podf"rá autorizar o a.u
mento por determinado tempo, do im
pOsto,GÕbre a exportação até o máximo
de dez por cento ad vaZarem"

Art. 20. Quando a ar~adação ~S'

tadual de impostos, salvo a. do im
pósto de exportação, exceder, em mu
nlc1pio que. nAo seja o dn. caDlt~I, o
total das rendas loca1.~ de qualquer
natureza, os Estados são obrigados a
dar-lhe a.nualmente trl.nt& por ccnto
do ~xceS50 a:aecadado.

Art. 21. A União e Ooi Estados pode
rão decretar outros tributos além do.s
que lhes são atribu1dos por esta Cons
tituiçã.o, maH o lmpObto federal ex
cluirá o e~tadual idêntico. Os EstadõE
farAo a arrecd.d.açãú de tais impostos
e, â medida que ela se efetuar, entrf'
garão ~O % do produLo à União c 40%
aos munic1pios.

Art. 22. A administração flnancelrn,
especialmente a cexcução do orça
manto, será. 1'iscalizada na União pelo
Congresao Nacional, com o aux1Ho do
Tribunal de Contas, e nos Estados e
munic1pios pela. forma que !ur estabe
lecida nas suas Const1tuições.

Parágrat'o único. Na elaboração or
çamentária se observará o disposto nos
~rs. 73 a 75.

Artt 23. 08 Estadob náo lntcr\'irão
nos munic1p1oB, salvo para lhes Tf::gU
lar as t!nanças, quando:

a) se v~rificar lml'')sslbllldade no
serviço de empréstimos garantldo:; pelo
Elttado;

b) deixarem de pagar por doi~ anos
r,onsecutlvos a sue. dívida fundad~.

Art. 24 E' 'permitida ao Estl.\dc a
erlaç(w de órgloR de assistêncJa téc
nica aqs munieipios.

Art. 25. A organização administra
tiva do DistrIto Federal e dos Ter1
~r108 regul&.r"6e-Ao pnr lei lederal,
observado o disposto no 8ort. 124.

Art. 26 . O D1Btrito Federal será
administrado por Prefeito de nomeaÇão
do Presidente da RepúbUca, e CAmara
eleita pelo povo, com funções legis
lativas.

f 1.° A nomeaçAo se fará depoUi Que
o 3P.nado FederaJ houver dado assen
tlmento ao nome proposto pelo Presi
dente da Repábl1ca. ,

• 2.° O Prefeito será dem1B8ãvel ad
nvt1:m.

fi 3.° OS d~D1bariadores do Tribu
nal de Justiça teTAo vencimentol!l nAo
infertorea ti. ,maior remuneraçAo d08
JDaartstradoe de Igual eategona nos l!:s
tadOB.

~ 4.') Ao Distrito Federal cabem os
mesmos impOstos atribuídos por esta
Constituição aos Estudos e aos muni
cípios.

Art. 27 E' vedado à União, 8.CIB Es·
lados, a08 munlcfplos e ao Distrito Fe
deral estabelecf1' limitações a.o tráfego
de qualquer natureza. por melo de 1m~

postos interelltaduals ou intcrmunici~

pais. ressalvada. a cobrança. d~ pedá~

g10 ou de taxas destlnadas exclusiva
monte l\ lndenização das deSl)e58.S fei
tas com a construçáo e para conSf.rVQ
ção e melhoramer.to de estradas,

Art. 28. A autonomia dos muníclplos
será assegurada:

I - Pela eleição do Prefeito e dos
vereadoreEI da Câmara Municipal;

II -- pela admln18tração própria,
no queconcerne ao seu peculiar ln
terêRSe e, ooJ)ech'.lmente,

a) à decretação e arrecadação dos
tributos da Eua competêrJciu e à aplI
caçA0 d88 suas rendas;

b) à orgar.l1zaçào dos serviços pl~

bl1cos locaJs.
§ 1.0 Poderão s{'r nomeados pelos

Governadores dOf &tados cu dos Ter
l'itórloE os prete~s oas capitais, bem
COL10 os doa municípios onde houver
estâDclas hidromineraiB n a tu r a 1s ,
quando bene1'icie.dos pelo 1!'.6tado ou
pela União,

I 2.0 serAo nomeados pelos Gover~

tladores dos Estados ou dOR Territórios
os prefeitos doe mwl1c1c'oB que a lei
tedf:rat, mediante parecer do Conse
lho de fhgurança Nac1onal, declarar
b88es (lU portos mi11tarea de excepcio
nal ImportAncia para a defesa f::xtt-rna
do Pais. \

.A.t't. 29. Além da renda. que lhes é
dtribulda. por fOrça dos pa.n1grato$ 2.0

e 4.° do art. 15, e dos impostos que,
no todo ou em parte, lhes torem tra.ns
feridos pelo ElJtado, pertencem prt\'.
tlv80mente aos munlcipioa 08 impostos:

I - predial e territorial urbano;
n - de licença;
lU - de L'1dÚBtrias e prof1ssões;
IV "- sóbre dlverf.Oes públ1cas;
V - 8Ôbre atos da sua economia ou

assuntos da. sua competêncta~
Art. 30. Compete à UnIão, aos Es·

tados, [lO Distrito Fedt".raJ e aos mu
nJcipl08 cobrar:

I - contrlbulç40 de ~elhor1a. quan
do se verJlcar valo~Ao do imóvel.
em conseqüência de obras púbUcas;

n - tuas;
m - quaJ.squer outras rendas que

possam provir do exerdcio das fUas _
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'Q'trlbu1ções F: da. utn1.t3Ç~o dog seu:-.
bens e do seu tlervlço.

Farú.gra.!Q único. A cantrtbuJçáo de
melhorfa noo poderá. ser exigiáa em
Ianltes superior à: áE!l:!!'Dú:Jl\ r~ltl1zada,

nem ao acréschno de valor que db
obra d~~orrer para o imóvel benefI
ciado.

Art. 31. A Un.1ão. aos Estados, ao~

mun1c1pios e ao Distrito Pedere.l é V~·

daóo:
I _. cria.r distinções entre brasllei

rOB ou preterêndaa ~m fs.vor de uns
oontra outros Estados ou mUlllCf'PlQS;

II - t:stabelecer, subvencionar ou
embara~ o exercicio de cultos reU
giosos;m _. t.er relaçl\o de aliA.nça. ou de
pendência com qualquer' culto ou igre
Ja, a:em prejuízo da colaboração reci
proca etIl prol do interêMe coletivo;

rv - recu.sa.r fé 9.08 doewn~ntos pú
bl1c06;

V - lançar tmpóst08 sóbre:
a) bens, rendas e l!Ierviços um do

outro, ~'em preJuiZú, toclavía. da tri
buta.ção dos serviÇOS públic:ofl conce
didos. observado o disposto no pará
grafo único dêste artigo;

b) t.emplos de qualquer culto, bens
e serviços de partidos políticos. insti-·
tu1ç6es de educação e de assistência
social, desde que as suas rendas sejam
"pU.ct\da.'! integralmente no Pais ya.rü
08 devido:l fins:

c) papel d~tir&.do exclusiva.mente
à impreseAo de jornlt~ per16dicOf:l e
Uvros.

ParâgraJo único. Os serviç06 públi
cos concedidos não goz~m de isençáo
tributár1a, salve quando o dlspu~er ()
podei" competente ou Quando, a tJntáo
em l·elaçAo 8,08 próprios servj~. a
conceder em lei e6peclfll, tendo em
mira interésse comum.

Art. 32,. Os Estados, o Distrito Fe
. deraI e 08 muntcfplos não podC'râl)
estabelecer ditercnÇa'tributá.ria, em ra
zJio da proc~dênci3.. e11tl'~ benô de

. qualquer natureza.
Art. 33. R' defeso aos Estados e a<: oS

lIlun1<:lptos c:ontn,tr emprésUmo.3 ex
terno B~rn prévia autol'l.Ilaçi\o do se
nado l'éderal.

Art. 34. In~luam-se entre os ben:i do
dominl0 da União:

I - os lag08 e quaJ84uer corr<.-ntes
rle t\sUa, em te.rreh06 do S&u domtnlo
ou que banhem D1Ats de um KBt&do,
a1rvam de lhn1te com outroe Sl6Wes
ou S8 eetend&m li. territórios estran~

relros, e bem aastDl as llhas fluV1.s,ts e

lacus$ree nu. zona~ l1m.ftro.fes ·com
outltos Pl'1&eG.

'fJj - a. porção de terra." devolutlUf
que tbt' 1ncUepooaMet pa.rk Q, datoolito.
daB fronteiras. conatl"Uçôl:s mUitareü
c e6trac.tas de terro.

Art. 35. IuclWlm-ae eJ1U'e ("Il b6Ba tiA>
dominio estadUal 0& lagoa f: rios em
terrenos do meHmO donlf.l110 e os que
têm a .!ma nascente e foz dentro das
frontetrQ8 d(J Estado.

A.rt. 3e. SIo Poderes da unJão o Le
gislativo. o Executivo e o JudJ.ctá.rlo l

independelltes e harmônicos entre. 5l
~ LO O cldadio lnve6t1dlJ na. função

de um dêles não poderá e"",rcer a de
outro, salvo as exceções conslgnadaa
nata CoWitituição.

~ 2.° E' vedado a quaJquer dos Po·
deres delegar as t:iuas ..tl'lbulçóes.

CAPtTULO II

DO PODER LEOISLATIVO
. SECA0 /

Disponç5es prelimi714retl

Art. 37. O Foder LegL."laUvo é exer
ciclo pelo COngre&o NacIonal, que se
compõe da CAmata dos Deputados e
do Senado Federal. .

Al·t. 38. A eleição para deputado e
senadorf'..5 tar·se~u. shnultár..eamente
em. todo o Pais.

Parágrato único. São condlções de
eleglb1l1dade:

I - para c Congresoo N'i.Ciona!, ser
br88ilo~ro {ut. 129, nos. I l': III e e8tar
no exerciclo dos' direitos polJUcos~

II - pa.ra a namara dos Deput4dos,
ser maior de vinte e um all"t:

n _. J,UU"" o senado Federal, ser
maior de trinta e c:.tlco a.noa.

lI! - pan. o Sehft.do PooeraJ, ser
maior de trinta e cInco anos.

Art. 39. O Coniresso NaclonaJ reu
nlr-se-á. na Ca.pital da Reoúbl1ca, ll.
15 de março de cada ano, e funciona.rá
(até 15 de dezembro.

Parágraf() ún.tc:o. O CongieMO .Na
ciona.l só poder' ser convo~ado e~ra
ord1Diu1a.lnente pelo Prestdente da Re~
pubHca ou por iniciativa de um térço
de tunJl das CAmA!'as.

Art. 40. A cada um~ das Câmaras
co.mpete diSpor, em regimento interno.
sôbre a sua própJ1& WJII'...bwçll.o e p01(
twa e S6bre a criaÇão e p!'OVillleDto de
cargos.
=='o 1n1co. Na 'conatitulçlo da.s

co I -.et1Irar~se-á. tant.o Quan
to poeIrlytl, a rep~taolo propor.~

donal dOtl partidos nac1GoaJi que 0fU'..
ttclpem da respectfva. CA.mara.
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Art. 41. Ao OtUnara dOO Deputad06 c
-o senado Federa.l. 501,) ~ dIreção da
~ déste, l'eunlr-se-âo em comls.eAo
~Junta Para:

I _. 1naugurar ao sessão lt:g1s1at1vr.;
fi - elaboraI' o regimento comum.:
lU - recebe~ o c:omprOmiti80 do

"Pre61dtmte e õ do Vice-Presidente da
RepÍlbl1ca;

IV '-' deijben-.ção sQArf. o veto.
Art. 42. Em cada uma dai> Câmaras

.-Ivo dJBpos1çio cor.at1tuciona.l em COl!
Ujz1o, 88 deliberações serAo tomadas
por nw.1or1a. de vtOl:l. presente e. rr.aio
ria ab;oluta dos lleus membl'06.

Art. 43, O voto será secreto na.s elel
oç6ea c nos c~ estabeíecldo8 nos a.r
tlgos '10. , 2.°. 66. IX, 45, 211 e 214.

Art. 44. Os deputados e QR s~na

4ort'.B são invioláveis no exercfclo do
D1Al1d.ato por suas oplIüõoo, palavra.s
-e votos.

Art 45. De8de a expt'lcUção do diplo
ma a.té a. m&uyuração ~ legisla.tura
.seguinte. os membros do Congresso
Nacional não poderão ser preSOR nem
.woeessadQ6 criminalmente ~m prévia
Ueença de SU3. CâmarAo, salvo ~m

~ante de crime ulafiançável.
I 1.0 Nesse catjO a autoridade proces

·laDte remeteré. 08 autos, dentro de 46
horas, à Ct\mara respectiva p~.1"a que
\ft801va. BÓbre a prisão e autorize, ou
nIo. a formação de culpa.

I 2.° A Cê.mara. interessada. delibe
rará sempre por maioria. absülli.ta. dos
·.us membrOõ.

Art. 46. O;) depu.tados e senadoreB.
-quer civis, quer militares, nâo pode
J:fp Bel" .lncol1lOrados às tÔrças anna~
'das l:IenAo em tempo de guerra e me
·dJallte llcença de sua Ca.mara. ficando
entlo sujeitos li. leg1.s1ação mUitar.

Art. 47. Os depu:...dos e sí::lladores
'veocer'-o anualmente sutk;1dio l~al e
1edo igual ajuda. de custo.

I 1.0 O subsídio &.1rá dividido eIIl
4uaa partes; uma t1xR., que se !ls,ga.rá.
QD decurso do ano, e outra variável,
.earrespondente ao comparecimel1~o.

§ 2. 0 A ajuda de custo e o Bubsidio 8e
J:Io flxa<tos no fim ele ca.da. lea1sla.
'tura..

Art. <18. Nenhum deputado ou sel1a~
-dor poderá.:

I - de!;de tl. ex,edição ~o diplolJ;la:
4) celebrar contrato oom pC680a

Jurld1ca de direito público, inclusive
·.tidade autárqU1ca,. ou sociedade de
~m1a mJ.6ta, .alvo 'QUando o can·"to obedecer Ao nortD&S unltotWM;

b) aceitar nem exercer oomJI.
'O}Iemprêl<.t remune-.clo de peuoa ju...
'dd1ca de 'cUreito públ1co, lnclus~ve 811-

tidade &utárqulca, sociedade de ec0
nomia mista ou er.:~pr~sa co.pcessfo
nârta de servi'Jof> pübTlcoo;

n -- dP.3de a posse:
a) exercer função remunera.da nem

ReI' proprietário ou diretor de em
prêau qu~ goze de favor decorrente de
contrato com pebSoQ. jurídica de di
reito públ1co;

b) ocupar cargo público do qual
possa ser demitido ad nut~m;

c) exercer outro mandato l~S4fJa

Uvo, 8eJa federb.l, e::.tadual ou mú.p.1
clpal;

d) patrl)clnhl" ca.usa contra pe~
Jw1diClL de direito púbUco.

§ 1.0 A infração do diaposto n~
artigo. aSSim como a [alta, BeJ1,l llceP
ça, às sessões, por mais de se1tl m~
consecutJvOB, Importará perda do man
dato, declarado pela Câmara a quo
pertencer o deputado ou senador. me
diante provocação de qualquer dos seus
membros ou representaçâo cioçumcn
tada de partido político ou do Pro
cura.dor Gera.l da República..

f 2. 0 Perderá, igualmente, o man
dato o deputado ou senador cujo DTO
cecJjment.o .6eJJ:l. reputado. pelo voto clf#
dois térços dos seus membros. Incom
paUvel com o decóro, da Câmara. a
qu~ pertencer.

Art. 49. E' permitido 800 deputado
ou senador, com prévia Ucença da CA.
ma.ra. a que pertença, desempenbar.
mlsBAo d:plomât1ca. de caráter tua
8itúrto, bem como particLpar, no es.
trangeiro. de congressos, conterênc1as
e m!Bsôoo culturais.

Art. 50. Enqua.nto durar o mandato
o functonÁ.rio público, ou o milltar.
ficará afastado da s funções do seu
carRO ou pObto, contando-se-lhe tem
po do serviço apenaa para promaçlo
por antJgu1dade. apOBente.dM!a. reser
va' ou reforma..

Art. 51. O deputado ou senador Jn
ve..t1do na função dê minist.ro de ~
tado, tnterventor fooeral ou secretário
de Estado nAo perde o mandato.

Art, 52. No caso do J:l.rttgo awteee
dente e no de licença, conforme esta
tabelecer o Regimento Interno. ou de
vaga de deputado ou se~or, sâ
coQ.vocado o r~.spect1vo suplente.

Parágrafo cúnJoo. Sa o caso t6r •
vaga e não houvbI" IJuplente, o preiU
dente da. OAmara lnteressaàa oomu.u1
oarA. o tato &0 Tribuna.! SUpOllor 1JIe1..
tora.l para providenc.la.r a 81e1ç40. 1&1'90
se faltarem 1JIe.QOf) de nome m.-.
para o t.àrmo do período. O cIopui&do
ou 5GWl.dOl' elaUo para a' vaga .-...
cerâ o mandato pelo tempo qUG ao
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substttufdo fl\ltava pflrfl completar o
.-eu.

Art. 63. A Cê.mara dos Deputados t~

o senad.o Federal cria.rão com1Bsôes
de inquérito BÔbre fato dt:tcrmtnado,
sempre que o requerer um térço do~

seus memhros.
Parágrl'i1o únJco. Na organl.zação

dessas oomJ.ssôe.s se ob.<;ervará o cri
tério estabelecido no parágrafo único
do art. (O.

Art. 54. Os Mln18ttos de Estado são
obrigados ao comparecer perante a Câ
mara dO& Deputl6.d08, o Senado Fooeral
ou qualquer das suas comissões, quan
do uma ou outra Câma.ra o convocar
para pessoalmente, prestli.t lnforma
ç6es acêrca de assunto da sua paata
previamente determinado.

Pa.1'ágrv.1o únlco, A falta do com·
parec1mento do M1niRtro sem Justl
tIeaçI.o, importa crime de :'esponsabi
lldade.

Art. 55. A Câmara do..<; Deputados
e c senado l"ederal, assim como as
BUa8 comissões, designarão dIa e hora
para ouvir o Ministro de F..stado sô
me eselarecimentos quP. lhe queira
prestar ou acêrca de providêncl811 le~
KIalattvas que deseje flollclt.ar.

SEÇAO 11

Da. Cdmara doa Deputados

Art. 68. A Cê.marn. dos lJeput8.dos
lCOD1l)Õe-se de representantes do povo,
eleitos segundo o sistema de represen
taçi.o proporcional pelos Estadoa, pelo
DUtrlto Fi.'dera] e pelos Territórios.

Art. 57. cada legislatura durará
4lU&tro anos.

Art. 68. O número de deputados será.
f!Ddo por lei, em prc";)OrçAo que não
ezcMa, unI para ca.da. cento e ctn
qUente. m1l habitaI\t~ até vinte depu~

c.dos. e, além dAssfl I1míte, Ulll parü.
cada duzp.!ntos e cinqüeuta. mll habi
tantes.

f 1.° Cada 'J."err:lt.?rio terá um depu
tado, e será de sete deputados o 00
Ibero m1nlmo por Estado e pelo D1B
trtto Pederal.

I 2.° NA.o poderá ser redUZida a
npresentaçAo já. f1xada.

Art. 5&. Compete prtvat1valllfltlte ..
mJllara doa Deputados:

.I - a declaraçlLo, pelo voto da maio
ria abIQluta. d.os seus membros. da
prooed&1çta ou .t.mp~ da
acueaçAo contra o Presidente <la Re
J16bUca. Doa têrmos eto art. 81, e contra
.. mlnlstro8 de Eatado, nOl crlm.es
CQDeJ:0lJ com os do Presidente da Re
IJ6bljca.

11 - a ínidativa. da. tomada de con
tas do Presidente dl:l Repúbltca, me~

diante de[;lguaçn.o de com1aaão espe
cial, quando nA.o forem apresentada.s
a.o Congresso Nacional dentro de ses
senta d1a.s após u. lt,b~rtura da st:S
sl\c legislativa..

SEÇAO /1/

Do Senado Federal

Art. f O. O senado Federal compõe-se
de representant...1S dos Estados e do
Distrito Federal. eleltQs segulldo o
principio' maJorltárlo.

§ 1.0 r:.lda Estado e bem assim o
Distrito Federa.l, elegerá três sena
dores.

§ 2.° O mandato de senador será de
olto anos.

§ 3.° A representação de cada Es
tado e fi, do .D1btJ'ltD Federal renova.
se-âo de Quatro em quatro anos, al
ternadamente, por um e por doi.5 têr··
ços.

~ 4.<> Substltuil'á CJ se..udor ou su-
ceder-se-lhe-á nos térmos do a.rt. 53,
o seu supleute com ~le eleito.

Art. 61. O Vlc~·Preside!lte da Re
pública exercerá 88 funções de pre
sidente da SenadD l"ederal, onde só
terá voto de qualidade.

Art. 62. Compete prlvatlvan-.entc ao.
Betado Federal Julgar o Presidente Oh.
Repúbli'1A nos crimes de respon~abl

lldade, bem comu os Ministros de Es
tado nos crlmec da mesma. nature2t6
conexos com 08 do Presidente da Re
pjbUca, e bem assim processar e jul
gar 08 Ministros do Supremo TrIbu
nal Federa,I e o Procurador Geral da
Repllbl1ca nos crimes de responsab1U
dade.

§ 1.0 Quando funcionar como Tribu
nal de Justiça, o senado Federal 8"!rá.
d1r1g1do pcHo Presidente du SuprcDlO·
Tribunal Federal.

§ 2.° O Senado Federal s6 prüferirá.
sentença pelo voto de dois têrços do.s
seus membros.

~ 3.0 Não pod(;l'á o senado Federal
1mpor outra pena que não seJft a da
pt.A da e a da prolblç(w de exercer ou
tro, 8ém prejuÍZo da ação da justiça
pnUnárla.

1J't. 63. Também compete privativa-
mente &O senado Federal: , .

I - aprovar, medJant..e voto secreto.
a nomeaçA.o de :magistrados nos Caao&,
est.4l.be~ooldoB pela C'..onstltuicã.o e bem
aaa1m a <'o procurador Geral da ~
p1.\bllca, dos M1n1atros do Tribunal de'
Contas. do Prefeito do Dtstrito Fe-



- 437 _.

dera! e dos Chefes de misslÍO dJplomá
U"" de carl1ter permanente:

II -_. autorizar 06 empr{~8timos ex
ternos doe Estl\d08, do Distrtto Fe
der"l e dos municípios.

Art.. 64. Incumbe ao senado I"e
d8r"-1 duapendel' a execução, nc touo
ou em I.arte, de lei ou decreto decla.~

radOl lnoofll,tltuclona1s por dcelsão de
ftnltlv:lo do Buprt:nlo TribUlla.l j<'ederaJ.

SEÇ'AO IV

DAI atr'b'd~'6eM do Poder Legislativo

Art. tI!', Compete privativamente ao
oon,rt1fllo N!lclunal:

I vol" I' o orçamento,
II _.. vutar OH ttlbutos próprios da

UhiAo o r"lIulnr R arecadação e R di.,
trlbldOAo d_" Nuas rendas;

UI· dl_l)or 8Ôbre a dívida. lJúbHca
federal Cf oa m.,los de solvê-la;

J'l .. - orl"r, per Jei especial, cargo:;
p6~Uooa e tlxa.r 0& respectivos venci~
IlUlDtoll MIIlm COMO extingui-los;

V .-- votar " lei de fixação das fÓl'
, OM a ..madu para o tempo de paz;

VI .. tru.naferlr ternporàrlamente a
..se do Oovêmo Federal:

VII -- resolver ~bre lJmites do ter
rttóil'lo nacional;

VIIi - legtslSJ.J', res~ulv:J.do o dis
poIto no artigo seguinte, sóbre hens
cio domínio tederal e sóbre tódtt.s as
..Wrt&s da competência da Unlàü.

Art. 68. E' da competêncIa exc!u:~iva

d'l Oon,reeao Nft.Cioncl:
I _.- reaoivEr dettr..itlv~mente sóbre

80 tratado" .'-' convenções celel:m:ula.s
oom oa ...L.doll estrangeiro:; pelo Pre
IkIent. da RepábUca;

n -- ",uLor1.lar o Presidente da Re~
iM\bUOl,;, • aeola.rar guerra t) a fazer
• pu.

nI _.- Autorw..f o Prestaente da Re
bltoa a peruuUr G,ue fOl"ili.ki esti.·angcl
lU trluult..m pelo terrltório do Pais
OU. por OlotJvo de guerra, nêle perma
negan. t.emporlriament.e.

IV _.~ aprovar ou suspender a ln~

"8hVAu tt.dera.l, qtlando decretada
~ Pr..Sdente da. República;

Y .... oonoeder aniaUa;
VI··· aprovar as resoluções das as

.....bl.tu l."WaUvas estadual.:) sóbre

.. lI\4KJrP<U'ao&o, subdivisão ou desmem
IInIntmto doa JIlstados;

VIl - a,utortu.r o Presidente e o Vi
...Pr...tdente da RepúbUca a se au
.-atarG'll do P-.1I;

Y1U -- autor1.lal' a abel·tura de cré
düDIJ, li rea1b89Ao daa su~ e"peraç6es

IX. - JuJpr Moa contas do Prestdente
da RopObUca:

.x: - fixar a. ajuda de custo e o :::ub
sídlo dos membros do Congresso Na
cional, bem como os do Presidente e do .
Vice-Presidente da República;

X1- mudal tempol'àriamente' a sua
stdc.

SEÇ,ilI V

Da.s le~s

Art. ~V,. A Iniciativa das leiH, rell
salvados os casOs de competência ex
clusiva, cabe ao Presidente da Ropu
bUca e a qualquer membro ou cominA0
da CêJna.ra dos Deputados e do Sf'na di,
Federal.

~ 1,0 Cabe à Cê.mara dos Deputados
e ao Presidente da República a ini
ciativa. da lei de fixaçã.o dastOrço.s
armadas e a de tôdas as leis 5Ôbrf~
matéria. financeira.

§ 2.0 Ressalvada a competênc1a da
Câmara dos Deputados e a. do Sanado
Ff:deral, assim a dos tribuna1s rc
dera,is, no que concerne aos respecti
vos serviços adm1nlstratlvos, compete
exclusivamente ao PresIdente da Rc
bl1ca a. iniciativa das leis que crIam
empregos em serviços existentes, au
mentem vencimentos ou modIfiquem.
no decurso de cada legislatura, a lei
de !1xação das fOrço.s armadaa.

§ 3.° A discu.ssio dos projetos de
lei de iniciativa. d.o Presidente da Re
públ1clJ. terá inicio 11a CA.nuLra dos
Deputa.dos.

Art. 68. O projeto de lei adotado
numa da.B Câ.marad será revtsto pela
outra, que, aprovando-o, f.) envt.ara li
sançâo.

Parágrafo único. A rev1.'lão será. dta
cutida e votada num só turno.

Art. 69. Se o projeto de uma. Câ
mara fOr emendado na vutra, volverti
à primeira. a fim de se pronunciar
acêréa da modltlca.ção, aprovando·o
ou nAo.

Parágrafo único. Nos têrmos da vo
tação final, será o projeto mandado
à sanção.

Art. 70. Nos casOs do art. 68. ,.
Câmara onde se oonclulr a votaçl,o dt'l
um projeto envté.-lo-á ao Presidente
da República. que, aquiel'leendo. o san~
danará.

~ 1.° Decorrido o dec~nto, o sUên
cio do Presidente da República im
porta sanção.

§ 2.° Se o Presidente da RepúbUca
julgar o projeto. no todo ou em parte,
inconstitucional ou contrárIo a08 ln
terésBes nacionais, vetá~lo-â, total ou
parcialmente, dentro de dez dias úte1s,
contados do em que o receber, c co
municará nesse mesmo prazo. à 00.-
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mafa onde êle se houver Jn.lo!~o, os
motivos ao veto, Se a sanção fÓl' nega
da quando estiver findA 1l. 8easa.o le
gislatiVIl, o Presidente 'da Rep.)1)Uca
pubU&rá o veto que houver oposto,

§ 3.° Oomunicado o veto &0 Presi.
dente do Senado FE:dera.l, êste conco
cará as duas Câmaras para, em ses
são conjunta., dêle oonhecerem, consi
derando-se aprovado u projeto que
obtiver o voto de dotg terços elos re
presentantes presentes. N~e C8$0, se
rá o projeto enviadG para. promulga
ção ao Presidente da RepúbUca.

§ 4.° Se a leI não fOr promulgada
dentro de 48 horas pelo Pres.1den'te da.
República, nos caS06 doa pa.r4grafos
1.° e 3.° o Presic:lente do Senado a pro
mulgará; e se éste o não f1ür em
igual prazo, fá.-'o-á o V1ce-Presldente
do senado.

Art, '71. Nos C&'S08 do art. 66, COQ
stderar-se-á. com. a votação final en
cerrada a elaboraçA,o da lei, que será.
promulgada pelo Prefl1àente da Re
pública.

Art. 72. Os projetos de lei rejeit.a.~os

ou não aanc1onadoa só lie poderão re
novar na. mesma sessé.o legislativa.
medta.nte proposta da ma10ria abso
luta doa membro::! de qualquer das
CAmaras.

SECA0 VI
D'1. elaboraç~() d().~ orqamentoll

Alt. 73. O orçQm~nto será uno, Jn
corporando~se à. receita, obt'1gatoda~

mente, tõdas I'l..<; r~ndas e suprimentos
de fundos e incluindo-se discr1mlna
damente na. despesa 8.3 dotaç6ee ne
cesaé.l1as. ao custe10 de todos os ser
vIços públicos.

§ 1.Q A lei do orça.mento não conterá
dispositivo estranho a pl'evtelo da re~

celta e à fix:a..ção da despesa para os
serviços anteriormente criados. Nfio ae
1ncluem nessa prolbtQft.o:

I - a autorização para abertura. de
Cl'éd1tos suplementares e operaçõ~ de
créditos por antec1pe.çâ.o da receIta:
li - a. apllcação de saldo e o modo

de cobrir o de/\Dit.
§ 2.° O orçamento da despesa. d1vi~

'd1r-5a-á em dUM Pa.rt~: urna tixa.
que ni.o poderá 88J' 'iUterlUia senio em
Virtude de leI anterior; outra· va.r1á~
v~~ obedeoerá li r_orosa especJ
tI .

Art. 74. Se o orç~to nAo tiver
aldo enviado â aanc:lo até 30 de 00
v~bro, prOlTOi'ar~s8~. para. o exer
ciclo seiUinto o que tWiava em vJior.,

Art. 75. 8600 ved-.joa o est6mo de

V&rba.e, a oonoessA.o d6 oréd1t06 e aeDI
autorização leg!slaUva a abertura de
crédito especial,

Parágrafo úlücb. A abftrtura oe ol'é
dito extraordlllário só setA admitida
por neces81<1a.de urgente ou lropreviata.
em caBO de calamidade púb!1oa, oomo
çâO tnteatina ou guerra.

Art. tz6. O Tribunal dEI OontM.a ......
a sua Rede na Capital da. Rep6bl1ca
e jurisdição em todo o terrJt6r10 na
cional.

Q 1.° 06 Ministro6 do TriQun~l de
Contas serão nomead~ pelo Pre.sldente
da, República, depoüt de aprovação da
escolha pelo senado Federal, e tarAo
os meslT.os direitos, garantla.s, prerro
gatlvas, a vencimentos dos juizes dos
Tribunais Federais de Recursos.

§ 2.Q O Tr1bunal de Contas exelloerá
as mes1l18.8 atrlbuJçóe.c; dos tribunaJa
judiciárIOS constantes do art. 97. bem
como quadro próprio ;lara o seu pes
soal.

Art, 77. Compete ao Tribunal de
Contas:

I - acompanha.r e flUaJJaar direta
mente, .lU por delega.ç6ee criadas por
1et, 8. execução ~o o!"çamento.

II "- julga.r privativamente a8 contas
dus responl:ãl'el<t por dUlhe1r08 6' ou
tros bens públicos, assim com" 8B dos
adm1nlstu.dores das enttdllodes autAl'
qUleu.

m - julgar da. legalidade ào.e CQU
tratofi e das apoaeutadori&l:l, retonnas
e pel18ões.

f 1.° Os contrabfb "ue, por Qualquer
modo. interedSarem é. reoeite. ou à
despesa. só se reputarão J>6rteitos c::le
pois de regtstrados pelo '1'ribunal. A
recusa do registro susptnderi a exe
CUl;ão 40 contra.to até qUB se pronlLl
ele o Oongresso N~clonal.

, ~.() Será. sujeito ao fej'iatro DO
Trlbij,llaJ. de Contas, préV10 ou p0ste..
rior, contorme a lf:1 o determ1nal'.
qualquer ~to de adminíslra.ção pú
bl1c& de que re~uJ~ obr1gacio de paga
mento pelo Tesouro NacIonal ou por
conta dêste.

~ 3.° Em qualquer caso, l\ reo1U8O dO
registro por falta de BaldO no eré
cUto ou por imputação a cr~c:Uto :im
próprio terá caráte:r praunt1vo. Quaudo
~ recua...". tlver outro fUDt:lal1lento.· ..
despesa poderá efetua.r-se após das
pacho .do Prea1dente d& RepúbUca..,
registro liOb reserva do Tribunal de
Cont.e.s e recurso u-oflicto para o.
Congre.sso Nacional.

O •.0 O Tlibuna.l de ClW.taB cIaJ:I,
p&rfICer prévio, no pr~o de se.......ta
dias, sõbre a.'l contas que o Pretidente
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da. Repúhllca deverá fJn~~t.ar nnual
ment,e a.t) Congrf:+:'\so Nacional. Sé ela::;
não lhe forem enviadas no pram da
lei, comunlcarlÍ o fa.to ao Congressú
Nacional para os fina de Qjreito, apre
sentando-lhe, num ou noutro caSfl,
minucioso rela,.tório do exerdclo fi
nanceiro terminado.

OAPíTULO II

Do Poder executivlJ

SEÇAO I
Do Presidente e do Vice-Presidente

da República

Art. 'iB. O Poder Executivo é exer
cido pelo PresIdente da. República.

Art. 79, Su!:'sUtui o President~, no
ca6<J de impedimento, e lIucede-lhe, no
de vaga, o Vice-Presl(.fente da Repil·
bltr.a.

§ l./J Em Cf\bO de impedimen to ou
va.ga. do PreHidente e do Vice-Pl'est··
dente da Repúblic;8., serão sucessiva
mente chamados ao exercício da pre
8idência o Prtsidel1te da efuT.i:l.ra dCJ.~

DeputadOl:i, o Vice-Pl'tlsider:.te do Se
nado Federai e o PrlUlid~nt~ do SUp1't~

mo Tribunal Federa.l.
§ jl.o Vagando os cargos d~ Presi~

1ente e Vice-Presidente da República
lar-se-â. eleição SebSf:nta dta..<; depois cle
aberta a última vaga. Se as vaga::;
ocorrerem na. segunda meta.de do pe
rfodo governamental, a eleição pa.r í\,
ambos os cargoD será fe1la, trinta c!.ias
depois de última vaga., pp.l0 Congresso
.Nac1onal, na. forma estp.beleclda em
!ei. EI11 Qualquer dos casos os eleitos
-dev~rà.o completar. o período dos SCUti
anteces3QreS,

Art. 80. São condições de êlegl~

~illdade pl:!.ra. Prt:Sldentc e Vice-Pre
sidente da República.:

I - ser bra.sHelro <art. 129, I e II J ;
II - estar no exerciclo dcs direitos

politlcoo;
lU - ser major de trlnta e cínco

anos.
Art. 81. O Presidente ~ o Vice~Pl"e

sidente da RepúbUca ser~ eleit(18
simult4.neamente, em todo o PaJs. cento
e vinte eua..~ antes do término do pt:.
rlod.o pl·es1denclal.

Art, 82, O Presidente e o Vlce-.Pr~

sidonte da Repú.blica exercerão o cal'
go por cinco anos,

Art. 83. O Presidente e o Vice-9re·
sidenie do.. Repú.bUca tQ111.arA.o posse
em sesaâo do OoDfP'e&lO Nacional ou,
.se &w .n.i.o eat1veJ' reunJd.o. perante
o Supremo Tl."ibUn.l.l Pederal.-

Parágrafo único. O Presidente da.
República. preBtará, no ato da posse,
é~t(J comprom1sso: "Prometo manter,
defender e cumprir a Conl:ltituição, da
República. observar as suas leIs, pro
mover o bem estar do Brasil, sU.5~en

tij.I'-lhe a uniào, a lntegridade e a in
dependência. ••..

Art. 84. se. decorridos trinta dias
da data da f1.xaQllo para a posse, o
PresideJlta ou o Vtce~Pr~idente da
República não tiver, salvo por motlvo
de doença, assumido o cargo, ê8t~

será c1eclarado vago pelo 'l'r11>unal
Superior Eleitoral.

Art. 85. O Presidente e o Vice-pre
sidente da. RepúbUca. nâo poderão 88J.r
do Pais. sob pena de peràa do cargo.
sem permissão do Congresso Nacional.

'Art. 86. No últtmo ano da legisla.
tura anterior a eleição para Presio:
dente e Vice~Presid€nte da República,
serã.o fixados os seus subsidios pelo
Congresso Nacional.

SE9AO JI
Das atribuições de Presídente ela

República

Art. 87. Compete privativamente ao
Presidente da República:

I - sancionar, promulgar e fazer
publicar a.s leis e expedir decretos e
regulamentos parA. a sua fiel execução:

II - vetar, nos rermos do a.rt. 70,
§ 2.°, os projetos de lei; .

III - nomear e demitir os Ulnistros
de Estado;

IV - nomear c demitir o Pre!ei~
do DUitrlto Feder~l (art. 26 §§ LO t;
? 0) .

.... V' - proVe'!', na. forma. da. lei e com.
as ressalvas t:statuldas pela. Cons
tituição, cs cargos públicos fed~a!8;

VI - mantp.r relações com estados
estrangeiros :

vn - ~lebrar tr~tadoa e conven
ções lnternaclona.isar rejerendum do
Congresso NacIonal;

VnI - declarar guerra, depois de
autorizado pelo Congresso Nacional,
mas· sem essa autoriZação no caso de
agresslo estrangeira, quando verifi
cado no intervalo das sess6es legisla..
t1vae;

IX - fuer a paz, com a.utorlzaçã,o e
ad rejerendum do Congresso Nacional;'

X - permitir, depDÜ.i de autorizado
pelo~ NaotQna\, mas sem
eMa. auteJl1za,çio no intervalo das ses..
sões 1egialatlvaB, que tõrQ65 estr&D.
ge1ras transitem pelo território cID pa,W
ou, pol' motivo de guerra, nêle penna
neçam temporU'1a.mente;
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XI - exercer o (;ümallÓo supremo
das fôrças artLla.das, adm1nlstrando
as J)OI' intermédio dos órgãos eompe
tenteB'• •

XIl -- decretar a mobi11zação total
ou parcial das fôrças armadas;

XIII - decretar o eftado de sítio
nos térmos desta Constituição;

lQrV -- decretar e executar a Uoter
venção federal nos térmos dos ar
tigos 7.° a 14;

XV - autortzar brasileiros &. acei
tar pensão. emprêgo ou comissão de
govêmo estrWlgdro;

xre - enviar à. Câmara dos Depu
tados, dentro dos primelr03 dois meses
da sessão legislativa, a proposta de
orçamento;

xvn - prestar anualmente ao Con
gresso Nac1onal, dentro de sessenta
dias ap6s 8. aber~u:a da sessAo leg!::;·,
lat1va. as COntas relativas ao exer
cicio anterior;

XVIn - remeter mensalmente ao
COngresso Naclona.J por ocasil.o da
abertura da sessão legislativa, dan
do-lhe conta. da situaçã.o do Pais e
sollc1tando-lhe as pro'Ji~eias que
julg8.l- n ee.essá.rias ;

XIX - conceder indulto e comutar
penas. com audiência dos órgA08 ins
tituídos em lei.

SEÇAO III

Da T~'Po1l3abilidD4e do Presidente
da Repúbltl:a

Art. 88. O Presidente da República
depolEl qUe a CâJnara. dos Deputados,
pelo voto da ma.10r1B. absOluta. dos seus
membros, declarar procedente a acUSa
ção, será subnletldo a. julgamento pe
rante o SUpr~mo 'l'ribunal Federal nos
Crimes comuns, ou perante o senado
Pederal no.s de responsabilidade.

Parágl"'Rto único. Decwada a pro~

cedênc!a.· da acusa.çAo. ficará o Pre~
81denee da RepúblIca Busperu;o das suas
!un~.

A:-t. 89. Bio crimes de respoIlB8.bi
Udade 06 atos do Presidente da Repú
bUca que atentarem contra a Consti
tuição Federal e, e&pec1alJnente. con
tra:

I - a existência da UuJJ.o;
n - o livre exereicio do Poder Le

gJBlativo ou do Poder Jud1c1ár1o, assiln
como dos poderes conatltlJc1onaiB dos
Jl:stad08; . ,

m - o exercício dos direitos polí
ticos, 1ndJvtdua1s e 8OClats;

1V - -- a f)egur~nçíl. interna do País;
V ~- a prob1dade na adminlstrnçáo;
VI -- a lei orçamentária;
VIl·· a guarda. e c legal emprêgo

dos dinhtürOli públicos;
VIII -- o cumnrlmento da.s deet:)i)t~

jUdiciá.rias.
§ l,r' f:sses crilnes serão defInidos em

le~ especial, que estabelecerá. as nor
mas do respectIvo processo ~ julgfl.
mento.

§ 2/' O Senado aplicará sOmente a.
pena da. perda do cargo e Il de jna.bi
litação. até cinco anos, para.' exercer
função pública, sem prejuízo de ações
civeis e cr1minai.a cabiveL'i nA. espécie.

SEÇA.O IV

Dos Ministros àe. Estado
Art. 90. O Presidente da República

é auxUiado pelos Ministros de Estado.
Parágrafo único. São condições eg

sencia1s para a investidura no cargo
de Mlnls~ro ..:te Estado:
. I - ser brasllet1'O (art. 129, I e U) :

n - estar no exercício dos direitos
poHUcos;

UI - ser maior de vinte e cinco
anos.

Art. 91. Além dM atribUições que a
lei lixar, compete aos Ministros de
Estado:

I - refp.rendar as leis e dec,relAls as~

sinados pelo PresIdente da República;
TI - t!xpedlr instruções para. a. boa

execução das leis e decretos;
III - apr(+st::ntar ao Presidente da.

República relatório dos fler":lços de ca~

da ano realizados no ~inistél'io;

VI - comparect.r à Ca.mara doe
Deput.ados e ao Senado Federa.l nos
CaBO.S e para 0'1 fins indicados nesta.
Constituição.

Art. 92. Os Ministros de Esta.do Stl
rão. nos crimes comuns e nos de res
ponsa.bi:1dade, processados: e juJgadc5
pelo Supremo Tribunal Federal. e nos
conexos com os do Presidente da. Re
pública, pejos órgãos competentes para
o proce5BO e julgamento dêste.

..\rt. 93. 8Ao crimes de rcsponsabUi
dade, além do previsto no art. 54, pa
rágtafll único, os ateB delinid06 em lei,
concoante e d1sposto no art. 89, quando
praticados ou ordenados pelOs Minis
tros de Estado.
: Pan,grato único_ Os MtnJstroo de

J!'.,stado sAo responsáveis pelos atos que
telerE'nd&rem, a1nda que junte.mente
com o Presidente da RepábUca, ou que
prattea.rem por ordem dêBte.
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CAP1TULO IV

Do Poder Judiciário

SEÇAO 1

Dis1)()siç6es Preliminares

•'\.rt. 94. O Poder Judiciário é exer-
cido peloo 5eguint~ órgãos:

I - aUpl't~mo Tribunal Federal;'
n - Tribuna.l Federn.l de Recursos;
m - Juizes e tribunais militares;
IV - Juízes e tribunais eleitorais;
V .-- Juízes e tribuna.is do trabalho.
Art. 95. Aalvo as restrições expres-

sas nesta Constttuição 05 juf~ gozarão
das garantias &eguintes:

I _. vitaUciedade, nf40 podendo per
der o cargo senão por sentença judi
cial oU por exon~ração a pedido;

li _. 1na.mov~b111dade, exceto se
aceitB..!' promoção ou remoção, que se
fará a pedido ou quando oeor1 er mo~

ttvo de illterês.-ie públ1co, reconheci
do pele. voto de dois terços dos ju12.es
efetivos do tribunal superior COD'1
petente;

m - lIredutib1l1dade dOI) venci
mentos, qUe todavia, fIcarão sujeitos
aos impostos gerais.

§ 1.0 A aposentadoria será compul
sória aos setenta an06 de idade ou por
1.:1valldez comprovada. e facultativa
a.pós trinta anos àe serviço públ~cot

contados na forma da leI.
~ 2." A aposentadoria, em qualqu~r

caso, ser! decretada com venc~mento~

integrais.
§ 3.° A vitaliciedade não se estencerá

obrlga.tórltlmente aos juizes com fun
ç6ea limitadas ao preparo dos proces
sos e à substItuição de juízes julga~

dores. 8er-lhes-á assegurada, entre
tanto, após dez kLnos de contínuo exer
eIcio no cargo.

Art. 96. E' vedado ao juiz;
I -' exercer, ainda que em dispo

nlbtudade, Qualquer outra função pú
blica, salvo o magistério secundário e
superior, bem como as tunç6es pl.·evÍli
tas nesta Constituiçâo, sob pena de
perda do cargo judic1â.r1o:

II - receber percentagens, sob qual
quer pretexto, nas causati sujeitas a
Beu despacho e julgamento;

m - exercer atividades politicó
partidD.rta;

Art. 97. Compete aOS .tribunais:
, I -- eleger os seus presidentes e de
rr.a1s órgA.os de direção; .

n - elaborar os seus registros lnter
D08 e organizar 08 t1€rviçoa auxlllares,
provendo-lht::s OR cargos na forma da
lei; e bem assim propor ao Poder Le
gislativo competente a supread.o de

cargos ou a criação dêles e e. fixação
dos respectivos vencimentos;

In - conceder lIcença e férias, nos
têrmos dn leI, aos seus membros e aos
Juízes e se~'Ventuá.rios que lhes forem
imediatamente subordinados.

SEÇAO II

Do Supremo Tribunal Federal

Art. 98. O Supremo Tribuna.l Fe
deral com sede na. Capital da Repú
bllca e jurisdição .em todo o territó
rio nacional, compor-se-á. de onze mi
otstr08. :esse número, precedendo pro
posta. do próprio SUpremo Tribuna.l
Federal, podprá ser elevado por lei.

Art. 99. Os MInistros do Supremo
TribW1al Federal serão nomeados pelo
Presidente da República, depois de
aprovada a escolha pelo St:nado, den
tre brasileiros (art. 129, 1_ e n) de
notável saber jurídico e reputação Ui
hada e que não tenham menos de trinta
anOS de idade.

Art. 100. Os MiniBtros do Supremo
Tribunal Federal serão, nos crlmes
de responsab1lldade,. processados e Jul
gados pelo Senado Federal.

A.~. 101. Ao Supremo Tribunal Fe.>
deral compete:

1 - processar e julgar origlnàr1.a.
mente:

,,) o Presidente da RepúbJ1ca nos
crimes comuns;

b) os .:;eus próprios M1n1stros e o
Procurador Geral da. Repúbllca nos
crimes comuns;

c) os MinIstros de Estado, 08 Ju1zea
dos tribuna.is superiores federais, 08
dseembargadores dos Tribunais de Jus
tiça. dos Estndol3, do D1Btrlto P'ederaI
e dos· Territórios, os Ministros do Tri
buna.l de Contas e os chefes de mis
são diplomatlca em caráter perma
nente, assim n06 crimes comuns como
nos de responBabllldade, ressalvado,
quanto aos Mlnltros de Estadc, o dis
posto no final do art. 92.

d) 03 llt1g108 entre estados esti'an
gelros e a UnlAo, os Estados, o Distrito
Federal ou os munlcfpios;

e) as causas e conflltos entre a
UniAo e os Estados ou entre êste;

f) os conflitos de jurlsdlçA.o entre
jufzes ou tribuna.1B federais de jW'is
ças diversas, entre qual&quer j1lÚ.eS ou
trtbUna1s federaiB e os dos EstadOB, e
entre ,1lÚZeS ou tribuna1a de Estados
d.1terentes, inclU81ve os do D1.str1to Pe
deral e OB dos Territórios:

g) a extradioAo doa cr1minosos, re·
q,utsitada por estado estrangetroa e a
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homologação das sen~nQa.s estrang(;!
ras:

1J,) o Ja.abetu-COfl)U$. quando o ooa
tortor ou paolente 101' tribunal. fUI)
ctonÚ'10 ou autoridade cujo! atos este
Jam diretamente rmje1tos Ú juri8diÇáo
do SUl1rE:mo Tribünal Federal: quando
se tratar de crime sujeitos n. essa
mesma Jurisdição em única LnsttLncla;
quando houver perigo de se CCtUsumar
a Violência. antes que o outro juiz ou
tribunal possa conhecer do pedido:

i) 06 Jnandat08 de segurança con
tra ato do Plesidente da República,
da M~ da. Oâmara ou do Senado e
do Presidente do próprio Supremo Tri
bunal Pedera.l ;

;) & execução das seJltenças, na.s
causas do. sua. competência originá
ria, sendo facultada li. delegação de
atos proceB8\lslh a. juiZ lnfâ'ior ou D
ontro trIbunal;

l) as ações recisória.s c<mtra OB seu·'3
acórdAcs:n - julgar eln recurso orólnárla:

a) 08 rna.ndiW~ de se'&\l1'ança. e os
h.GÕM8-cm'JYds decidIdos em ólttma. lns
tê.ne1a. pelas tribuna.is locals ou fooer1\ls
quando den~atóJ1a a dcc!sl1o:

b> na causas dectdidll.8 por Juizes
!ocaJs. fnndadas em contrato ou tra.
tado entre estado estrangetro e a
União, asB1m como !Ui ~~ que forem
partes um e.stacJo estrangeiro c pesso&.
domJcUtada n<J Pat.s ;

c) os crimes políticos:
D - julpr em recurso extra.ordi

nário as caU5M decldk1as eiJ' ún1ca ou
última instâneta par outros trtbunA.i<;
ou JuiJleS:

4) quando e. decisão tõr contrária a
diapositIvos da. Oonstituiçio ou à letra
de tratado 0\\ ~ei federal:

b) Quand0 se questionar sóbre a VIl
lidade da lei federal ('Jl1 face c!a Conf)
tltui9io. e a decisAa recorrida negar
apUeaQA.o à lei 1mpugnadll ;

c) quando Be r.ontestar 8 validade
de lei ou ato de goovêmo local «n
lace dest.a ConstitUição 011 de lei fe
deral, e a. decisão recolTda. julgar
Válida a lei ou () '&to;

ti) quando na deciB40 reeorr1da a
Snterpl'et&Ql.o da lei federal invocada
f6r diversa dI. que lhe haja. tia.do qual
quer dos outrca Tribunw JudicIários

. ou o próprio Suprt3Wo Tnbunal Pe
deral.

IV - }levar, em benefício doa con
tlena.clos, 88 suas deo1sôe6 C1'1m.1na,16 em
pJlOCeB8Oa ttnd06.

Art. 102, Dom reeurao l'OhUltM.r10
paI"8 o -&toPremo 1'1'ibUDaJ Federa.l, é
da~J.a do eeu 'Pree!dente oCOJ1-

ceder exe.)ua.tur a cartas rQ€atóda.s
de trlbunill,'3 estrangejros.

SEÇAO III

Do Tribu1l4l Federal de R~cur80s

."'-rl, 103. O Tribunal Federai de Re
cursos, com sooe na Capital Fed.e~l.

compar-se-é, de nove JlÚU8, nomeado:;
pelo Presidente da República, depois
de aprovada. ao eac-.olha. pelo Sena.do
F'ed~ral. sendo doi.s t.eJ'ÇOR entre ma
g1strados e um têrço entre adv()~ados
e membras do min1stério público, c.om
os requisitos do art, 99.

Art .. 104. Compete ao Tribuna,l F'e~

deral de Recursos:
I - processar ~ Julee.r or1g1núria··

mente:
a) as ações rescisórias de 3eUS

ac6rdlos;
O) os mandados de segurança,

'lUando a. autoridade coatora fOr Mi·
n16tro de Estado, Q pr6prfo TrIbunal
ou o seu l:lre.sldente;

II .- Julgar em grau de recurso:
a) as ca.usas decld1da.1> em primeira

instA.nc1a. quand.o a União rôr 4'1tercs
sada como autora ou Té, MS1stA~}jte 0\1
oponente, a mencs que se trate de fa
lén.c1.a.; e em Sé tratando de crimes
pratíc8.d.os t:m detrlmento de bens.
serviços ou interêsseb da União, res
salvada a competência da justiça f:Ie!
t{)n:.l e da. m111tar;

b) a.s d~lsõe8 de juÍZeõ locais,
quando denegatóri~ de habeQ.8-COTpus
e as proteri~ em mandados de se
guraoi;a, fienclo federal a autoridade
apontada como coatora;

In - rever, em benatScl0 dos con
denados, as au9,õ dec1s6es cr1rnJJiO,ls em
processos findos.

Art. 105. O Tribunal Federal de Re
cursos poder! dlvkJ1r-I1~ em câmaras
ou turmas. Procertendo proposta do
próprto P.r:rtbunlll, .1.provada pelo SU
premo TrJbunal aderaJ, poderlo ser
crJad06 por let ot...ros 'I'l'lbW1ats de Re
ClUSOS em diferentes reg16es do Pais,
sendo-ll".JS 1Jxadas a tiede e a j·J.rlsdl
ção terrttortal, Obearvados os preceJtoR
dos arts. 103 e 104.

UCAO IV
Dos jutzes e trilntnab mfUuues

At:t. 106. aio Ól'rAos da .1UBt1ça
militar o Supremo Tribunal MUltar e
os trtwntUli e jWlle8 lnf&1Ql\Cl:& Que a
le.l. tDatltu1r.

« J.o A 1eJ dJBI)oI'á 86bre () n\\meo
e a t~ de eecolba dos juJus mi
litarei; e talad06 du SUperior 1'ribu-
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Dal MlUtar. os quais terâ.o venc1men
toe Iguais 008 rlos jufBe8 do Tribunal •
.Peder&l de Recur~s. e deternllnará a
fonn& de acesso doa auditores.

Art. ,10"1. A inamCiYib1l1dade asst:
aurada aos membros da JustIça M1lltar
llAo os exime da obrigação de acom
panhar as fôrvas Junto às quais te
DIIam de servir.

Art. 108. A jWltiÇ& m1litar compete
)II'OCe8IBr e julgar. nos crimes m1llta.
J"eII defin1doe em lei, Da mUltares e as
peesoe.s que lhes são B.88emelhadalJ.

I 1.0 2sse fOro especial poderá es
tender-se aos civis E"m casos expressos
Da lei. tendo em vista Q repressio de
cr1mes contra a segurança externa do
Pa1s OU contra as institUições mi
Utaree.

t 2.° A lei regulará a apl1cação das
peIWI de legislação militar em tempo
de guerra.

SEÇAO V

D08 jufzes e triOOntJís eleitorais

Art. 109. Os órgAos do. justiça elei-
toral do:

I - Tribunal Superior Eleitoral;
fi - Tribuna.l Reglona.l EJeltoral;
m - J1.Ultas eleitorais;
IV - Juizes eleltoral.s.
Art. no. o 'I'rtbunal Superior Elei

toral. eom sede na Capital da Re
pábltca, compor-se-':

'I - mediante eleição em <:scnltfnio
secreto:

.> de dois Ju~zes escolhidos pelo
SUpremo Tribunal Pedera1 dentre os
a'Wl Min1etroB;

b) de dois juizes escolhidos pelo
TrIbunal Federal de Recursos dentre
011 seus juízes;

c) e de um juiZ escolhido pelo Tri
bunal de Apelação do Distrito Pederal
dentre 08 seus desembargador~;

n - por nomeação do Presidente da
Repilblioa :

CI) de dota dentre seIs cidadãos de
DOtável saber JuridtC\o e í'eputaçAo 1l1~

bada. que não Bejam incompatíveis por
Jel. indicados pelo SUpremo Trtburdl1
Pederal.

"Pari8Taío ún1co. O Tribunal SU
Trfblmal Federal, cabendo ao 'outro
mo dos dois Ministros do SUpremo
perior Eleitoral eleger' seu presidente
& -nce-Prestdênci&.

Art. 111. Haverá um TrfbuDa1 !te
Ilonal 'Eleitoral na capl~i de 'C6da
,atado e no ptatrito Pederal.
~o tltlieo. MecUante pro

posta 'do TrIbunal 8upertor Blelt0r8l,
JOdeti ert&r-se iX)f lei um 'I'rtbuna1

Regional Eleitoral na ca.pltal de qual
quer Território.

Art. 112. Os Tribunais ReglonalH
Eleitorais comporse-ão:

I - mediante f:le1çá.o ere escrutínuú
secreto:

Q) de três jufres escolhidos pelo
TrlbunaJ de Justiça dentre os seus
membros:

b) de dosi juizes escolhidos pe:lo
Tribunal de Justiça dentre os JUíZCli
de dIreito;
. n - por nomeação do Presidente
da RepúblIca:

a) de dois dentre seis cIdadãos de
notáv~l saber c reputação 1Ubada,
que não seJan.l incompaMvels por lei,
indicados pelo Tribunal de Justiça.

Parágr9.!o Ónico. O PreGldente e o
Vice-Presidente do Tribunal Regia·
Dal Eleitoral serão escolhidos entre
os tr~s desembargadores do Tribunal
de Ju8tlça.

Art. 113. O número dos Juizes dOR
tribullf\ls eleitorais não ser' t"eduztdo,
mas poderá Bel" elevado. até nove, me·
dtante proposta. do Tribunal Supe·
rlor Eleitoral e na forma por êlc
SUgerida.

Art. 114. Os juizes dos tribunais
eleitorais, a menos que ocorra mo
tivo justifIcado. servirão obrigatoria
mente por dois anos, e l'l..A.o poderão
servir por mais de dois biênios con
secutivo/).

Art. 115. Os llUbfJtitutos dos roem·
bros efetivos doti TrlbunaiB Elt'tlí:.orais
serão escolhidos, na mesma. o(~íão

e pelo mesmo proc~o. em número
igua~ para cada categoria.

Art. 116. Será regulada por 1el a
organização das juntas ~~ltora1s. a que
presidirá um juiz de d1relto, e o~ :>eWi
membros serão nomeados, depois de
aprovaçáo do Tribunal Regional E~ei

toral, pelo presidente dêste.
Art. 1:17. Compete aos juízes de dt

reito exercer, com JuriBdlçAo plena
e na forma dn. lei, tlS tunQôes de juizes
eleitorais.

Pará.grafo único. A letpoderá oU~

torgar a outros juizes compe~nc1a

para tunçGes nA.o dectsór1as.
Art. 118. Enquanto servirem. o~ ma~

gtBtrados elett.orats gozarão.. no que
lhes fór apUcável, as garanUas esta
belecidas em 08 números I fJ 11 do

'art. 96 e, como tais, não t.erão outras
mcompe.tlbiUdacses senAo B'S de de
çla'radas por lei.

Art. 119. A lei regulará a competên~
cJa das juizes e tribuna.is eleitorais.
Entre as atrlbutçOes da 'Justiça eleit.o
ral, 1nclui-se:
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I - o registro eleitoral (!ltl todo o

Pais;
m - o alistamento f:leltoral;
IV -- a flMÇão àa data. das eleições,

quand,o não determinada pot <118
posição CollBtltUcjDn~l ou h.·gal;

V - o processo eleitoral, a apura
ção das eleições e u. expedIção de di
plomas aos eleitos;

VI - o conhe<:1mento e a decL':ã.o
das arguit'ões de lneleglbU1dade;

VII - o processo e julgamento dos
cr1mes eleitorais e dos comuns Que lhes
torem conexos, e bem assim o de
habOO3 N corpus e mandados de segll"
rança em matéria eleitoral;

VIU - Q conhecimento de recla
maç6ea relatLva~ a obrigações lmpo8
tas por 1f:l aos partidos púl1t1cos,
quanto à sua contabilidade e à. apu
ra--'"ão da. origem dos seus recurscs.

Art. 120. São lrrecorrívei,s as de
ci.sõp.s do ~I'r1bwlal Supertor Eleitoral,
salvo as Que d~larem a lnvaHdfl de ele
leI ou ato contrários à COI'U)t1tulção

. Federal, e as denegatórias de habea3
COl pus ou rnlUlda.do àe segurança, ca
S06 ês8es em que calJerá recur60 paro.
o Supremo Trtbunal Federal.

Art. 121. São del1nlt1vas as decisões
dos Trlbuna!s Regionais Eleitorais.
sõmente quando:

I - forem t<iDUJ.das contra extuessa
d1s}>081ção de leJ;

n - ocorrei' divergência. na 1n~er
pretaçâo de lei entre dois ou maÍ8 tri
bunais eleitora.is;

UI - verBsrem eôbre expedição de
diPlomas llli.8 eleições federa1s e e.,<;,.
tadueJs.

SEÇAO Vi

Dos JUÍZes e trtbunats do trabalho

Art. 122. Os 6rgão~ da justiça do
trabalho 6á.o:

I - Tribunal Superior do Trabalho;
II - Tribunais ReglonnJs do Tra

balho;
In -~ Juntas ou juJzea de conc1Ha

C;io e julgamenoo.
. I 1.° O Trlbuua..t Superior do trabalha

tem 8 sua sede na Cf':p1tal Federal.
I 2.0 A lei ttxa.rã o n\1me:ro doa

'rr1bunaJ.s Regtona,1s do Trublllho e as
auu sadetl.

I 3. o A 1et instituirá a8 Juntas de
conC1J1a.ç.io e julgamento, podendo nas
comaroaa onde elu nAo torem tnstttuf
das, "trlbulc aa sUQ.l:i funQ6es &.08 juizes
de direito.

I ••0 PoderAo ser ctadOl; por lei outro6 .
6r~ da Justiça do trabalho.

15.0 A const1tu'~Iíc, invf'..Btidura, ju
rtdc;ão, compe~ncia. garantias ~ r..on
dições de exercício dOB órgãos àa jus
tiça do tr&.balho serão reguladas por
le1, f1ca.ndo assegura.da a. par1dade de
rep!'esentaçAo de empregadas e em
pregadores.

Art. 123. Compete à justiça do Tro"
balho concUiar e Julgar o.s dJssjd108
individuais e coletivos entre empre
gados e empregadores, e bem assim as
demaf.s controvérslali oriundas de re
~.ões do trabalho reg1da.a por legh:
laçio especial.

i 1.° Os dissídios relativos a. o.cidel~
tes do trabalho são da competénela dA
Justiça ordinâT1a.

§ 2.° A lei determularl\ os casos em
que as decisões, nos dlsBldtoB colet1\'CJS,
possam estabelecei' normo.s e condi
ções do trabalho.

TtTULO II

Da Just~a dos Estados

Art. 124. Os Estadas organizarão a
sua justlç&, com observAncia dos ar
tigos 95 a &7 e também dos aegu1nte
principios;

I - Serão lnalterávels a divisA0 e
a organtza,ção judictá.rhw. dentro de
ttnco anos da. data da let que a.s esta.
beleceJ'. s~vo s;.roposta. motJve.da do
Tribunal de Justiça.

n - Poderão ser criados tribtmats
de alçada interior à dos Tr!bune.1s de
Justiça.

m - O 1ngressv n" magistratura
vltaUc1a. dependerá. de concurso de
prC'lVas, organlza.do pelo Tribunal de
Jllstlça. com a colaboração do Conse
lho secional da Ordem doa Advogadoo
do BrasH, e tu-se··á a indlco.çA,o dos
candidatos, semp1"e QUf' fOr poss1vel#
em Usta. trfpltce.
. IV - A promoção dos Juizes lar-Be-A

de entrência para. entrê.nc!a, por an
tlguidade e por merecimento, alter
nad$.mente, e. no segundo C9.S0. de
peJJd.Mâ de lista trlpltce organ1z+da
pelo Tribunal de Justiça. Igual pro
porçl,o se observará no aCesso a êe8fl
Tribur.al, resselvado o dL9posto no in
ciso V dê8te artigo, nos C8,Bt)B de me
recimento, a Usta. triplice ee cmnporá
de .DomelS escolhtdos dentre os doa
jufzeB de qualquP,f lnLráncia.. Em se
tratando de antiguidade, Que se apu
rarA na última cntrA.t1c1Jt, o Tribunal
resolverA preUminarmente se deve ser
tnc;Ucado o J uls maJs antigo; e, ae
ê~ 161' recusado por tr& qURrtoa dOIS
deaembarpdore6. repetirá. 8. vote.çlo
em relaçlo ao lmed1a.to, e asaUn por
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,diante, até se fixar a indicação. SÓ~

mt'nte após doia anos de eftlvo exer
cIclo na r~pectlva entrAnda poderá
o juiz ser promO-vldQ.

V - "Na composft;.ão de (IUalquer tr\~
bunal, 5f:rá reserva.do um quinto dos
lugares para serem preenchidos por
advogados e membros do ministério
público, de notório merecimento e re
putaçã.o ilibada, com dez anos, pelo
meno,s, de prática forense. Para cada
vaga, votará o tribunal em sessão e
escrut1nl0 secretos, lista triplice. Es
collUdo um membro do mjniBt~rio pú~

blico, será preenchida por advogado
a vaga segu1nte.

VI - Serão fixados os vendrnentoR
dos desembargadores em quantia não
inferIor à que recebem, a qualquer tí
tulo, os secretários de Estado; t: OS dos
demais juizes vital1clos, com dife
rença não exced.ente a trintapor
cento de uma. para outra entrância,
trihutando-se a08 de entrAnctú. mais
.elevada não menos de dois térço8 dos
vencimentos dos debembargadores.

vn - Em caso de mudança de se<lc
do juizo, e facultado ao .lutz r€ir.over~
se para a. nova sede, ou para comarca.
de igual entrância, ou pedir disponibi
Udade com venclmentos integra1B.

vm - Só por propOsta do Tribunal
de Justiça poderá ser ",Uerado o nú~
mero dos seus membros e dos de qual~

quer cutri"l tribunal.

XI - E' da competência. privaUva
do Tribunal de. Justiça processa.r e jul
.gar 08 juizes Jn1erJoreJI nos crimes co
muns e nos de responsabilidade.

X - Poderá ser instituída a Justiça
tle paz temporá.rla, com atribuição j&.1
.d1cllu1a de Bubstitulção, exceto para
Julgamenroa f1na.18 ou recorriveis, e
compe~ncla para a hab1l1tação e ce
bração de casamentOB e outros atos que
a leI deterrnJnar.

XI - PojerAo ser criados Juízes to
gados com Investidura limitada a certo
tempo e competént1&. para. julgamento
das C3.usas de pequeno valor. ~ee

Juíze,s poderAo substituir ca JuÍZes vi
talfclos.

XII - A jUBt1I:a mUitar esta.dual
organfzada com oblervAnda dOIi pre~

celtoa gerals da leI federa] (art. 5.Cl
,

n.o XV, I), terá tomo 6rgt.o de pr1melrll
1nBt&.DcJ& os oonaelh08 de Justtç& e

··COltlo órgAo de aegullda. instAncta um
tribunal espec1al ou o Tribunl\l de

.Justiça.

TíTULO IlJ

Do Ministério Público
Art. 125. A lei organ17.ará. o Mlnls~

tério Público da União perante- i\ Jus
tiça. cornum, a mUltar, a ele1toral e a
do trabalho, instituindo, outrossim, oa
demais órgãos qUe forem necessários.

Art. 126. O Ministério Público Fe
deral tem por chefe o Procurador Ge
ral da República, nomeado pelo Pre
sidente da RepúbHca, depois de al>ro~

vada. a escolha pelo Senado Federal,
dentre cidadãos com os requisitos in
dicados no art. 99, e que será. demissí
vel ad nutum.

Pará.iTafo único. Nos Estados, ao
União será. representada em juizo pe
los procuradores da Rel'lút>lica. pOàen
do a lei cometer essa representação nas
c.omarcas do interior, ao ministeno
público local.

Art. 127. Os membros do Mjni~tér1D

Público da União, ,do Distrito li'ederaJ
e dos Territórios ingressarão nos car
gos inJc1ais da. carreira mediante con~

curso. Após doIs anos de exerciclo,
não podenráo ser demitido senáo por
sentença JudicIal ou processa admíniB
trattvo em que tie lhes faculte a. Dlats
ampla defesa; nem serão remoV1dos
a. não ser mediante representação
moth"acla. do chefe do Ministério Pú~

bl1co. com fundamento em. convenJ~
~nc1A do serviço.

Art. 128. Nos Estados, o MiniStério
Público será organizado pelas leis lo·
eais, observados os preceitos do a,r
tlgo anterior, como tsun~m o de pro
moção de cntrâJlcia a entrância., 8
fim de que f!que assegurada a car
re1rli..

TtTULO IV
Da. declaração de dirêitos

CAPt1.VLO I

Da nacionalidade e da cidadania

Art. 129. São brMlleiros:
I - os nascidos no Bra.sil, ainda que

de pai estrangeiro, nA.o resIdindo êste
a serviço do govémo do seu pais;

D - 08 filhos de bra.slle!ro ou brasI
leIra. nascJdos em pais est.ranse.\ros,
estando os pais a serviço de) BruU, e,
fora dêste caso, se vtereln a restdir no
Pais, devendo, dtmtro em Quatro &nOS
após a maioridade, optar por uma das
duaa duas nacionalidades;

m - os que adq'-Urlrn.m a na.ciona
lidade braa11e1ra nos têrm09 do art. 89,
na. IV e V. cIR. Constlt.U1çI.o de 24 de
tevereJro de J881;
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IV - os estrangeiros natural1zados
pela forma que a lei estabelecer, exl
gidas aos portuguêses apenas a re
sidência no Pais de um ano ininter
rupto, idon.eidade moral e sanic.lMie
física.

Art. 1:::0. Perde a nacionalidadE: o
brasileiro: .

I -- que, por naturaltzação voluntá
ria, adquirir outra nacionalidade:

n -. que, sem licença do Presidente
da República, aceitar de govêrno es
trangeira cornjssão, emprêgo ou pen
são:

m - que, por sentença judidal, em
processo que a lei estabelecer,. tiver
cancelada a sua naturalização, por
exercer attvidade nociva. ao 1nterêsse
nacional.

Art. 131. São eleitores os brasIleiros
maiores de dezo~to anos que se alis
tarem na. forma da lei.

Art. 132. Não podem alistar-se eIei·
teres:

I - os analfabetos;
TI -. OS que não sabem eXprimir-se

na língua nacional;
m - O~ que estão privados, tempo

ràrta ou def1nitivamente, dos direitos
pol1ticos.

Parágrafo ÚnJco. Também não po
dem alistar-se ele~tores 25 praças de
pré, salvo os aspirantes a oficial, ou
subordinados, OE bubtenentes, os sar
gentos e os alunos das cseolas milita
res de ensino superior.

Art. 133. O alLstamento e v voto são
oblgat6rlos para os brasileiros de am
bos os sexos, salvo as exceções esta
belecidas em lei.

Art. 134. O sufró.~io é universal e
direto; o voto é secreto, e fica as::.e
gurada. a representaçâ.o prop('\rdonal
dos partidos políticos nacionaLs pela
forma que a lei estabelecer.

Art. .135. Só se tm::;pendem ou se
perdem os direitos politicos nos Sé
guin tes casos:

§ 1.° Suspendem-sc:
I - por incapacidade civil absoluta;
II - por condenação criminal, en-

quanto durarem os seus efeitos.
§ 2.° Perdem-se:
I - nos casos estabelecidos no

artigo 130;
n - pela reeusa prevista no arti

go 141, § 8.°;
nI - pela aceitação de titulos nobi

liárlos ou condecoração estrangeira.
que 1mporte restrição de direito ou
dever perante o Estado.

Art. 136. A perda dos dlreitos polí
ticos acarreta simUltAneamente a do
cargo ou função plibl1ca.

Art. 137. A lei estabelecerá as con
dições de reaqu1siçao dos direitos pol1
ticoB e da nacionalidade,

Art. 138. São inelegíveis os ina
listáveis (' O~ menc1t)nado~ no pa.rá
grato único do a.rt. 132.

Art. 139. Sá.o também Jnel~g{vels:

I -- Para Presidente e Vice-Presi
dente da RepúbUca:

3) o prtsiden te que tenha exercido
o cargo em Qualquer espaço de tempo
do periodo imedia.tamente a.nterlor, e
bem asshr. o vice"presldente que lhe
tenha sucedido ou quem, dentro dos
seis meses anteriores aú pleito, o haja.
substituído;

b) até seis meses depois dt:: afasta-'
dos detinjtivamente das funções, OS
governadores, os interventores federais.
nomeados ue acõrdo com o art. 12. os
minlatros de Estado e o Frefeito do
Distrito Federal;

c) até três m~ses depois de cessadas
definlt1vamente as funções, os minIs
tros do Supremo Tribuna.l Federal e (t

res de estado~maior, os juf.u:s, o pro
Procurador Gerai da República, os che
curador geral e os procuradores regio
naIs da j~tiça eleitoral os secretá.
rios de Estado e os chefes de polk:la;

II - para governador:
a) em cada Estado, o governador

que haja. exercido o cargo em qualquer
espaço de tempo (10 período iC1edia
talr.ente anterior ou quem lhe haja
sucedIdo, ou, dentro de seis meses an
teriores ítO pleito, o tenha substitufdo;
e o interventor federal nomeado na
forma do art. 12, Que tenlla. exercido
as funçõts em quelquer espaç0 de tem
po do período governamental ímedl.J,
tamer~te llntertor; .

b) até um ano depois lie afastado
defin1tlvament~ lias funções, o Presi
ciente, o Vlc~-Prestdente da HepúblJca
e oa substitutos que haJa.m assumido
a presidência;

c) em cada Estado, até três meses
depois df" cel:>sadas definitivamente a.s
tunç;>es, os secretários c1e Estado, os
com3.ndantes das regfóes mU1tarcs,
os chefes e os comandantes rie polJ~

ela, os magistrados federaIs e estadu·
ais e o chefe do MinistérIo Público:

d) até três meses depois de cessadae
detmitivamer.lte as 1unções, o.s Que tn~

rem ineleg1veis pa.ra Pres1dente da Re
púbUca salvo QI'! menciont\do~ nafJ aU
neas a e b dêste número;

In - para Prefeito, o que houvel'
exercício o cargo no período 1mediata
mente 811ter!or, e betn aSsim o qUe lhe
tenha. 8ucedJdo ou, dentro de Beís me·
~ an~er1ores ao pleno, o ha.ja subatl-
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tuldo; c, igualmente, pelo mesmo prazo
as autoridades policiaL" com jurisdiÇão
n.o municipio.

IV - para a Câmara dos Deputados
e o Senado Federal, as autoridades
mencionadas em os números 1 e n,
nas mesmas condições em um e outro
estabelecidas, se em exercicl0 nos três
meses anteriores ao pleito;

V - para as assembléias legislativas.
os governadores, secretários de Es
tado e cht!es de policia, até dois me
ses depoIs de cessadas definitivamente
as funções. .

Parágrafo único. Os preceitos dêste
artigo aplicam-se aos titulares, ass1m
efetivos como interinos, dos cargos
mencionados.

Art. 140. São ainda inelegíveis. nas
mesmas condições exaradas no artigo
anterior, o cônjuge e os parentes ou
afins até o segundo grau:

I - do Presidente e do Vice-Presi
dente da República ou do substituto
qUe assumIr a presId~ncio.:

a) para PresIdente da República;
b) para Governador;
c) para Deputado ou Senador. salvo

se já tiveram exerddo o mandato vU
forem elt:itos simultáneamente com o
Presidente e o Vi.:le-Presidente da
Repúbl1ca;

II - do Governador ou Interventor
Federal nomeado de acõrdo com o ar
tigo 12, em cada Estado:

a) para Governador;
b) para Deputado ou Senador, salvo

se já tiverem exercidoo mandato ou
forem eleitos simultâneamente com
o Governador;

III - do Prefeito, para. o mesmo
cargo.

CAP1:TULO II

Dos direitos e das garantias individuais
Art. 141. A Constituição assegura aos

brasileiros c aos estrangeiros residen
tes no Pais a invlo1abll1dnde dos di
reitos concernentes f>. vida, à l1ber
d~de, à segurança Individual e '\ pro
priedade nos têrmos seguintes:

§ 1.° Todos são iguais perante a lei.
I 2. o Ninguém pode ser obrigado a

fazer ou deIxar de fazer alguma coisa.
aenAo em ivrtude de lei.

O 3. 0 A lei nâo prejudicará o cUre1t,o
adqu1rido, o ato jurídico perfeito e a
coisa. Julgada.

§ ". o A lei não poderá excluir da
apreclaçA.o do Poder Judiciário qual
qUe!' lesA0 de direito individual.

I fi. o E' livre a manifestação do pen
samento, sem que dependa de censurs,

salvo quanto a espetáculos e diversões
públ1cas, respondendo cada um. nos
casos e pela forma que a lp,i precel~

tuar, pelos abusos qUe cometer. Não
é permitldo o anonimato. E' assegu
rado o direito de respo.'ita. A pUblica
ção de livros e periódicos não depen
derá de i1cenço do peder públ1co. Não
será tolerada, porém, propaganda de.
guerra, de processos violentos para
subverter a ordem política e seial, ou
de preconceitos de raça ou de clrtsse.

§ 6.0 E' inviolável o sigilo da cor
respondência.

§ 7.0 E' inviolável a liberdade de
consciência e de crença e assegurado o
livre exercício dos cultos rel1p,losos,
desde que não contrarIem '9, ordem
pública ou os bons costumes. As as
soclhções religiosas adqu\rírão perso
nalidade Jurídica na forma dn lei civiL

§ 8.° Por motivo Cc convicção rellliric
sa, fllooóflca, ou poBtica. ninguém serã
pt'ivado de nenhum dos seus direitos,
salvo se a invocar para se eximir de
obrigações, encargos ou serviços impos
tos pela leI aos brasileiros em geral,
ou recusar os qUe a mesMa lei esta
belecer em substituição daqtll.·!es de~
verf"G, a fitn de atender ('scusa de cons
ciência.

S 9.° Será prestada por brasileiro
nato ass1stêncIa religiosa às fôrças
armadas, bem como o será, quando a.
solicitarem os interessados ou seus re
presentante!) legals, J~OS e.:;tabeleci
mento~ de 1nternação coletIva, con
tan:o que, num e noutro caso, não haja
constrangimento dos favorecidos.

§ 10. Os cemitérios terão cará,ter
secular e serão adminl~trados pela
autoridade municipal. E' permitido a
tôdas as confisSões religiosas praticar
nêles os seus ritos. As assúciações re
llgiosa,s podarão, na forma da lei, man
ter cemitérios particulares.

§ 11. Todos podem reunir-se, sem
armas, não IntervIndo o. polícia senão
para assegurar ou restabelecer a ~dem
pública. Com êsse intuito, poderá a
polícia designar ° local para a reunião,
contanto que, assim procedendo, nlio
ao fruste ou impossibilite.

§ ,12. E' garantIda B liberdade de
associação para fins licitas.

Nenhuma ass.:>cl0.çlio poderá ser com
pulsôriamente dissolvida senão em
virtude da sentença Judicial.

§ 13. 'E' vedada a organização, o re
gistro OU o funcionamento de qual
quer partido poUtlco ou assoclação,.
cujo programa ou ação contrarie o re~,

gime democrático. baseado na plura-
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lldade dos partidos e (1(\ garantia dos
direit.os fundnl))en tllíH do homem.

§ 14. E' lívre o exercido de qualque:r
profissão, obserVí.l.Uas ~LS condições e
capacidade que ale: el:ltabelecer.

§ 15. A casa é o Sf>llo inviolável do
individuo. Nlnguem poderá nela pe
netrar à noite, sc.n consentimento do
morador, a não s~r pata acudir a. viti
mas de crime ou desastre, nem durante
o dia, fora dos C&..<;O." c pp.la forma. que
a lei estabelecer.

§ 16. E' garantldo o direito de pro
priedade, eXIietuado o caso de desa
propriação por necessidade ou utm
dade pública, ou por interêsse social,
med.lantt'! prévia e ju~ta indenização
em dinheiro. Em caso de perlgo imi
nente, como guerra 011 comOÇão intes
tina, as autoridades competentel:l po
derão usar da prnpriedal1e particular,
se e..'Ss1m o ex1gir o bem púul1co, ficando
todavia, assegurado o dlrejtv a indeni
zação ulterior.

§ 17. Os inventos i.ndustriais perten
cem aos seus autores, lJ,08 quais a leI
~arantirá privilégio temporá.{lo ou,
~ a vulgarização convi~r à coletivi
dade, concederá. justo prêmio.

§ 18. E' assegurada a propriedade
das mare&[; d~ indústr:a e comérdo,
bem camo a exclua!vidade da UtiO do
llome comerclal.

§ 19. Aos aut.ures de obras Utcrárias
artístlcas ou clentiflcJlS pertence o di~
reIto de reproduzi-ias.

Os herdeiros dos autores gozarão
dêsse aireito pelo tempo que a lei
detenn1nar.

§ 20. Ninguem será prêso senão em
t1a.grallte dellte ou, por ardam escrita
da autoridade competente, nos caso~
expressos em lei.

§ 21. NInguém sc:á levado a prisão
ou nela detido se, permitindo-se a lei,
prestar fIança ldOnea, nem poderá
ser nela conservado, a não sel' nos ca
808 especificados em lei lei.

§ 22. A pr18ê.o ou detenção de Qua)~

quer pessoa será imedIatamente comu
nicada ao Juiz competente, que, Be e:a
não fOr legal, a l'elaxará e, nos casos
r-revtstos em lei, promoverá a reapon
sabWda.de da autor idade coatora..

I 23. Dar-se-á. /'abe~-COT)Ju. sem
pre Que alguém sobrer ou se achar
ameaçado de sofrer, violência ou Co&
çAo em sua liberdade de locemoçlo
por lleaalldade ou a.buso de poder:
Nas trBJ1llrrestlÕes dt.sclpUn~res. nAo
oCabe o habeGa-corpu•.

I 24. Par. protea8r direito liquido
.e certo nAo amparado por habecl-'
~orpu'. concederMae-' mandado de SE..

gurÍl.lwa , se,1a Qual fór a. &.utoridliCle
responsável pela llegal1dade ou abUlia
de poder,

§ 25. E' assegurada aos acus4dos
plena defesa, cum todos Of; meios e
recursos essenciais a ela, desde a nc>tfl.
de culpa, Que, assinada pp.la fn.torida.de
competente, com Os nomes do acusa
dor e das te:stemunhal:i. será entregue
ao prêso dentru em vint.e e quatro
horas. A instrução cl'lrnjnEtl sC:'rá COTl
traditória.

§ 26. Não havendo fõro prlvllegiado
l1em juízes e tribmw.is de excessáo.

§ 27. Ninguém será proces..<.;ado nem
sentenciado senão lJela a.utoridade
compet(;nte e na fonna de lei anterior.

§ 28. E' mantid.a a. il'1J3titU1Ção do
júri, com a organização que lhe der
a. lei, contanto que seja. sempre impar
o número dos seus membros e garan
tido os sigilos das votações, a. pleni
tude da delesa. do réu e a sobt::ranla
dos veredictos. será obrigatoriamente
de sua competência a julgamento dos
crimes contra a vida..

§ 29, A lei penai só retroaglrâ quan
do beneficiJl.r o réu.

§ 30. Nenhuma pena passará da
pessoa do del1quentil,

§ 31. Não haverá pena de mort!.", de
banimento, de confisco nem de ca
ráter perpétu/), São ressalvadas, quan
to à pena de morte. as dispoRiç6es da
legislação Inilltar em t~mpo de guarra
com pais E:strangeiro. A lei disporá
sóbre o sequestro e a. perda de bens.
no caso de enriquecimento iUclto, por
influência ou com abuso de carg()~ ou
função pública. ou de emprêgo em
entIdade autárquica..

§ 32. Não haverá. prisão clvll por
dívida. multas ou custas- salvo ina
cUmplemento de obrigaçAo aUmentar e
de dedoplstl\rl0 infiel, previstoG em
lei.

§ 33. Não será concedida a. extra
dlçlo por crime poUtlco ou de op1n l Ao,
de súdito C8trftongeiro e, em caao aJgum
a de brasileiro.

§ 34. Nenhum tributo será eXIgido
nem aumentado sem que a lei (I es
tabeleça, e nAo se efetuari a sua co
brança em cada exerc1cio &em prévia
autorização orçamc:1tár1a, re88alvad~,

porém. a tarifa aduaneira e o imPôato
la.nçado por motivo de iUerra..

I 36. O Poder publ1co, na forma que
a lei etltabelecer, conced6%"6 asaisténc14
&OI neceaa.ttadoa.

f 38. A leI aa.,,-ura.rA:
fi) o rA.pido andamento ~os pro

ceaos nu npartlç6es pdbUc&8;
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b) a ciência aos interessados dos
despa.chos e nas informações a que
êles tie rcfimm:

c) a expedlçao das certidões re
queridas pnra defesa de direitos:

d) a expediçiio nas certidões re
queridas para esclarecimentos de ne
gócios adrnlnlstrativos, salvo se, a bem
do interêsse público, se impuser sigilo.

§ 37. E' concedido a quem quer que
seja o direito de representar, mediante
petição 4!rigida aos poderes públicos
contra llJ)USOS de autoridade. e pro
mover a responsabilidade delas.

§ 38. Quanquer cidadão será parte
legitima para pleitear a anulação ou
a declaração dê' nulidade de atos lesi
vos do patrimônio d aUnião. dos Esta
dos, ou dos municípios, c bem assim
das entlde.des autárquicas e de eco
nomia mista.

Art. 142. Em tempo de paz, qualquer
pessua })oderá com os seus bens entrar
no território nacional. nele permanecer
ou dêle sair, respeitados os preceitos
da le1.

Art. 143. O GO"êrno Federal poderá
expulsar do território nacional 0'. es
trangeiro nocivo à ordem públlca,
salvo se fór casado com brasileira e
t.1ver filhos bras1ieiros nato, depen
dente d&. economia paterna.

Art. 144. A t:spt=ciftcação dos .direi·
tos e garantias expressas nesta Cons
tituição não e~c1ui outros direitos P.
garantias decohen~es do regime e dos
princípios que ela adota.

TtTULO V

Da ord~.,n econômíca. e social

Art. 145. A ordem econômica deve
ser organizada conforme os principios
da justiça social, con~mando a liber
dade de iniciativa com n. valorizaçã.o
do trabalho humano.

Parágrafo único. E' assegurado a
todos tralbalho qUe possibilite exis
tência" digna. O trabalho é obrigação
social.

Art. 146. A União é reúonhecida a
faculdade, mediante lei especial, de
intervir no domínio econômico e de
monopolizar determinada. indústria ou
atividade. A intervençã.o terá 1Jor base
o interêBse" póbllco e por UmJte os
direitos fundamentaLs assegurados na
constltu1ç40.

Al1;. 147. O uso da. prolJriedade será
condicionado ao bem estar social. A lei
poderá, com observância do dtsposto
no artigo 142, § 16, promover a justa
distribuição da propriedade com Igual
oportuDidade pa.ra todos.

Art. 148. A lei n:prlrnlrá toou e qual
quer forma de abuslJ do poder econO
mko, inclusive a.... unIões em agrupa
mentos ele emprêSli!'i Individuais ou
sociaLs, seja ((ual fó1' a .'lua natureza,
com o fim de dominar 0$ mercados
nacionais, eliminaI' a concorrênCIa e
aumel1tar u.rbitràriamente os lucros.

Art. 149. A lei disporá O l'P.girne dos
bancos de depó~iit()~, das emprêsas de
seguro, de caplt,aHzaçáe e de fin.'i aná
logo.:>.

An. 150. O Poder público providen
ciará sóbre a instituição de estabe
lecimentos de créditos ~special1Zado de
amparo à lavoura. e á pecuária na
clona1B.

Art. 151. A lei disporá. sôbre o r~ime
das ernprêsas concessionárias de ser
vitos públicos federais, i'staduais e
Dlunictr ......

Serl\ df:terminada a !i:,ca,Hzação E." a.
revisão das tar1!as dos serviços ex
plorados por conces-'ão, a fim de os lu
cros lias concesslrmários, ntio excedl:'n
do a justa remuneração do (;apital
lhes permitam atender as necessidades
de melhoramentos e a. expansão dêsses
serviços. Apl1car-se-a a lei às conces
sões feitas no regime anterior de ta
rifas f'shpuladas para todo o tempo
de duração do contrato.

Art. 152. As minas c demais rique:l:as
do suhsclo, bem comr) as quedas de
água, :,onstltUf'm propriedades di~tin

tas das do !:olo para (1 efeito de explu
ração ou apmveJtd.meL~to industrial.

Art. 15:.i. O aproveitampnto dos re
cursos minerfa.is e de energia. hidráu
lica depende de autori:t.ação ou con
cessão tedeeral na form&. da lei.

§ 1.0 As autorizações ou concessóo;s
serão conferidas exclusivamente a moa
slleiros ou a emprésas orRanizh.das no
País, assegurada ao pruprietárlo do
prefeTência para a explora.;áo. Os di
reitos de preferência do propl'ietár10
do solo serão regulados de acórdo com
a natureza das minas e das jazidas.

§ 2.° Independerá de a.utorização ou
concess5.o o aproveitamento de ener·
gia hidráulica de potência reduzida.

§ 3,° Satisfeitas as condições exigi
das pela, lei, entre as quais 6. de possui
rem os necessé;rlos serviços técn1cas e
a exercer nos seus territórios a atr1·
administra.tivos, os Estados passarão
buição constante dêste artigo.

§ 4.° A União, nos casos indicados na
lei. tendo em mira o interêsse gera!.
aux1liará 0/:1 Estados noa estudos re
ferentes às é.guas termom1nerats de
apUcGÇão medic1nal e no aparelha-

•
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menta das estâncias destinadas ao uso
delas. .

Art. 154. A usura, em tódas as suas
modalidades, selá punida na forma
da lei.

Art. 155. A navegação de cabotagem
para o transporte de mercadorias é
privat:va du~ na'/ios nacionais.

Parágrafo nico. Os proprietários ar
madores e comil.ndantes de navios na
cionais, bem como dois terços, pelo
menos, dos seus tripulantes, devem
ser brasileiros natos.

Art. lf;6. A lei facUitará a fixação
do homem no campo, estabelecendo
planos de colonlzação e de aproveita
mento dl:l.S terras púbUcas. Para êsse
fim, serão preferidos os nacionais, os
habitantes das zonas empobrecidas e
os desempregad 0S.

§ 1.0 Nas concessões de terras devo
lutas, os Estados assegurarão aos pos
seiros que nelas têm morada habitual
&. preferência para. aquisIção delas,
até vin e cinco hectares.

§ 2.° Sem prévia autorização do Se
nado Federal, nâo poderá ser feita
nenhuma aUenação ou concessão de
terras públlcali com, área superior a.
dez mil l1ectares.

§ 3.° Todo aqutHe que, não sendo
proprietário rural nem urbano, ocupar,
por dez anos ininterruptos, sem opo
sição nem rec':mhecimento de domínio
alheio, trecho de te.rra não superior a
v1.ntee cincc hecta~es, torllando-o pro
dutivo por seu trabaiho e tendo nêle
sua mora.da, l.ldquirir .. lhe-á. a proprie
dade, mediante sentença decla_tórla
devidamente transcrita.

Art. 157. A legislação do trabalho
obedecet'á. aos seguinte/) preceitos,
além, de outros que visem à melhoria
da. condição dos trabalhadúres;

I -- projbiçã.o de diferença de sa·
lário para um mesmo trabalho por mo
tivo de idade, sexo, nacionalidade ou
estado civil;

n - salário mínimo capaz de sa
tisfazer, conforme aI: condições de ca
da região, as nece!isiuades normais do
trabalhador e de sua tanúlia;

m - participação obrigat61"ia e di
reta do trabalhador noc lUcros das
emprêsas, nos têrmos e pela 10rma
Que a lei determinar;

IV - trabalho diário que não exceda
oito horas, exceto nos casos e nas con~
dições previstas em lei;

V - proibição de trabalho a. menores
de 14 anos; em lluústrias 1nsalu
bres, a mulheres e a menores de 18
anos; e de trabalho noturno, a meno~

res de 18 anos; respe1tadas. em q~-

quer caso, as condições estabelecidas
em let; .

VI - repouso semanal com rcmu~

neração, preferentement~ aos domino,
gOS e, no ljmHe d~s exJ1êncías téc
nicas das emprêsfls, nos feriados civiB
e reHglosos, de acõrdo com a tradição
local;

VII - férias anuais com remune
ração:

VIII - estabilidade na emprêsa ou
nas explorações rurais, bem comI.' in
denização ao trabalhador despedido,
nos casos e nas condições que a lei
estatuir;

IX - assJf::tência médirn. preventiva,
sanitária e hospitalar ao trabalhador,
assim como à gestante, que terá di
reito ao descanso allte8 e depois do
parto, sem prejuízo do emprêgo nem
do salário;

X - previdência, medIante contri
buição da União, do empregador e do
empregado, em favor da maternidade
e contra as conseqüências da velhice,
da inv.l.lidez, da doença ~ da morte.
Obrigatoriedade da instituição do se
gurr. pelo empregador contra os aci
dentes no trabalho;

XI - assistência a::ls desempregados;
XII - reconhedmento C:a.E. conven

ções coletivas de trabalho;
XITI - Flxação das percentagens

de empregados brasileiros que de\tam
ser planUdús obrigatoriamente nos
s~rv1c}os públicos dados em concessão
e nos estabelecimentos ae determina
dos ramos de comércio e indústria;

XlV - higiene e segurallça do tra-
balho; .

XIII - flxaçã:.> da...<; peorcentagens de
empregados br~lIeiros que devam ser
mantidos obrigatõriamente nos servi
ços públicos dados em concessão e no::>
estabeleCimentos de determinados ra
mos de comércio e indústria;

XIV - higiene e segurança do tra
balho;

XV - trabalho noturno remune
ra.do CO:r.l salá.rio superior ao diurno.

Parágrafo único. A legislação do tra~
balho não admitirá distinção entre
o trabalho manual ou técnico e o tra
balho intelectual, bem como entre os
profiss1ona.1B respectivos.

Art. 158. E' recunhecido o direito de
greve, cujo exercício a. lei regularA.

Art. 159. E' livre a associação pro
f1ss1onal ou sindical, st'.ndo-lhe regu
lada por lei a. forma de const1tui~lio.
a representação legal nos contratos
coletIvos de trabalho c o exercicio de
fun~Oes delegadas pelo poder públloo.
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Art. 160. E' vedada a propriedade
de emprêsas jorn&.11stlcFW, sejam po
llticas ou simplemente noticiosas, as
sim como a de radiodifusão, a socie
dades anônimas por ações ao portador
~ a estrangeiros. Nem esses, nem
pessoas jurídicas, excetuados os parti
dos pol1ticos nacionais. poderáo ser
acionistas das sociedades A.nónimas
qUe são proprietárias des.."ia~ emprêsas.
A brasileiros natos caberá, exclusiva
mente, a responsabilidade prindpal
delas e a sua orientação intelectual
e administrativa.

Art. 161. A lei regulará o exercício
,das profissões liberais, bem como a re
validação de diploma expedido pOr
estabelecimento estrangeiro de ensino,

Art. 162. A seleção, entrada, ditrl
bulção de imigrantes ficaria sujeitas,
na forma da lei, às exigências e con
dições determinadas pelo interêsse na
.clonal.

Parágrafo ú~co. Um mesmo órgão
da admistração federal orientará
aquêles serviços, bem como os coor
denará. com os naturalização e de co
IonIzação,· aprovei tando nacIonais .

TíTULO VI

Da Família, da Educação e da CuUura.

CAP1TULO I

Da Famflia

Art.. ,1-63. A famnta é constituida
pelo casame.1to de vinculo indissolúvel
e terá direito à proteção especial do
Estado.

~ 1.0 O casamento será civil, e gra ...
tuita a. sua celebração. O casl':l.mento
religioso equivaleré. ao casamento civil
.se, observados o::; impedimentos esta
belecidOb em lei e d~ conformidade
com as prescrições tiela. assim o re
.querer o celebrante ou qualquer i~lte

ressado, contanto que seja o ato ins
-crito no registro dvll.

§ 2. o O casamento religioso. ct:le-
brado sem as conformidades dêste

.artigo terá, efeitos civis, se, a reque
rimento dos nubentes, fôr inscrito no
regi'>tro civil mediar.te prévia habili
tação perante as autoridades civis.

Art. 164. ll:: obrigatória, em todo
'o territóriO nacIonal, a assistência li
'maternidade e à infância. A lei ins
tItuirá o amparo das famfllas de prole
numerosa.

Art. 165. A vocação para suceder em
bens de estrangeiro existentes no Dra
=811 será regulada pela lei bl'aslle1ra
<e em benef1cio do cOnjugue ou de fi
lhos braslleJros sempre que lhes não

seja mais favorável a leI nacional do
de coju.s. .

Art. 166. A educação é direito d-e
todos e será dada nu lar e na escola.
Deve inspirar-se no...., principlos je U
berdade e nos ideais de solidarieda,ie
humana.

Art. 167. O ensl.no dos diferentes
ramos será ministraào palas poderes
públicos e é livre à ínlJiat1va parti
cular. respeitadas as leis que o re
gulem.

Art. 168. A leglslaçáo do ensino
adotará os segu!nte~ prtc1pios:

I - O ensino prlmárío é obrigatório
e s6 será dadO na língua nacional.

II - O ensino primário oficial é
gratuito para todos; o ans1no of!daI
ulterior ao primário sê-lo-á para quan
tos provarem falta ou insuficienc1&
de recursos.

III --- os estabelecimentos industrl
ai:, cvínercfais e agrícolas, em que
trabalhem mais de cem pessoas, são
obri~ados a U),anter ensino primár10
gratuito para os seus servidores c os
filhos dêstes;

IV - As émprêsas 1ndustriais e
comerciais são obrigadas a ministrar.
em cooperação, aprendizagem aos seus
trabalhadores menores, pela forIna
que a lei estabelecer, re.speitados os
direitos dos professores; ,

V - o ensino réllgioso constitui diS
ciplina dos horáríos das escolas o!i
ciais, e será ministrado de acõrdo com
~ confissão religiosa do allUlo, mani
festada por êle, Se fôr capaz, ou p~lo
seu representante legnl ou responsá
vel. O ensino religioso é de matrícula.
facultativa:

VI - para o provimento das cáte
dras. no ensino secund~río o~jclal e
no superior ondal ou livre. exigir-se-ã
concurso de t1tulo:.; e provas. Aos llro
ft:ssOres, admitidos por concurso de ti
tulas e provas será assegurada n. vl
ta}jcif'da~e;

VII - E' garantida a lib~rdade de
cátedra.

> Art. 169. Anualmente, a Uniã.o apli
cará nuca me:1Os de dez por cento,
e {)s Estados, o Distrito FedereJ. e as
municípios nunca. menos de vinte por
cento da renda resultante dos impos
tos, na ma'1lutenção e desenvolvirnento
do ensino.

Art. 170. A União organizará. o s1s
'tema federal de ensino, e ainda o de'
cada Território.

Parágrato único, O sistema federal
dt' ensino tem carãter suplet~vo. es
tendendo-se a todo pa.1s nos estritos
limites das deficiências locais .
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Art. 171. Cada Estado, aS::lim comú
o Distrito Federal, organizará. o seu
próprio sistema de ensino.

Parágrafo ún~co A União coopera
rá, mediante auxílio pecuniário, para
o desenvolvimento dos si:-;temas de
ensino dús Estados e do Distr1t.o Fe
deral. E auxilio, quantu ao ensino
primário, provirá do respectivo Fundo
Nacional.

Art. 172. Cada sistema de ensino
terá obrigatól'iamente sevlços de as
sistência educa.cional que assegurem
aos alunos nessec1tados condições de
eficiência escolar.

Art. 173. As ciências. as letras e as
artes, são livres.

Art. 174. O amparo à cultura é de
ver do Estado.

Fargágrafo único. A lei promoverá
a criação ce institutos de pesquisas,
mormente junto aos estabelecimentos
de ensino superior.

Art. 175. As obras, monumentos e
documentos de valor histórico, bem
como os monumentos naturais, as pal
8agens e os locais dotados de parti
cular beleza ficam Rob a proteção do
poder público.

TtTT.JL() VIr

Das Fôrças A:-madas
Art. 176. As Fôrças armadas. cons

tJtuidas essencialmente pelo Exército,
Mar1nha e Aeronáutica, são institul
~es nacionais perrl1anentes, organ1
zad&.S com base na hierarquia e na.
d1selpl1na, sob a autoridade suprema
do Presidente da República e dentro.
dos llmites da lei.

Art. 177. Destinam-se as Fôrças ar
madas d. defender a Pátria. e garantir
08 poderes constltucion~ts, bem como
a lei e a ordem..

Art. 178. Cabe ao Presidente da
República a direção polftica da guerra
e a escolha dos comandantes-ebefes
das fOrças em operação.

Art. 179. Os prob~~mas relativos à
defesa do PRts serão estudados pelo
ConSelho de Segurança Nacional e pe
108 órgAos especiais das Fôrças ar
u:a.adu, destinados à preparação de
las para a mobilização e as operações
Ddl1ta:res.

i 1.° O Conselho de Segura.nça :N'&
clonal será dirigido pelo Presidente
da Repúbl1ca, e dêle participa.rão, no
car6.ter de membros efettvos, os nu.
DI8tros de Esta.do e os chefes de E'3ta
do--maior que a lei determinar. Nas
fmpe~Umentoo, indicará o Pref:ldente
41& BepúbUca o aeu IUbstltuto.

§ 2.° A lei regulará. a. orgs.nlza.çã.o'
a competência e o funcionamento
do Conselho de Sr.gurança Nacional.

Art. 180. Nas zonas lndlspenstwcis
à defesa do Pais, não Se [ltlnnitlrá, sem.
prévio 9..<;,.o.:entimento do Conselho de
Segurança Nacional:

I - qualquer ato referente a can-
o cessão de terras, a abertura àe vias
de comW11cação e a insta.lação de
meios de ~rallsmissã.ú;

II - a construção de pontu e estra
das interrlacionais:

lI! - o estabelecimento ou explo
ração de quaisquer indústria que inte
ressem à segurança do PaÍB.

§ 1. o A lei especitícal'á as zonas in
dispensáveis à defesa nacional, regu
lará. a sua uttl1zação e providenciará
para qu~ nas indústrias nela,.; situad88..
predominem capitais e trabalhadores
brasllelros .

§ 2. o As autorização de que tratam
00 ns. l, II e III poderão, em qual
quer tempo, ser modiflr-ados ou cas
sadas pelo Conselho de Segurança.
Nacional.

Art. 181 TodúS os brasileiros slí.o-
obrigados ao serviço rr-ilitar ou a ou
tros encargos necessários à. defesa da
Pátria, nos têrmos e sob 118 penas da
le!.

§ 1. o As mulheres ficam isentas do
serviço militar, mal) sujeitas aOS en
cargoR que a l(:i estabelecer.

§ 2. o A obrigação militar dos ecle
siáticos será cumprida nOR serviços
assistência espiritual que lhes deva
ser prestada.

§ 3. o Nenhum bra..r;llelro poderá.
depois d~ cumprir jezoito anos d~ ida.
de, exercer !unção pública ou ocupar
emprêgo em instituição autlu"quica.
sociedade de economia mista ou oem
prêsa concessioná.rla de serviço pú
blico. sem a. prova do allstamento mi
litar; t:, completados os vintes e dois
anos, sem o cumprimento das .)briga
ç6es estabelecidas ne'5te artigo ou sem
isençã.o legal.

§ 4. o P~ra favorecer o cumprimen
to das obr:ga.ções militares, são permi
tidas as escolas de instrução mU1tar
e 08 tiros de guerra.

Art. 182. A.'i patentes, com as van~

gens, regal1l:iB e prerroga.tivas a elas
Inerentes, são garantidas em tl')da a
plenitude não sú aos oficiais da ativa.
e da. reserVa senão também aos refor
mados.

§ 1. Q 08 titulos, post.os e uniformes·
mlliiares do privativos do m1l1l.ar da
ativa ou da reserva, bem como do re
forlPado.
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I o oficiaJ das F.:)}·çaR armadas só
perderá o pÓHto e l.l. patente por sen
tença condenatória pns~ada em jul
gado, cuja pena restritiva. da liber
dade individual 1IItra.p~sar dois anos;
ou. nos Ca.<;O!\ prt:vi.'>toc, p.m lel, se fOr
declarado indigno d:, oficialato ou com
êle incompatível, conforme dCc!i'lão
de trihunal militar de curá.ter perma
nente em tempo de paz. úU de tribu
nal especial em temp\) de guerra, quer
externa qUH interna, quer civil.

§ 3," O militar 'iue, ~stando em !'ie..~
viço ativo das Fórças armadas, acei
tar cargo público permanente, estra
nho à. sua carreira. será transferido
para a reserva, com OI) direit()s e de
veres definldos ~m lei.

~ 4.° O militar em atividade que
a.c\:~t3.r cargo público temporário, ele
tivo ou nAo, serÁ. agregaria ao respec
tivo quadro e sc'>mente contará tempo
de serviço para a promoção por antI
guidade, transter{mda para a reser
va ou reforma. Depois de oito anos ele
afastamento, contínuo ou não, Rerá
transferido, na forma da lei, para. a
reserva., sem preju{.zo da contagem de
tempo para a re::forma.

§ 5.° O militar que estiver em ativI
dade. ou na reserva, ou reformado,
enquanto receber o subsidio ou os ven
cimentos de cargo permanente ou tem
porário que exercer, não terá. diretto
aos vencimentos ou pruventos mili
tares.

§ 6.Q Aos militares em inatividade
apUca-se o dlsoosto no art. 193.

Art. 183. As policias militares, ins
tituídas para a seguranç[l, Interna e
lDa..'1utcnção da ord.em nos l-:Stado~,

nos Territórios e no Distrito Federal,
8Ao cons1derada...... como fôrças auxilia
res, reser-,'as do Exérdto.

Parágrah ,único, Quando mobiliza
do a. serviço da União em tempo de
guerra externa ou cI vil, I) seu pessoar
gomrá das mesmas vantagens atribuí
das ao pessoal do Exército.

TíTULO VIII

Dos jun.cion.ários Públi]os

Art. 184. Os cargos púbUcos são
acessíveis a todos os brasUeiros, obser
vndos os requisitos que a lei estabele
cer.

Art. 185. E' vedada a acumulação
de qualquer cargos, exceto a. prevista
Do art. 96, I, e a. de dois cargos de
magtstérto ou a de um dêstes como
outro técnico ou cientifico, contanto
que haja correlação de Dlat6r1as e
ccmpattb1l1dadtl de horários.

Art. 186. A primeira investidura em
cargo de carreIra. e em outros que
a lei determinar efetuar-~e-á. median
te concurso precec:l~ndo inspeção de
saúde.

Art. 187. São vitalícios soment.e os
magistrados, os Ministros do Tribunal
de Contas, os titulares de ofício da
justiça e os professores catt~drát1cos.

Art. 188. Sãu estávciH:
I - depois dI"! dois anos de exercí

cio, os funcionártL.s efetivos nomeados
por concurso;

n - depois de cinco anos de exer
cício. os funC!onárlcJS efetivos nomea
dos sem concurso.

Parágrafo único. As ga.rantias esta
belecidas neste artigo não abrangem
os cargos de confiança nem os que a
lei ,!eclare de livre nom'!!açáo e de
mJssao.

Art. 189. Os funcionArios públIcos
perderã.o o cargo;

1 - quaLldo vitalícios, somente em
virtude de sentença. judiciária:

II -: quando eAtáveis não SÓ no caso
do numm'o anterior. senão também
no de extinguh' o cafl~·() ou no de
serem demltldo~ depois de processo ad
ministrativo em quP. se lhel'i tenha as
scgur8;do a mais ampla defesa.

Paragrafo único. Extillguindo-se o
cargo, o funcinnário estáv~l ficará
em disponibilidade remunerad:l até o
seu opriR'atório aproveitamento em
outro cargo de natureza e vencimento
compat,fvels ~()m o que acup~ua.

Art. 190, In\iaildada por sentença
a demissão de Qualquer funcionário,
será êle rei!ltegrado, O qUf:: lhe hou
ver ocupado o lugar ficará destttufdo
de plano ou será. reconduzid.:> ao cargo
anterior, mas s:::m direito a. 1J.lcJeniza.
çtto.

Art. 191. O funcionário será apo
sentado;

a) por invalidez;
b) compUlsor1amente, aos 70 anos

de idade.
§ 1.° Poderá ser aposentado a pedJdo

o funcionário que contar 25 anos de
serviço.

§ 2.° Os vencimentos de aposentado
3erflo integrais, se o funcionário con
tar 30 anos de serviço; e serCw pro
porc~on8is. se o funcionário não tiver'
alcançado êsse Umite.

§ 3.° Berlo integrais os ve..'lc1men
tos da. aposentadoria. quando o fun
cionário se invalidar por acldente
ocorrido no serviço, por Illoléntia Pl'f)
t1Bs1onal ou por do~nça grave conta
giosa ou lncurável especl!icada em
lei.
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§ 4.0 Atendendo à natureza especial
do serviço, poderá a lei reduzir os li
mites referidos nh letra b e no pará
grafo segundo dêl'ltc artigo.

Art. 192. O tempo de serviço público,
federal, estadual ou municipal, com
.putar-se-á integralmente para fins de
disponibilidade a aposentadoria.

Art. 193. Os inatJvos do', serviço pú
blico ~rão aos suas pensões reajustadas
sempre que a oscilação do poder aqui
sitivo da moeda forç~r 11m novo pa~

drão de vencimento para os servidores
em exercício.

Art. 194. As pezsoas Jurídicas de
direito público interno são civllmcnte
responsáveis pe10s danos que os seus
funcionários, como tais, causarem a
terceiros.

Parágrafo único. Caber-lhes-á ação
regressiva cont:.-a os funcionár1os cau
.sadores do dano, quando tiver havido
culpa dêstes.

TíTULO IX

.Disposições Gerais

. Art. 195. São símbolos nacIonais a
bandeira, o hino, o sêlc e as armas
vigorantes na data da promulgação

·de,<;ta Constituição.
Parágrafo único. Também os Esta

dos e municípios podem possuir os
seus Bímbúlos.

Art. 19fi. E' mantida a representaçác.
diplomática jWlto à Santa Sé.

Art. As incompatibilidades decla~

rada.s no art. 48 estendem-se, no que
fOr aplicável, ao Presidente e ao Vlce
Presidente da República,aos Ministros
.de Estado e aos membros do Poder
Judtc1A.t1o.

Art. 19& Na execução do plano de
defesa. contra os efeitos da denomina
ção sêco do Nordeste, a União despen
deri., af.lualmente, com as obraS e
com os serviços de assistência econô
mica e social quantia nunca 1n!erIor
.s. três· por cento da. sua renda tribu
tária.

f 1.(, Um têrço dessa quantia s'eri
depositada em caixa especial, destina
da ao socorro das populações antigi
das pela calamidade, podendo essa
reserva, ou parte dela, ser aplicada
'a Juro módico. consoante a.s determ1
naç6es lega1B, em empréstimos a agri
cultores e lndustria10 estabelecidos na.
abrangida pela sêca.

O 2.° Os Estados compreend1d06 na
irea da sêca. deveria aplicar três por
cento d&. sua renda tributária na CODS-.

-troçA0 de açudes pelo regime de 00-

operaçfi.o, e outros serviços necessários
à &.Sslsténc1a d~ suas populaç5(;'s.

Art. 199. Na execução do plano de
valorizaçào econ6mica da Amazonla,
a Un1úo aplicará, durante, p~10 menos,
vinte anos com:ecllt!vos, qua.ntia não
inferior a três por cento eFJ. sua renda
tributária.

Parágrafo único, Os Estados e \18

Territórios compreendidos naquela re
gião, bem como os respectivos muni
c1pios, reservarão para ° mesmo fim,
anualmente, quantro por cento das
suas rendas tributárias. Os recursos
de que trata êste parágrafo serão npll
cadós por 1l1termédio do Govêrno l"e
deral.

Art. 200. Só pelo voto àa maioria ab
soluta dos seus membros poderão os
tribunais declarar a inconstitucionali
dade de lei ou de ato do poder público.

Art. 201. As causas em que à União
fór autora serão aforadas, no Estado
em que tiver domicil1o a outra parte,
perante o juizo da capital' que tiver
competência para conhecer dos !eltos
contra a }<'azenda Estadual; e as que
foram intentadas contra à União pc
derá o autor propô-las no referido
juizo, na Vara especial do Distrito
Federal ou no da capital do Estado
onde se tiver verificado o ato cu tato
lesivo.

§ 1.0 As causas propostM perante
outros juizes, se t. União nelas lnter
vir como assistente ou oponente, pa.s
sarão a ser da competência de um doa
juizes da Capital.

§ 2.° A le!. poderá permitir Que a
açiío seja. proposta noutro fOro, co
metendo ao Ministério Públtco esta
dual a. repre.:;entação juàicial da. ÚnllÍo.

Art. 202. Os tributos terão caráter
pessoal, sempre que 1sso fOr possível.
e serão graduados cunforme a ca;:.aci
dade econômIca do contribuinte

Art. :l03. Nenhum impOsto gravará
diretamente os direItos autorais de
escritor, e a remuneração do jCJrna-
lista e profeSSÓres. ~

AJ:t. 204. Os pagamentos devidos pela
Fazenda federal, estadual 0U munI
cipal, em virtude de sentença judlc:ial,
far-se-ão na ordem de apre&cntação
dos precatórios e à conta. dos créditos
respectivos, sendo proiblda a designa
ção de casos ou de pessoas nb.S dota
ções orçamef1tárias e nos créditos ex
tra-orça.mentários abertos para êsse
fim.

Parágrafo único. As dotações or
çamentárias e 08 Cr6dJtos a.bertos gerA.a
consignados.ao Poder JucUciário, reco
lhendts-ae as importâncias à repartição



"COmpetente. Cabe ao presidente do
Tribunal Federal de Recursos ou, con
forme o caso, ao presidente do Tribu
nal de Justiça expedir as ordens de
pagamento s~gundo as possIbilldades
do depósito e autorizar. a requeri
mento do credor preterido no seu di
reito de precedência. e depoie de ou
vido () chefe do Ministério Público, o
seqUestro da quantia necessária para
satisfazer o débito.

Art. 205. E' instltuirlo o Conselho
Nacional de Economia, cuja organi
,zação será regulada. em lei.

§ 1.0 Os seus membros, nomea.dos
pelo Presidente da República. servirão
por quatro anos e poderão ser recon
duz.fdos.

§ 2.° Compete r.':) Conselho:
a) estudar as questões ecop.ômic'ls

do paIs;
b) elaborar plane nacional de eco

nomia, sujeito à aprovação do Con
gresso Nacional, ê propor aR medi
das necessárias à revlsão do mesmo
plano, assim conlO providências suple
ti"as ou complementares;

c) opinar, sempre que o soUcite o
Poder Legislativo ou o Poder Executivo
acêrca de projetos de lei de deliberação
de caráter eC(Jllômlco ou fL'1anceiro.

Art. 206. O Congresso Nacional pc>
del'á decretar o estado de sítio nos
seguintes casos:

I - de comoção intestina grave ou
-de fatos que evidenciem estar a mes
tna a 1nrromper;

n - de guerra externa;
Art. 207. A lei que decretar o estado

de sitio, no C&.dO de guerra extt"lma ou
no de comoção tntestina .grave com
o caráter de guerra civU, estabelecerá
as n()rmas a que deverá obedecer a
Bua execução e indicará as garantias
constitucionais que continuarão em
vigor, e bem assim os casos em que os
crimes contra a segurança da Nação
ou das suas ln~t1tulçõe.<; pol1t1cas a so
,cIals devam ticar SUjeitos à jurisdição
e ê legtsiação m1litar, quando cometi
dos por civis, mas fora das zonas de
operaçào sOment~ quando com elas
se relacionarem e 1n11uirem no seu
caso.

Parágrafo único. Publicada. a le1, o
Presidente da R.epúbUca. designará por
decreto 8.5 pessCRS fi, quem é cometida
a execução do pl:ltado de sitie e as zo
nas de operação que. de a80rdo com
a referida lei, ficarão submetidas à
legislação mllltares.

Art. 208. No lntervalo das sessões
legislativas, será da competêncIa ex-

cluslva do Presidente da República. a
decretação ou a prorrogação do estado
de sitio, observados os preceitos do ar
tigo anterior.

parágra!o Único. Decretado o esta.do
de sitio, o Presidente do Sena'da con~
vocará imediatamente o Congresso Na~

clonal para se .reunir dentro em quinze
dias, fi. fim de o aprovar ou não.

Art. 209. Durante o estado de sítIo
decretado com fundamento em o nú
mero I do art, 206, só se poderão to
mar contra as pessoas as seguintes me
dida.s:

a) obrigação de permanência em
localidade determinada;

b) detenção em prédIo não desti
nado a réus de crimes comuns;

c) destêrro para qualquer local!
dade, povoada e salubre, do terrlt6rta
nacional.

I - O Presidente da República po
derá, outrossim, determinar:

a) a censura de correspondência ou
fusão. c!n~a e teatro;
de publicidade, inclusive a áe radio

b) a suspensão da liberdade de
reunião, inclusive a exercida no seio
das aS5ociaçõ\:?;s ~

C) a busca. e apreensão em do w

micíl1o;
d) a suspensã.o do exercício do car

go ou função a funcionário públlco ou
empregado de autarqUla, de entida
de de economia mista ou de emprêsa
concessionária de- serviço público;

e) a intervenção nas emprêsas de
serviços Públicos.

Art. 210. O estado de sitio, no caso
do n.O I do art. 206, não poderá .ser
decretado por mais de trinta dbs nrm
poderá ser prorrogado, de cada vez, por
pruo superior a êsse. No caso do nú
mero n. poderá ser decretado por
todo o tempo em que perdurar a guerra
externa ou a com~ão intestina gra.ve
com caráter de guerra civil.

Art. 211. Quando o estado de sitio
fôr decretado pelo Presidente da. Re
públl~a, logo que se reunir o Con
gresso Nacional, a êste relataorá.. em
mensagem especial, os motivos deter
minantes da decretação e justificará
83 medidas que tiverem sido adotadas.
O congresso Nacional passará, em ses
são secreta, a deliberar sõbre o de
creto expedido ppj,'a revogá-lo uo man
tê-lo, podendo também apreciar as
prov1dêncJas de· Govêrno que lhe che
garem ao cOIlhec1mento. e. Q.uando
necessário. autorL~ a prorrogação da
medida.
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Art. 212. O dccn::to d() estado de si
ti() especificará. .scmpn~ a~ regjôe:? que
dt:va abranger.

Art. 21:$, A inobservância de qual
Q.uer das pre3c~lções dus arti'i. 206 a
215 tornal'á Ilegal l:1 cOl1ção e permitirá.
aos pacientes reCOl'!'ert:nl an Podt>r
Judiciário.

Art, 214. As imwdda<.1es uns mem··
bras do Congresso NacIOnal substitui
rão durante o e~~ado de sitio: toda.via
poderão ser suspen.:-ias. mediante o
voto de dois têrços dos membros da
Câmara ou do Senatlo, as de determi
nados Deputados ou SenadorC.::i cuja
liberdade se torne manlfêstn.mente in
compatível com a defesa da Nação ou
com a segurança das instituições po"
lfticas ou sociais.

Parágra.fo único. No intervalo das
sessões leg1..,lativas, a 2.ut,orlzação será
dada pelo Presidente da. Câmara do::;
Deputados ou pelo Vice·Pre.sid(~l1le do
Senado Federal, conforme se trate de
membros de uma ou de outra Câ.mar(l,
mas ad referendum da Câmara. compp,··
tente, que deverá ser imediatamente
convocada para se reunir dentro em
15 dias.

Art. 215. Expirada o e~tado de sítio
. com êie ces~arão os SeUS efeitos.

Parágrafo único. Ar:. medidas apll~

cadas na. vigêncJa do estado de sítio
assim que êle terminar, serao re1ata~
das pelo Pi"p.sidente d't Hepública, em
meus.l.gem ao Congresso Nacional, com
especitlcação e justít'tcação das pl'O~

v1dêncfas adotadas.
Art. 216. Sení re.::;peitada a posse

das terrah dos sílvícülas que nelas SE'
achem permanentement.e localizad.os,
com a condição, porém, de nã.o a~

alienar.
Art. 217, A Constituição poderá. ser

emendada.
§ 1.0 Considel"B.l'-se-â. proposta. t\

emenda, se fÔr apresentada pela quar~

ta parte, no mínimo. dos membro~ da
Câma.ra dos Deputadas ou do Senado
Federal, ou pOl' ma.is da metade das
a.ssemblétas legtslaU', as dos Estados,
DO decurso de dois anos mani!estan~

do"se cada Uma delas pela matoria
dos seus membros.

§ 2,° Dar-se-á. por aceita a emenda
que :!ór aprovada em duas discussões
pela maioria absoluta da. Câmara tios
Deputados e do Senado Federal, em
duas sessões legislativas ordiná.r1B.S e
consecutivas,

§ 3:0 Se a emenca obtiver nUma. da..'i
Ctunaras. em duas dlsCU68Ões, o voto
de dois têrços dos seus membros, será
logo submetida A outra.; e sendo) nesta

aprovada pelo mesmo trâmite e por'
igual maloria, dar-se-á par aceit.a.. '

§ 4. Q A emenda serâ promulgada. pe
las me:-;as da Câmara dos Deputados e
do Senl1.d<) Fed~rn.l. PubUcad90 • om a.
assinatura dos membros das duas me
sas, será anexaeta. com o respectivo'
número de ardem, ao texto da. Ce)ltS
tituição.

§ 5.° Não se reformará a. Constitui
ção na vigência do estado de síti/)o

§ 6.0 Não seráo admitidos c~mo ob..
jeto de deliberação projetos tendentes
a. aboHr a. Federação e a República.

Art. 218. Esta Constituição e o Ato
das disposições constitucIonais transi
tórias, depois de assinados pelos Depu
tados e Benadores presentes. serão
promulgados slmultêneamente pela
Mesa da Assembléia Con~t1tutnte e
entrarão em vigor na data da sua
publicação.

Sala das Sessões da Comissão da.
Constituição, 9 de setembro de 1946:

Nereu R.amos' - Presidente.
Prado Kelly _. Vice-Presidente.
Benedito Costa Neto - Relator Ge-

ral.
Souza Costa.
Adroaldo Costa.
Silvestre Péricles.
Soares Ftlho.
Agamem.7Lon 1\1aga!hi!es.
Alíomar Baleeiro.
Arruda Câmara.
J. Magalhães Barata,
Argemiro Figueiredo.
Raul PiZZa.
Graccho Ca'rdoso.
Eduardo lJitrivicr.
Valdemar Pedrosa.
ACÚTCio Tôrres.
Paula Baeta Ne1>es
Café Filho.
Benedito Valadares.
Ataliba Nogueira.
Mtlton Catr(:~ de Brito.
Guoraci Silveira.
Clodomir Cardoso.
Herme.s Lima.
Ivo d'Aquino.
Mário Masagáo.
Deodoro Me1«tonça.
Flores da Cunh4.
Flávio Carvalho Guimaráe8.
.A.tflto Vitl4CqUa..
H..mórto Montetro.
Edgard. dt: JlTTUda.
Gustavo Capanem4.
Ferreira de Sow=a.
Arthur Bernardes.
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o SR. PRESIDENTE - Está finda
.:a hora da sessão, vou levantá-Ia l com
a seguinte

ORDEM DO DIA

Continuação da. votação do Projeto
da ConsUtttiçáo (Disposições Transi
tórias) .

Deixaram de compárecer 13 senho
.res Representantes:

Amazonas:
Leopoldo Peres.

Pernambuco:
fes~oa Guerra.

São Paulo:
Snvl0 de Campos.

Rio G. do Sul:
Getulio Vargas.
..Antero Lelvas.

União Democrática Nacúmal

Maranhão:
Alarico Pacheco.

Piauí:
Antônio Corrêa..
Coelho Rodrigues.

Ceará:'
Fernandes Tavora.

Minas Gerais:
Milton Campos.

Partido Trabalhista BrltsiZeiro

Distrito Federal:
Benjamin FaraJi.

Partido Democrático Cristão

São Paulo:
Manuel Vitor.'
Levanta-se a sessão às 18 horas•

FIM-DO XXIV VOLUME
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