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SESSÕES PLENÁRIAS

90. 3 Sessão, em 25 de Junho de 1946
(continuação)
N.O 2.972
Art. 137. Parágrafo únicc. Rediglr
assim: "A abextur.a de crédito extra~
ord.iná.-i.o rô será. admit.!da pc,:r n€cF.:sidade ur~~'Llte e imprev.ist:1•, em cnso
de calam.daúe pública, ~omovi:> i::l.testina. ou guerra, com a. aprovação
expressa. Jl) Congr~o ~aci:Jnal' '.

....ustiticação
Evide.atcmeatE., em assunto qu~ toca.
tão de pert,:. os mais in7U-:-etos interesses oopulmes, qua·l seJ'l a utilização da. :rer~ds.. pública, oe representa:n.~
tes direto.; C:.o povo devem dizE·: a ú1..
tima palancl. Essa. prátic!\. não re..
dunda. .:;end.J em rdo-·çamento do
Executivo, <.l.Ljos atos só poderão f·.:r~
talecer-se <'C'm o apoio do 1 e~;~la ~i~lo.
Dai ser nunr.a genera.lizaüíl. em tvdos
OIS país~ tie rPgime democ ·~'l.ti.-:.o.
Sala. 1clS Sessões, 24 de junho de
1946. -

O.~v·nZdo Pach~co.

-·- Mau7'i·
Lufs Carlos Pr~tes.
Grci1-1t!o Bezerra. - .4.lcedo Cou~

·cio GrabJis

-

tinho. - 5r.tista. Neto . Corrêa. - ':J.at'Zos Marig;z.c~

Tri/ino

N.0 2.373
Ao

art.

j.S'/.

DcSUQ'J~·~e O inc. n para <:onsntuir um art.igo sepa.ra.do, .!iCJb a redação: "E' "H~ü:'làa. ao Pode~ Le~1sla.tivo
a conce~o cie créditos illm!tMio5''.

Justificação

C :ut 137 cuida de proibi~ões ou
r r st nc: .- ·'S b p~t<..s ao Poder Ex~c i.l tJ..
,.':1 em lrtaf.f'rla orçam~nt'~n~· ces·ôr·:\l
de: vrrbas, 2t-ertura de c:-édito!t ~.spe~
c •.-·.:: .:o.1u.~:t · tares ·:J l cxtran:1:nários). À concessão de crédito ntmi-

tados é .,. (•l!'-'1:::. ao Pod~r Letri~latlvo,
devc:::-ajo !i~t., ar em disuruith·~ à pari.e. -

C!f'l.. i? te Maria ~i

N.0 2.9'74

Ao parágrafo único do art. 137.
O parágrafo único do art. 137 passará a ter a seguinte redação:
A abertura de crédito extraordiná.~
rlo só será admitida. por necessidade
urgente e imprevista., em caso de co·
moção intestina, guerra ou cs.lamidade
pública ou na iminência desta..
Justificação

Da.s calamidades públicas, as peiores,
q"U.er pelos malefícios imediatos, quer
pela repercussão no comércio e em
tôdas as a tivid.ades, são as epidemias:
a peste ria Capital da República, no
passado, fez cair o câmbio, já não se
falando da vergonha para nossa civilização de se verem então ao largo
os navios estrangeiros, na Baia. de
Guanabara.
E pode-se hoje, pelo adiantamento
da técnica. sanitária, determinar com
precisão a 1mi.nência. do desencadea.mento de uma epidemia, em grande
número de infecções, pelo registro e
estudo dos respectivos indices epide..
miológicos.
No caso da. peste. por exemplo, se
a média. anual do número de pulgas
por murlnio é supe..."'ior a cinco e a.
espécie dominante é a. Ch,eopis, a região endêmica em estudo corre sério
risco de epidemias intensas e ciiíusa.s.
Em se tratando de febre amarela..
de modo geral. um indice larvário de
Aêdee aegypti acima de 5 % arrisca.
a comunidade a uma epidemia grave.
Isso para citar só dois exemplos, mas
éles são inúmeros, a Justificar plenamente a. emenda proposta.
Em 19 de junho de 1946. - Fernandes Teles. -

Epilogo de Cc:mpc».

-4-

Egõerto Rodrigues. -

reira. -

Gen.ti! Bar-

Alencar A.raripe. -

Le6D

Sampaio. - Alarico Pacheco. -João
Aguiar. - Coellto Rodrigues. - Moreira da Rocha. - Almeida Monte.
- José de Borba. - Josê Alves Li~
nh4res. - Oswaldo Studart. - Lfno
Machado. - José CarnUdo. ......: PZiniO
Pompeu.
·

N.0 2.975
Art. 137, parágrafo único - suprima-se por neceszida.de urgente e
imprevista, redigindo-se, assim. o pa.rS.grafo: - "A abertura de crédito
extraordinário só será permitida ao
Poder Executivo, em caso de calamidade pública, ·comoção intestina ou
guerra".
Barreto Pinto.

J 'ZlSt!jicação
No Brasil tudo é "urgente". Vàmos·
ver se, desta vez, conseguiremos moralizar os créditos extraordinários,
válVtLlas escapatórias do Executivo. a.té
1930 e no periodo de 1934 a 193'7.
Sala das sessões. 21 de junho d.e
1946. - Barreto Pinto.

Ju.sttfica,ção

Geralmente a lei especial· concede
o. créd!to global e. por conta dêsse crédito vao sendo feitos os financiamentos. muitg,s das vêzes injustificáveis.
por parte G.o Ministro da Fazenda. Deverá sempre ser baixado decreto do
financiamento. .€ medida que é reclamada pela mo:alidade ·administrativa. Não constitui burocracia! Para
ser aprovada uma planta de um pátio c:Ie estação ferroviã.ria dé emprêsa
part1cula.r, há decreto. E, assim, muitas outras coisas insignüicantes ...
Por que, então, fazer "secretos" atos
que devem ser públicos?
Sala das Sessões, 2l __d~ . junho de
1946. -

E. Barreto Pinto.

·

N.0 2.97õ

Ao a.rt. 138.
O a'It. 138 pa.Ssará a ter a .seguinte
redação:
Anua!mente, a União apll~ar.\ n.wlca ""l%l&lQS_çle vinte por cen.to e os Estaclo.s, o Dfs"tr1to Fed~i.·al e os Municípics nunca menos de qu.?.re:.o.b por- - -cento da. renda. líquida. resu!ta'!lte dos
N.0 2.9'76
impostos na manutençft., e desenvol0
Suprima-se, no n. m, do artigo· "Vimento do ensino, da saúde t:úblia.13'7, o vocábulo "'expressa''.
e rodovias.
Justificação
JU$ti/icação
Em qualquer plano de govêruo, deComo está redigido, parece que o vem estar em primeiro luga:-, e insedispositivo quer exigir, para. cada cre- pa.rarlamente, ds problel:las d~ .Pd.ucadito, autorização legislativa. Isso, en- ção ·e de saúde pública., máxime em
treta.nro. no que dlz respeito aos cré- se tratando de um povo como o no~5o,
ditos suplementares, colide com o dis- já de s1 mal formado etnicamente e
posto no n.0 :::, § 1.0 , do art. 134, que em luta. constante com a. variad!ssi·
permite autorização geral, na lei arça- ma. e vasta. n06ologia de pais troxnentária. para abertura dos referidos pical: Salus popul.i supr.ema lex esto,
créditos. E mesmo para o caso dos !oi a máxima em que Ci.;ero condeneréditos especiais, a supressão propos- sou o precípuo dever dos est31Cllstas
rot:lMl.ds, que escreveram para :1. hu..
ta em nada vem prejudicar.
ma.nida.de e ciência do Direito.
Sala d..a..s Sessões. 21 de junho de
Em. 19 <ie junho de 1946. - Fer~
1946. - Orl4n4o Brasil. - Rogerio
nandes Telles. - Zpf.logo de Ca.m'POs.
Vieirc. - Octacilio Costa. - Ro'ber- - Eg'berto P..cdrigu.es. - Gentil Bar...
t() Grossembacher. Hans Jordan.
reira. -Alencar Araripe. Leão
- Itx> d'Aquino. - Aàerbal Silva.
&mpaio. - JoOO Aguiar. -Moreira.
da Roc1r4. -Almeida Monte. - .iosé
N.0 2.977
de Borba. -José Aloes Linhares. Gentil. Ltno Mac1uulo.
Acrescentar depois do art. 137, qsob FTOta
José Ca:nàido. - Alarico Pacheco.
}lena de responsabilidade, nenhum !i·
Oswaldo St:-..ulart.
nanc!amento poderá ser autorizado a
qualquer ·estabelecimento de crédito,
N.0 2.979
pelo Poder Executivo, sem que ha.ja.
lei especial, devendo, para. -:a.da caso,
No Ca.pítulo m. Seçãc. n, 1llclua.ser expedido o respectivo decreto.
se en~ os arts. 138 e 139:

-5Art.

-

A União aplicará anual-

mente nunca menos de cinco por cento e os Estados e Municipios nWlca.

menos de 15 por cento da ~ua renda
tributária.
no desenvolvimento e
custeio dcs serviços de a'SSistência à,
maternidade e à in!ã.ncia.
Justificação

Farei da tribuna
Palácio 'Tirad.entes. 21 de junho de
1946. Antônio Corrêa.. Mathias
Olympio. - Coelho .Rodrigues. - José
Cândido. - Adelmcr Rocha. - Esmaragdo de Freitas. - A.reia.· Leão.

N.0 2.980

Seção 2, capitulo II - Titu!o rv
Onde convier.
OS Estados ~ó poderão despender
com as suas policias miltares, 3% do
orçamento da. receita.
Ju.stificação

A percentag-em,

estabelecida. na
em.enda, é mais do que suficiente, para
. os serviços necessários à. policia. mili-

tar.

No caso dos Eitados de pequeilal
renda, há .ainda ])Ossibilidade para
a tender ao que determina esta emend~, da redução dos efetivos de poliela. adotando-se a policia. ciVil e de
carreir.a., para o cargo de delegado,
no interior do Estado, que hoje . em
geral. exercido por oficial de policia..
A policia civil de carreira, adotada
·com grandes resultados, pelo Esta'do
de São Pau!o-, devia .ser generalizada
em todo o Território Nacional.
Sala das Sessões, em 24 de junh:>
de 1946. -

Coelho ROdrigues.
N.0 2 .981

Titulo IV
Da. organização financeira federal,
estadual e municipal.
Capitulo II
seção l i
Disposições especiais;
Acrescente-se onde pcssivel:
Art. - Para a execução do Plano
Geral de Viação, a
União apllcará
anualmente, pelo prazo de 30 anos.
quantia nunca inferior a três por cento de sua receita bruta.

JtLStificcu;ão

O programa de restauração ferroviária, .aprovado pelo Decreto-lei número 8.894, de 24 de janeiro de 1946
compreende quatro partes:
I - Planos de construção;
II - Lastramento e substituição de
trilhos;
In - Oficinas;
IV - Material rodante:
Os planos de construção compreen..
dem a ligação Norte-sul do Pais, aprovada pelo Decreto-lei n.0 6. 6~5. de 29
de junho de 1944 e o programa sexenal para ampliação da capacida:de do
tráfego ferroviário
entre o Centro
Oeste e Sul do Pais.
A importância. necessária. à. .execução dêstes planos se eleva à. Cr$ ••••
2. 752.680. 000,oo a serem despendidos

em seis anos.

A n parte exige, em 10 anos, par31
as ferrovias brasileiras a. aquisição de
1 . 097.920 toneladas de trillios, com o
valor de CrS 1. 756.672.000,00 e o lastramento de 15.574 quilômetros
de
linha no va!or de Cr$ 466.220.000,0,
dando
dispêndio total,
para; esta
parte, de Cr$ 2. 220. 892.000,00.
Para a m parte está. prevista. uma.
de'spesa de Cr$ 219. 000. 000,00.
A última parte inclui, no decênio a
aquisição de 974 lo~omÇ>tivas, avaliadas em Cr$ 1.948. 000.000,00 e 17.508
vagões, com o ~usto de Cr$.•...••••
1. 750. 800.000,00; 26 automotrizes com
Cr$ 52.000 .000,00 de custo, perfazendo

o total. ne....~a quarl.a. parte de CrS .. ••
3. 750.800.000,00.
O total da d~p-esa de reequipamen..
to e melhcramentos ascende, pois a
CrS 6.190.692 .000.00, que somados aos
Cr$ 2.752.680.000.00 dos planos de
coxtstrtição formam o total geral de
CrS 8. 943.372.000,00 para o programa
decenal de restauração de tôda.s as

jerr()f)ias brasileiras.
Há. uma parte, no programa. de reequipamento e .melhcramentos, que cabe
às estr~.'das particulares, autárquicas e
arrendadas aos Estados e de propriedade dos Estados. no mota.nte total
c.-$ 5 .221.906.000,00. ficando o car6o
da. União a. importância de Cr$ ••••••••
3. 721.466. COI),OO, 1nclll~ive cs p!ano5
de construção.

Mas de. grupo supra.. de estra.das
particula.res e arrendadas, certa parte,
de inicio, não suportará um encargo
ílnanceirt\ de qualquer empréstimo; a
êsse grupo cabe a despesa de Cl'$ .••..•
l. 836. 778.000,00, cuja. respoDSabillda.cle

-6deve ficar, por certo tempo a

car
. go

da União.
'
· Assim, o Govêrno Federal terá que

JustifiCação

Sendo grande maioria. da. popul&despender no decênio a. impcrtã.ncia. ção brasileira constituída de an~l!a
total de Cr$ 5.553.244.000,00.
betos, é de interêsse público devotar:.:: bem de ver que, com a: deflciên- se a maior soma possível à manutencia. da. receita da. União, os recursos ção e desenvo~vimento do ensino. Eis
orçamentários não permitirão a ob- a razão pela qua·l somos pela aplicação
tenção dêsse capital para execução 1m- da renda de 20% no ensino, tanto de
prescindível no prazo máximo de 10 parte da União, como dos Esta.doo .
anos da já estudada restauração zer- Distrito Federa::. e Municípios. Ca~
.roviária.. .
ressaltar que tôda a importância apliSerá, sem dúvida, necessária: uma cada a· fins educativos redundará meoperação de crédito a longo prazo _
vitàvelmente no enriquecimento da.
25 anos mínimos - e a juro razoável. nação, uma vez que o nivel cultural
Mas, para êsse !im é imprescindivel mais elevado do povo é fator eeonômium~ garantia perfeitamente definida. co e político fundamental ao desenvolNao se alegue a. existência das ta- vimento da téciiicã.·· da produção sem
xas de melhoramentos e renovação pa.- o qual não pode o Brasil, pela explotrimonial, criadas pelo Decreto-lei nú· ração da: sua imensa riqueza potenmero 7. 632, de 12-6-45. Essas taxas cial, ingi"essar deciãidamente na sensá'!, tão somente para manter em pada do progresso. Não ê justo, pois que
<irão de boa. eficiência. as ferrovias braexatamente .a. maior fonte de arrecasileíras, mas depois de levado a têrmo dação nacional contribua oom pero programa ele restauração previsto centagem mínima menor para• essa
pelo Decreto-lei n.0 3.894 dê 24-1~- fin~~ade, quando se reconhece a n~
Assim para obter-se a garantia ei~d~ ~-e onerar-se mais pesad.ativa mgida pelos prestamistas, na. mente, para ·<>·mesmo· fim, outr~....fo.no:peração financeira que deve ser la.n- tes de renda menos importantes.
ça.da, nos mercados internos ou exterSala daos sessões, 26 de junho de
nos. é que propomos a. presente emen- 1946. - .Alcedo CO'Z.I.tinlu>. - Luiz
da ao projeto constitucional.
Car.Zos Prestes. Gregorio Bezzera.
Sem a fixação desta obrigatorieda.- --:- Claudino José da Silva. - Mauride, em praozo definido, não vemos como cw Gr~. - Alcides SeüJença.
se possam resta.Ul'8.1" s.s estradas de
N.0 2.984
ferro brasileiras e ampliar a rêde de
tr.a.nsportes ferroviários, · soluciona.n.Ao art. 138.
do-se, em curto prazo. o ma.gno pro- Modifique-se como 5egue:
blema, que tanto tem CODi'>rridc> para
Anualmente aplicarão, a União e os
a· falta de desenvolvimento do pafs.
Sala. das .Sessões. 24 de junho de Municípios nunca menos de dez por
cento e os Estados e o Distrito Federal
1946. - Lauro de Freitas.
nunc~ menos de vinte por cento da
N.0 2.932
renda resultante dos impostos na maAo art. 138
nutenção e desenvolvimento do ensino.
Acrescente-se: no final: .. e dos trabalhos de saúde pública".
Ju.stijica.(;iW
Ju.sti/icação

· Os problemas de saúde públlca exigem consideração especial dos poderes
públicoS. :&se o objetivo da emenda.
Sa.la1 das Sessões. 24 ·de junho de
1946. - . Orlando Brasil. - .Roberto
Grossembacher. Ota.cflio Costa.. .Aderbal Silva. · - .Rogerio Vieira.

N .0 2.983
· Art. 138 - Redigir àss1m "Anualmente, a União, os Estados e Distrito

Federal e oo Munid:pios aplicarão nunca. menos de 20% da renda resultante
dcs impdstos na: manutenção e desenvolvimento do ensino."
.

Se bem que um dds mais importantes proble:::nas do Brasil. a. · instruçã,()
não é, porém, o ú;úco. Em pé . de
igualdade na escola. da revelã.ncia, senão mesmo colocado em grau mais
eleva•dc. estâ o atinente à saúde.
Em verdade é de se pesar bem o que
mais nos valha., se uma populaçfi.o alfabetizada e doente, isto é improdu·
tiva. inválida, se um povo a.nal!abeto
e sadio, vale dizer. em condições de
concorrer . paxa o desenvolvimento do
paiS.
O ideal, para. o qual impreterlvelmente nos havemos de encaminhar,

-'l- ·

.s erá o de obter uma. populáção alfa~te cuidado mogtrado pelo desenbetizada e saudável. Mas para resolvolvimento d.o município do ponto de
vermos êsse
problema:, reali.zannos vista, ma!s do seu progresso econOml, &.ite sonho, não podemos dar apenas
co, não significava, porém, pelos oua uma. das equações solução adequada.
tros problemas. A lei em aprêço mandava destinar de 5 a 10% da receita.
Arvorada, porém, a bandeira da alpara instrução pública, verba perfeifabetiza-ção, o "slogan" - criar estamente suficiente, porque Santa Caco!as - abafou, ao que parece, tôdas
:as demais necessida.des, de modo que tarina sempre foi um dos Estados
. o legislador constitucional, já. desde mais alfabetizados do país. Ademais,
não se pode descarregar sempre no
34, se preocupou exclusivamente com
mais fraco. Como igualar a contribui.o ensino obrigando os orçamentos mução do município à do Estado?
nicipais, de natureza tão paTcos, a
uma dotação de 20% exclusivamente
No estado sa.nitãrio em que nos en,Para a manutenção e desenvolvimento contramos, os municípios deverão desdo ensino que se _verificou por demais
tinar, pelo menos também, 10% de
pesada redundando assim em :fator de sua renda para atender à saúde. Coverdadeiro atra.zo para os municípios.
mo manter. então. distribuição suficiente para assegurar o desenvolvi· Obrigados a destinar 20% de 511a remento da comuna, se só essas duas
-ceita só para atender a êste problema, sobravam aos municfpio..c;, aten- verbas consomem a. têrça. parte da
renda?
·
didas as verbas de ad.ministração, Saú-de e higiene, jw-os e amortizações, etc.
A distribuição se há de fazer com
escassamente 30 % para a verbSJ descritér:o e suficiência. Sigamos a sá'd.nada a obras Dúblicas.
bia observação da lei catarinense que.
Para o desenvolvimento das comu- alban.donada, importou na decadênci&
nas, a ru'brica ~ Obras Públicas, de- do município cUja vida estagnou, porve, é óbvio, ser a mais bem dotada, que a sua situação rodoviá.ria, não
-com pelo menos metade da receita· permitindo o escoamento da produmunicipal. Cada estrada que se cons- ção. entravou a circulação da riqueza
- fonte do bem estar social, do protrói, cada ponte que se arma, são argresso local.
térias .por onde se canaliza para. os
Não esqueçamos Que a instrução e
cofres do tesouro municipal o aumento das rendas sem ~ necessidade de os serviços de saúde só- chegarão aos
aumentar os impostos, já. dp sl tão lugares ma!s long!nquos, se estradas
pesados, e nem mesmo de usar da "re- e pon~ a êles derem acesso.
Em economia municipal a verba de
nsão de lan;amentos". a.pl!cada em
obras é que é a ma.i:; importante det.ão larga escala todos os anos como
vendo·se distribuir a renda do muniremédio exclusivo -Para melhorar a
zeceita pública. Dêste modD, paulati- cípio, como já. disse, de modo a dotar
essa rubrica com pelo menos 50% da
namente, de s.no para ano, com o aumento geral ela renda, se melhoram as ·receita. Se, porém, a Constituição
dotações em tôdas as rubricas, para. obriga a um destaque de 20% somente
que ocorrer se possa a tôdas as neces- para o ensino, mataremos, como demonstrei. o desenvolvimento do musidades da comuna.
nicípio.
Em poucos Estados ela União o muA dotação de 10% para o fim que!:
D!cipalismo atingiu uma expressão se coUm.a, é suficiente, pois, é c1e se
tão elevada como em Santa. Catarina :lão esquecer que pelo regime ~e disantes de 30, quando nos orç&.mentos tribuição de rendas adotado a impormunicipais se consignava a verba de tância de que se disporá. é bastante
60% da 1-enda para obras públlcJ;LS.
aDreclá.vel e com os 10% restantes já
Tão brilhantes resultados se verifica- podem os munlciplos atender à ~
ram, que a Lei de 5 de OUtubro de panha de saúde que, aliás, deveria ser
1928 consagrou .expressamente a pratambém obrlgatórta como a do · enxe. Determinando devesse a despesa
sino.
-ser distribuída. "de modo a atender
Sala. das Sessões, 24 de J'unho de
-com critério e sufidéncia. a todos os 1946. - Tavares d'Amaral. - Tho17UZZ
-serviços". estabelecia uma distribui· Fontes. - Raul P!lla.. - Altino Aranção padrão para todos os municfp!os
tes. - José Bonifácio. - L11CU11JG
em que se permitia uma dotaÇão ate Leite. Euclides Figueiredo. -60% para a verba de obras públicas. Bom~ LouTen.ção. - Osdrio T1JUUf:ll.

-SN.0 2.985
1.0

Art. 139 - §
Redigir assim:
•um têrço dessa quantia será depositado em caixa. especial, destinada ao
socorro das populações atingidas pela
calamidade, devendo ~a reserva, ou
parte dela, ser aplicada. na. distribuição de terras em pequenos lotes aci

camponês sem terra.".

Justijic~{ú)

A aplicação da. reserva destinada ao
.socõrro da.S poptàações fiageladas na.
distribuição das terras é mais justa.
do que simples empréstimos a. agricultores ou industriais estabelecidos
na. zona atingida., por concorrer de
torma. mais direta e profunda para solucionar, quer por meio da transferência das populações, quer por meio
de obras de irrigação, o próprio problema da!s sêcas. Essas obras são,' não há
dúvida, ca.tiSsimas. Somente pafses rl·c os, como, por exemplo, os Estados
Unidos da: América, podem efetuá-las
a contento. Não há melhor meio de incentivar o enriquecimento nacional do
que criar condições efetivas de ampliação da produção. Uma vez distribuída.
a terra, o camponês tomará. outro interesse pelo desenvolvimento da. produção, concorrendo não só para elevar sua· renda privada como também a
renda públiea. Por outro lado, como
comprador, provocará. a ampliação do
mercado interno, base indispensável

ao desenvolvimento industrial interno.
:Q;se foi, aliás, o eaminbo seguido pe-

los grandes países capitalistas da atua.lldade. A indústria nacional terá as
~billda.des de desenvolviment~ que

a tornarão capaz de. fornecer os ele-

mento.s indispensáveis às obras conseus
efeitos calamitosos.

tra as secas, limitando, assim,

A!ém ~o. a. distribuição d& terra
nio se faria necessàrismente nas zonas flageladas mas, de pre!erênci&,

próximo a;:,s centros de consumo, em

terras abandonadas ou não exploradas

pelos seus proprietárlo.S, de forma que
efetuaria. simulta.nft.mente um&
transferência gradativa. das populações, reduzindo-se os maléficlos das
calam1d.ades quando não pudessem de
todo ser evitadas. Empregar-se-lam
portanto, da. !orma. mais Justa, fun•
c5os que se destinam, em última insUncia, a aoeorrer aa popula.ções - e.tln-

~

ald.aa pelas

aecaa.

Sala das Sessões, 26 de junho d~
1946.- AZ:Ceão Coutinho. - Ma.urfcfoo
Grabois. Luiz CarlOs Prestes. Gregorio Bezerra. -Carlos Ma.righ.elZa. - ClatuU.no José àa. SiltJa.
N.0 2.986

Art. 139. - Redija-se da seguinte·
maneira:
Para execução de defesa das regiões
afetadas pelas secas, a União aplicará.
verbas nunca inferiores a 5% do orçamento anual.
Justiftc~ií.O-

Parece inútil qualquer justl!icaçã.o.
emend~ tão conhecidos são hoje as
problemas da vasta. região brasileira
flagelada pelas secas.
Não se trata. aliás de providência de
ordem sentimental, mas, eminentemente prática, uma: vez que o nordes--tmo....heróico e vigoroso no trabalbo,
desde que · o reg:tme de águas &li se
establlise, é capaz de remunerar ---aeconomia. nã.Cio'D3l com proventos que
compensarão altamente a. assistência.
a ser-lhe concedida. em caráter permanente. A inclusão na Carta. Constitucional dêste dispositivo visa. impedir
que a solução do problema nordestino
fique entregue aos aza:res dos caprià

chos oficiais.
Sala das SeSsões, 24 de jUDho de
1946. -Benjamin Farah. - Argemfro Fia.lho. - Marttn!ano de Araújo.
- Francisco GtU'gel do Amaral Valenü. - Manuel Ben!cio Fon.ten.elle .
- Abelardo Mata.
·

N.O 2.987
..~. 14G Redigir aslm: "Para
a execução do plano de valortzação.
econômica de Amazõma, a. União aplicará anualmente, -quantia não inferior e.o 4% da SUa renda. tributá.ria. da.

qt:al se desttuarta. um térço para. a
distrtbuição de terras beneficia.das com
o referido plano. em pequenos lotes,.
aos camponeses sem terra.•'.
JUBtt/ieaçáo

A atribuição de uma. terça. parte
desSa· renda. para. ser aplicada na dis·
tribuição de terras bene!ici&das em pe-

quenos lotes, aos ca.mponeses sem terra., é perfeitamente Justa, pois permltlrâ o aproveitamento c1as terras, incorpo..~ndo novas riquezas ao patr1m0n1o n&~elonal, além de integrar grau-

-9de parte da massa. camponesa, que não
tem p~ado até hoje em nossa eeonomia, à prOdução do pais.
Sala. das Sessões, 24 de junho de
1946. - Tri!ino Crn-rêa. - Mauricio
Gra:óois. - Alcedo Coutinho. - Batista. Neto. -Luiz Carlos Prestes. Gregório Bezerra. Carlos Mari·
ghella.
N.0 2 . 988
Art. 140 - Redija-se do .seguinte

modo:
Para. a execução do plano de valorização econômica. da Amazônia·. de
Mato Grosso e Territórios Federais, a
União aplicará, anualmente, quantia
:não inferior a cinco por cento de sua
zcnda tributária.

4

Justificação

Será feita da: Tribuna

mento.

suas águas, para um aproveitamentoracional, em contraste com a incon-.
trolàvelmente avassaladora expansão
do rio-maT; para o ~eu aproveitamento eco-nômico, não há necessidade de
se arrebanharem em outros pontos dC>
território nacional levas de brasileiros
confiantes, que vão · morrer na batalha da borra~::ha, como os prisioneiros
ingleses de Singapura fcram morrer
nas construções japonesas de ferroVias
do Sião, antes ao contrário, bastará.
ensejar aos que ali nasceram oportunidades de trabalho que evitem a sua
emigração para outl'os pontos do país.
Será sem dúvida tra·balho patriótico, trabalhar pela va!orização futura da Amazônia. Parece, porém, que
não será de menor importância para.
o pais, trabalhar com igua:l intensida
de pela valorização, de reSultados muito mais imediatos, do São Francisco.

do

Parla-

Sala das Sessões, 24 de junho de
1946 . - Benjamin Farah. - Fra:n.cisco Gurgel do Amaral Valente. - Carlos Nogueira. - Manuel Benício FonteneUe.
N.0 2.989

AO art. 140:
Diga.-se: "Para a execução do plano
de va!orizá.ção econômica da. Amazônia e do vale do Rio São Francisco ... "
e o mais como está.
§ 2.0 - Transforme-se em parágrafo
único, dizendo "naquelas regiões".
§ 1.0 Transforme-se num aTtigo
~ial. que se refira tanto a.o artigo
140. como ao art. 139.

Clemente Mariani.- Luiz Viana.Theodulo Albuquerque. - Altamirando Requião. - Ruy Santos. - Vieira
de Melo.- Negreiros Falcão. - Frocs
da Motta. - Regis Pacheco. - Aloisio de Castro - Alioma.T Baleeiro.

Nestor Duarte.

N .0 2.990

Ao art. 140:
Substitua-se a expressão "da Ama.•
zõnia". pela seguinte:
. . . "regiões incultas do pais".
Ao § 2.0 :

Substitua-se a expressão "compreendidos naquela região" , pelo seguinte:
• . . "beneficiados pelo plano".

Justi!icaç~o

Justlffcat;6.o

Se o Amazonas, com a sua. riqueza
potenctal :iD:::alculável e os seus problemas esmagadores, constitui um império a: criar pelo Brasil, o São Franc1sco, o mais brasileiro de todos os
rio.'). traço de união entre o Centro e
o Nordeste, Via de comunicação que
~inda. agora acaba de dar uma prova
a mais da sua 1mJ)ortãncia:, artéria
fixadora de populações já bastante
de:n!sas, constitui uma realidade atua!,
(lUe apenas neeessita. de saneamento,
de transporte, de irrigação e de créciito para transformar-se, como queria
Lldnlo Cardoso, na coluna dorsal da.
nacionalidade. Na:s · terras baixas da.s
ZiU8S margem, não há. florestas impenetráveis a derrubar; obra.S hidl'á.ulJcas, .sem dúvida portentcsas, mais
Já &ugeridas e realiZáveis, poderiam
armazenar e ca'llallzar o excesso de.s

Merece especial simpatia. o d1sposit1vo referente ao assunto. Entretanto. não se enquadra no espirito de
igualdade entre os Estados a. diferenciação constante do Projeto, sob pena.
de ficar estabelecendo a Constituição
normas de tratamento diferente para.
populações rurais e regiões igualmente
necessitadas da Pátria comum.
Sala das Sessões. 18 de junho de
.1946. -

CaJado Godof.

Art. 159:

N -.0 2.991

Redija-se assim o 1 1.o :

.. Todos são iguais perante a lel. res-

salvadas a.s

tigo 160".
Art. 159

restrl~

prm.sta.s no ar-

EJfmtnem-se do § 5.0 as seguinte&

palavras:
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"quanto a diversões públicas".
Art. 159
Substitua-se o § 13 pelo seguinte :
"0 ensino religioso, nas escolas ofi-

ciais dependerá de selis horários e
será de freqüência facultativa".
Art. 159
Suprimam-se os dois últimos periodos do § 25.
Art. 159
Acrescente-se no final do § 26 :
"'sob pena de responsabilidade. por
crime funcional, da autoridade que
o determinar.
Sala das Sessões. 24 de junho de
1946. - RU11 Almeida
N.0 2.992
Ao art. 141:
Suprima-se, no art. 141, as palavras: "especialmente a execuÇão do

orçamento' .

Justificação

As palavras indicadas na emenda
são uma demasia, imprópria do texto
constitucional.

o

pensamento que elas encerram

está contido no n.0 I do art. 143.
Nã.o é preciso mais.
Gustavo Capanema.

Ao art. 141:

N.0 2.993

J. Ferreira de Souza.

N.0 2.9M
Ao art. 141.

Diga-se: "'A arlministração f1na.nceira, es-pecialmente a execuçii.o do orçamento, será fiscalizada, na União e
ncs Estados, pelos re~tlvoo Tribu.-

nais de Contas".

JustificaÇão: . A....Iedação do art. 141
dá a. impressão de ser o Tribunal de
Contas um órgão do Poder Legis:ativo. Na realidade seria düícil ClasSlficá-lo dentro da. esfera próprla de
cada um dos poderes, atuando p!'ecl.samente naquelas zonas i:nprecisas
que ecnstituem os campos de a.tividedcs comum entre êles, o que levcu
.a constituinte de 1934 a . colocá-lo enu·e--os--órgãos de cooperação uas a.+..ividades governamentais.- De -~lqner
maneira parece preferivel evltar uma
~dação que };loderia con~ponder a um
êlTJ- técnico. Clemente Marzani.
N.0 2.995
Ao art. 142,

n :

Suprimam-se as palavras· •e para-

Suprima.-se as expressões: "e, nos
Estados . . . por diante.
Justificação

Ao meu ver, êste e outros artigos
são v.erda.de:iros golpes no coração
de federação. Os Estados

-

mente êles poderão deliberar. E' uma
questão até de recursos financeiros.
E o projeto já é tão inimigo das unidades fecto...ra.das .•.

estão dei-

-xando de ser unidades autônomas.
capazes de se regerem por si nas matérias de seu pectlliar interêsse e da

sua compewncia, para ficar ·reduzidos

a simples departamentos autárquicos.
incluindo se na classificação de "'au4

tarquias territoriais", dos italianos.
.lilão se lhes quer deixar nada. Tudo
vai regulado. Nâ.<J se trata mais de
.ciefinir normas básicas. Tem-se a im:pr.essão àe que a Constituição quer ser
:nos negócios estaduais uma roupa de
meia confecção. Ao legislador estadual .fica somente o encargo de al-guns ajustes, um recorte aqui, · um
botão acolá, uma prega. além, um bol~o aquém. etc. Até órgãos administrativos já vão talhados.••
A matéria é, assim, do puro âmbito
~tadual. Que os Estados teDbam, ou
lláo, tribunais de contas, que os com-

l>Onham desta ou daquela forma. so-

estatais".

No direito brasileiro, "'entidade autárquica", "!nstituição autárquica...
"autarquia"/ "entidade ou instituição
O &.pêlo à palavra. "'para estatal..,
fi2eram-no os juristas italianos, porque lá. se consideram os munlclp1os
.não como entidades politicas ou de baSe
política, mas puros departamentos autônomos da administração, diferentes
dos demais pela. base territorial. São
as autarquias aclm1Distrativas territoriais. Entre nós, a prática dá o n~
de "'entidades autárquicas'" ou "autarquias" aqullo que os italianos chamam de para-estatal. O gênero e a
espécie aqui se confundiram.
J. Ferreira de Souza.

N.0 2.996

Ao art. 142:
suprima-se o § 1.0 do art. 142.
. Justi/ictu;áo

Não · :parece conveniente estabelecer
as condiçõ~ de investidura. dos
Ministros do Tribunal de- contas se-

que
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jam 3S mesmas da dos juizes dos Tribunais· Federais de Recurso.5. P~r que
exigir que os membros do T.ribun.'ll
de Ccntas sejam escolhidos dt-ntre
juízes, desembargadores, advogados e
membros do min:!~tério públi~~?
A matéria pode ser deixada à lei
ordinária:.

Gustavo Capa.nema..
N.0 2.997
.Acrescente-se ao § 1.0 do artigo 142
e; seguinte ampliação:'' •••
• • • Admitindo também os técnicos
diplomados ení Contabilidad.e, em Fi-

na:nças e em Economia.
Justific~ão

Seria lamentável cochilo, para não

dizer injustiça, não a.dmitir possibi-

lidades de ingresso nos Tribunais de
Contas aos contadores e economistas
credenciados. São êstes, inc:Uscutlvel. mente, técnicos nos assuntos adstritos
aos referidos Tribunais.
Sala das Ses500s, julho de 1946.
Campos VergaZ.
N.0 2.998

Art.0 149:- Acrescente-se: •Devendo
·o alistando fazer petição de próprio

punho."

Justificação

A. primeira vista. parece redundante

a emenda ora apresentada em virtude

da lei eleitoral exigir que o eleitor
seja alfabetizado. Sendo entretanto
muito vago o critério posto em prática para considerar um alistado aJ!abetizado, na maior parte das vêzes
aceitando-se em fórmulas impressas
uns supostos rabiscos que se considera
assinatura, é necessário o dispositivo
ora apresentado devendo ainda a le1
eleitoral exigir uma revisão de alista. mentos feitos de maneira positivamente Uegal.
Sala das sessões, 18 de junho d~
1946. - Coelho Rodrigues. - SeTJe·
rU:.no Nunes. -

Ant6nio Correia. -

Rob6.-to Glasser. -

Fernandes Teles.

N.0 2.999
Art. 142 - § 1.0
Redija-se : Os Ministros do Tribunal.

de contas serão nomeados pelo Presidente da República, com aprovação
da maioria. absoluta do Senado Federal, centre brasileiros natos, a.llsm<ios eleitores, de notável saber Jur!-

dico ou contábil e reputação ilibada.
não podendo ter . menos de trinta e
cinco anos e, salvo os magistràdos em
atividade, mais de sessenta anos de
idade.
Justificação
O dispositivo ora proposto é "Idêntico ao do art. '15 do Projeto que regula a investidura dos Ministros do
Supremo Tribunal Federal, apenas com
o acréscimo da expressão contábil.
Visa, assim. permitir que os especlaUsados na ciência da. contabilidade
possam fazer parte de um tribunal
que é, como a própria denominação
o indica, um órgão de tomada de contas. Não nos parece justo que um profissional da contabilidade, de notável
saber, fique impedido de funcionar
como Ministro do Tribunal de Contas:
Eis porque sugerimos . a emenda.
Sala. das Sessões. 24 de junl\o de
1946. - Orlando Brasil.
Aàerbal

Silva. -

Rogério Vieira. -

Roberto

Grossembacher.
N.0 3.000

Ao § 1.0 do Art. 142 do Projeto c1a
Constituição da República. dos Estados Unidos do Brasil :
Em vez do que consta do projeto impresso diga-se :
§ 1.0 As condições de nomeação
e investidura dos Ministros do Tribunal de Con~.as são as mesmas da dos
Ministros do Supremo Tribunal Federal, observados os requisitos do Art.

75.

Aqui houve êrro técnico que merece
_ser corrigido no sentido da sugestão
supra. :€ imprescindível dizer-se a. nomeação que não está. referida. em qualqu.er artigo e, bein a.ssim, os requisitos.
Ao § a.o do mesmo artigo, em vez do
que se lê, restabeleça-se o que fo!
votado no seio da Comissão com a
modificação final :
. "O Tribunal de Contas terá quadra
próprio para o seu pessoal e as mesmas atribuições dos tribunais judiciários constantes do Art. 73"
A primeira par..e foi o que se votou
em sessão de 13 de maio, como se vê
. no "Diário da Assembléia"' de 17 do
mesmo mês à pág. 1.811 linha-s 38
e seguinte até 45.
Vale, porém, menciona.r-se o Art.
73 do Projeto que lhe dá. as atribuições dos tribunais judicl.ârios em t"lldo
o que se refere ao seu pessoal.
Ao n.0 1 do Art. 143, em vez do que
· está, dlga.-se:

-12.. Acompanhar e fiscalizar direta~
mente ou por delegações organizadas
por lei a execução orçamentária"
Em vez de delegados diga-se delegações. Esta redação é mais correta,
mais_técnica e mais própria, a.liâs repetindo a nor.:na das Constituições de
1934 e 1937, e é o que consta do vencido no seio da referida Comissão.
Sala das sessões, 24 de junho de
1946.

Bernard~.

Arthur

N.0 3.001
Ao artigo 142, § 1.o:

Justificação

Redija-se:
.. § 1.0 -~ condições de nomeação e
investidura dos Ministr.os do Tribunal de contas são as mesmas da dos
Ministros do Supremo Tribunal Fe-

deral."
Sala das Sessões. 24 de junho de
1946. - Souza Costa. - Herophilo
.Azamõuja. - Gaston Englert. -Lu~
Mercio Teixeira. Teoãomiro Fonseca.

N. 3.002
0

Ao artigo n.O 142,_ § 3.o:
Redija-se:
"0 Tribunal de Contas terâ quadro próprio para o s.eu pessoal e as
mesmas atribuições dos tribunais judiciários, constantes do artigo 73 .."
Sala das Sessões, em 24 de junho de
1946. Souza Costa. Adroaldo
Costa. 'H erophilo AzamlnLia. Gastar.. Englert. - Luiz Mercio Tei·
:reiTa. - Teoàomiro Fonseca. - Daniel Faraco.

N.0 3.003

Ao art. 143, n.o I.
Redija-se:
..Acompanhar e fisca.Uzar diretamente ou por delegações organizadas
por lei a execução orçamentária. ••
Sala das Sessões, em 24 de junho de

1946. - Souza Co$ta.. - Adroaldo Costa. - Nicola.u. Vergueiro. - Herophilo Azambuja.. - Gaston Englert.
-Luiz Mercio Tei:ceirt:. - TeodomiTo
Fonseca. - Daniel , Faraco.
N.0 3.004
Emenda ao § 4.0 do art. 143
Substitua-se o § · -l.0 do art.

pelo seguinte:

"§ 4.o o Tribunal de Contas dará.
parecer sôbre as contas do Presidente·
da República, antes que elas sejam.
apresentadas ao Congresso Nacional~
Essas contas serão enviadas, até o
fim de fevereiro de cada ano, ao Tribunal de Contas, que proferirá o seu
parecer no prazo de sessenta dias. Se
as contas não lhe forem enviadas naquele prazo, o Tribunal de Contas ocientificará ao Congresso Nacional,
ao qual deve apresentar, em qualquer
caso, IIlinucioso relatório do exercício
financeiro terminado. ••

A emenda, além de tornar mais precisa a redação do texto, estabelece o
prazo em que o Presidente da República deve apresentar as suas conta&
ao Tribunal de Contas.
Gustavo Capanema.

N.0 3.005
No art. 143, 11 acrescente-se, nc>
final, "do Estado". As pensões julg.a.da.s pelo Tribunal de Contas são as
concedidas pelo Estado (União> não·
se compreenüendo as dos institutos au-

tarquicos. Parece indispensável o escla.rec:mento em !e.se do n.0 II do ar-

tigo 143, para. diri:m1l" dúvidas.
ss .. 22 de julho de 1946. ·-E. Barreto Pinto.
N .0 3 . 005-A

Acrescente-se no a.rt. 143 o item
IV "julgar, em grau. de reC'W"so as
decisões dos ConseUz.os de Contnõuintes e de Tarifas". Trata-se de medida de alta. moralidade administrative.. ·Não pode continuar o regz..m.e
.atual. Os conselhos julgam e os recursos de suas decisões são julgados
pelo Ministro da Fazenda e quanto&
abusos têm. sido verificados •
Nem é bom falar .. .
Sala dns Sessões, 22 de junho de
1946. - E. Barreto Pinto.
N.O 3.006

Emenda ao art. 143
Suprimam-se. no n.0 n do art. 1{.3,
as palavras : "e paraestatais".
Ju.sti~ão

143

A fiscaUzaçi.o do Tribunal de Cont&6 Dão deve 1r além das pessoas jur!-
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dicas de direito público, como se con.clui da linguagem do princípio do n.o
II do art. 143. J:: sUficiente dizer :
"inclusive as dos administradores das
..entidades a.utárquicas ''.
Gustavo
.Capanema.

N.0 3.007

Ao art. 143. ·
SUbstituam-se,

pelas

disposições

abaixo, o proêmlo do artigo, e os seus
-§§ 1.0 , segunda parte, 2.0 , 3.0 , e 4.0 , e

acrescentem-se, sob os DS. rv e V,
dois novos incisos:
Art. 143 - Compete ao Tribunal
.Federal de Contas:

IV, emitir parecer sObre as contas
que o Presidente da República deverá apresentar anualmente ao Congresso Nacional;
v, apresentar ao Congresso Nacional, no início de cada sessão legislativa, um minucioso relatório acêrca
-do exercício financeiro findo.
§ l.o ...•...• : . •..•••••...•.•.... • ..
A recusa do registro supenderá a

.execução do contrato até o pronunciamento do Congresso Nacional.
§ 2.o - :S: sujeito ao registro do Tribunal Federal de contas, prévio ou
posterior, conforme a lei determine,
todo ato da administração federal,
donde resulte a obrigação de um pagamento, que deva ser efetuado pelo
Tesouro Nacional, ou por sua con~.

A recusa. do registro, quando detenninada. por falta de saldo no
crédito, ou por imputação a. crédito
impróprio, terá. caráter proibitivo.
. §

3.0

-

Quando for outro o seu fundamento,
a despesa poderá. efetuar-se mediante despacho do Presidente da República e regiStro, sob reserva., do Tribunal, que dele recorrerá a-officío

para o Congresso Nacio:;'lal.
~ 4.o O parecer a que se refere
.o n.0 IV dêste artigo, deve ser emitido
dentro dos sessenta dias imediatos ac
recebimento das contas. Se estas não
lhe forem envia.da.s no prazo legal, o

tribunal comunicá-lo-i ao Congresso Nacional.
Do projeto:
Art. 143 - COmpete ao Tribunal
Federal de Contas:

1.0 - Os contratos que, por qualquer modo, interessarem à receita ou
à despesa só se reputarão perfeitcs e
acabados depois de registrados pelo
Tribunal de Contas. A recusa do registro suspende a execução do contrato até o pronunciamento do Congresso Nacional.
§ 2.0 - Será sujeito ao registro do
Tribunal de Contas, prévio ou pos..
terior, confôrme a lei determinar,
qualquer a.to de administração pública, de que resulte obrigação de pagamento pelo Tesouro Nacional, ou por
conta dêste.
§ 3.0 A recusa do registro, por
falta de saldo no crédito ou por impu;..
taçáo a. crédito impróprio, tem ca~
ráter proibitivo .. Quando a recusa tlver outro fundamento, a despesa poderá. efetuar-se após despacho do Presidente da República, registro sob reserva do Tribunal de Contas e recurso ea:-of/icio para. o Congresso Nacional.
§ 4.0 O Tribunal de Contas dará
parecer prévio, no prazo de ·sessenta
dias, sôbre as contas que o Presidente
da Repllblica deve anualmente prestar
ao Congresso Nacional. Se estas não
lhe forem enviadas
prazo legal, comun!ce."'á o fato ao Congresso Na.clonal para. os fins de direito, ap:resentando-lhe, num ou noutro caso, minucioso relatório do exercício financeiro terminado: S .S., 20-6-46. §

no

Clodomír Cardoso •

N.0 3.008
Ao art. 144:
Suprima-se o parágrafo único do

art. 144.
Justificação
. o parágrafo l1n1co do art. 144, encerra uma disposição própria, não da
Constituiçâo Federal, mas das constituições estaduais.
Se à Constituição Federal coubesse
regular a. organização dos tribunals
~staduais de contas, deve."ia fazê-lo
em têrmos completos.
A disposição do parágrafo '{mico do
art. 144, assim isolada,· não pode ter
cabimento. - Gustaoo Capanema.

-.H~ ··

Justificação

N.0 3.009

Ao art. 144:
Suprima-se.

Ju.sfffica.çáo

Justificando emenda,

su~essiva

da

parte final do a:-t. 141, fi·zou justifi-

cada esta emenda. Trata...se ce matéria contida na autonomia. dcs Estados. - J. Ferreira. de Souza.
N.0 3.010
Ao art. 144 e parágrafo único.
Substitua-se pelo ·seguinte:
"'Art. 144 - A lei estadual cometerá a fiscaUzação financeira a TribunaiS Estaduais de contas ou ao Diretor da Contabilidade Públlca.
Pa...-ãgrafo único - A nomeação dos
membros dêsses Tribunais e a do Diretor de ContabWdade dependerão de
aprovação das AssembléiaS Legislati. \'as, mediante voto secreto da maioria
absoluta. dos seus membros .
JustiJicaçéúJ
Muito embora a. prestação de contas da administração seja principio
constitucional mui justamente impôste aos Estados (Projeto, art. 11'7, I,
..~..) , nada impede que a fiscalizaça.o financeira. seja. cometida a outro órgão, menos dispendioso do que
o Tribunal de contas, a. ·exemplo do
que ocorre nos E . Unidos, onde tais
Côrtes não existem, nada. se alegando,
. lá. contra a eficiência do contrOle pela Repartição de Contabilidade· superintendida por _alto funcionário - o
"'Comptroller General", nomeado pelo .Executivo, com aprovação do Senaõo, para. um têrmo de 15 anos, condicionada a SU9. destituição ao pronunciamento de ambas as casas do Congresso <H. WA!.itER - "'Publlc Admlnistration in U.S., pá,g. 260).
A emenda visa. sobretudo, a sltus.·
çfi.o dos Estados mais pcbres. que não
têm ainda Tribunal de Contas e que
ficariam fortemente onerados com a
sua criação. Claro que, se a emenda
fôr aprovada, deve ser coordenada
com o art. 146. - Al:omar Bale$1ro.
- Ru.v San.to:J.
N.0 3.011
Ao art. 144, § 44.o.
Suprima-se.

A presente emenda !oi justificaciA
perante a egrégia Comissão Consti-·
tucional, que só não a consagrou em
virtude de já. estar votada a primeira
parte.
·Trata-se de assunto para as leis
ordinárias, não comportando a generalfzação pretendlda.
Atualmente, enquanto a Lei de Introdução ao c. Civil manda recorrer. no silêncio das leis, à analogia,
aos costumes e aos princípios gerais
de direito, a lei comercial quer se recorra, ora aos usos e costumes, ora
ao direito civil, a. Consolidação das
Leis do Trabalho apela. para a jurisprudência, a ·analogia, a equ!dadc, os
usos e costumes e o direito comparado, conforme o caso (art. 8.0 ) •
E assim por diante. Reduzir tudo
a uma regra única é impossível. caaa

sua

grupo de relações tem a
feição
J. .F erreira de S~~

própria. -

N.0 3.012

Ao art. 145:
Suprima-se.

A matéria se contém no art. 3.0•
XIX. Se à União compete organiza:r

a. administração do Distrito Federal
c o m p e ti r-lhe-á. conseqüentemente,
criar e disciplinar o respectivo Trinal de Contas. - J . Ferreira. de
Sousa.
N.0 3.013

Art. 145 •
Sup~a-se

por desnecessárlo.
Sala das Sessões, 24 de junho d8

1946. -

Ataliõa Noguefra.
N.0 3.014

Art. 146 - § 1.0 - Redigir assim:
..Sempre que· ocorrer abusos na gestão dos dinheiros ou outros bens p(l..
bllcos municipais, poderá qualquer do
povo, nos têrmos da Constituição estadue.l, recorrer ao julgamento das
contas do prefeito, para o Tribunal
Estadual de Contas, que apura.ri cleViclamente as responssbilldades...
.Tustifica,t;lio
Em 'llltima lnstAncla, nos regimes
democrittcos, é o povo que detém o

poder. A nova redaçA.o ..a profunda.

portanto, o conteudo demor.ri.tico doparágrafo, ampliando a fisca.Uzaçio e

-18 ...... -

tornando-a muito mais · e!etiva.. assegurando com muito maior eficiência
a l!lora.li'dade a.(lmjnistràtiva dos mumcfpios.
·
·
Sala das Sessões, 26-6-46. -

.Al-

ceão Coutinho. - Luiz Carlos Prestes. - Gregorio Bezerra. - Claud.iM
JQ!;é ela Silva. Mauricio GTabois.

-

Alcfães Sabença.. -

Ca.rlas Mari-

ghella.

N.0 3.015
Emenda. ao art. 146, § 2.o.
Acrescente-se, in fiTJ.e:

•e representará ao Ministério Público para que· promov-a w processos cabíveis contra. os responsáveis. ••

Breve justificação
O § 1.0 do art. 146, no exame das
contas dos Prefeitos, autoriza recurso
para o tribunal de contas estadual,
..que apurará. devidamente as respon.sabllida.des".
Essa operação, porém. é de índole
administrativa. e a ela se deve se. guir a ação penal que imponha as
sanções criminais que couberem. Para
isso. a proposta sugere a representação do Tribunal ao Mi!listério Públi-

co.

Sala das Sessões. 24 de junho de.
Milton Campos.

N.0 3.018

Façam-se as seguintes alterações
na colocação da matéria do Capítulo
I do Título V:
a Seção IV - Da inelegibWdade

passe a. constituir
a Seção m do mesmo Capitulo;. e
s Seção m passe a constituir a Seção IV do mesmo.
Justi/icaç{l,o

A ordem indicada na emenda é
mais lógica. Depois de enunciadas as
normas refer~ntes à nacionalidade a
cidadania (Seção I) e ao eleitor e
voto <Seção II) , devem ser prescritas
as disposiç.õ es sôbre inelegibilidade.
encerrando-se o capitulo com os preceitos relativos à suspensão e à perda dos direitos políticos.
Sala das Sessões, 24 de junho de

1946. Raul Barbosa .
N.0 3.019

Art. 147 -

II -

Redigir asslm:

.. Os filhos de brasileiro, ou brasilei-

ra, nascidos em país estrangeiro, estando os seus país a. serviço do Brasil,
e fora dêste•caso se fixarem residência no Brasil ou, atingida a ma.ioriàade, optarem pela nacionalidade bra-

1946. -

sileira".

N.0 3.018
Ao art. 146.
Redija-se assim o § 24, n.o IV.
IV Limite do trabalho diário.
que não poden\ e:tceder de oito horas,
só. prorrogáveis pela forma prescrita
em lei.
Do projeto:
IV - Trabalho diário não excedente a oito horas, reduziveis, mas s6
prorrogáveis nos casos previstos em

A lei não prevê o caso dos que, residindo no Brasil, nascidos de pais
brasileiros no estrangeiro, não. tenham
atingido ainda a maioridade. A emenda corrige essa falha.
Sala. das Sessões. 23-6-946. - José
Marta C-:-ispim. - Mauricio Grabois.
Alcides Saben.ça - Gregorio Bezerra. - Luiz Carlos Prestes. - Trffino Corr~a. - Alce&> Coutinho . - ·

lei.
O Inciso estabelece o horârlo má-

ximo. Está subentendido que pode
ser reduzido. 24-6-46 - Clodomir Cc.rdoso.
N.0 3.017
Ao art. 146, § 1.0 •
Onde se diz: "qualquer vereador••.
álga-se: •um têrço dos vereadores".
A Comissão de Redação fa.rá as
adaptações necessárlas.
. Sala das Sessões. 24 de junho de
1946. - Acurcio Tarrl2.

JustijicaçiLo

Ba:tista Neto. -

Carlos Marig'he1.la..

N.0 3.020
Inclua-se no art. 147 o inciso IV:

•os estrangeiros que, achando-se no

Brasll aos 15 de Novembro de 1925.

não declararem dentro de seis meses.
depois de entrar em vigor esta Comtitulçáo, o ânimo de conservar a na~onallda.de de origem••.
Justificação
Nos Estados Unidos da América do
N cirte são suficientes cinco anos para
que estrangeiros IA residentes adquiram a cids.da.nia norte-americana.

-16Estamos aqui exigindo vinte e um

.anos! ~ta será. a 2.a. grande naturalização. Seria.mos, por muitos motivos, profundamente injustos com os
.estrangeiros que residem há tanto
tempo em nossa pátria., que hoje é
também a sua pátria. Aos que não
desejarem ser brasileiros, há a garantia do prazo de 6 meses para a
competente declaração. O nacionalis-mo excessivo, exaltado, conduziu o.ç
paises Europeus à tremenda carnificina. de que aca.bámas de sair. Se estamos verdadeiramente animados de
bons e salutares propóSitos para a reconstrução do mundo, comecemos por
casa, ccncedendo aos nossos amigos
estrangeiros que privam conGSCo,
muitos dos quais são casados com
brasileiras, inúmeros dos quais têm
:tilhos brasileiros, e outros que amam
esta nação mais do que se fOsse a
.sua própria o direito, a alegria, a
justa recompensa, o prêmio de serem
brasileiJ:os!

Sala das Sessões, 15 de junho de
1946. -

Campos Vergal.

N.O 3.021 '
Ao art. 147.
Modifique~se

a parte final como vai

.c seguir:
• • . e fora dêste caso, se, estabelecen.do domicilio no Brasil, atingida a.
maioridade, dentro de um ano opta..
.rem pela. nacionalidade brasileira.
Justifi.ctU;ão

Era da Constituição de 91 que os
.filhos de pai brasileiro e os ilegítimos
de mã.i brasileira, nasCidos no estran-

geiro, se tornavam automàtica.mente

.:cidadãos brasileiros se estabelecessem

dolnicílio na República. <Const. Fed.
d.e 91, art. 69, n.0 2).

O inconveniente dêste artigo esta-va, em que não havendo sido desig.nado prazo dentro do qual essa mudança de domicílio se houvesse de
<lar, o ~rasileiro-estrangelro viDha.
.aproveitar-se da disposição constitu.clonal a.penas para satist'a.c;ão de fnterêsses egoistas, raramente por es·tlma ao Brasil; inúmeras vezes, à
derradeira hora, quando a morte se
.aproximava, para se beneficiar pela
·1e1 bras11eira, mais favorável. por
exemplo, em matéria de sueessio do
~ue as leis européias no tOcante t.

proteção à. famflia, ao pagamento do
impOstO causa. mortis, etc •
Para. obviar o inConveniente, -os legisladores constitucionais de 34. abandonaram o critério da fixa.ção do do- .
micilio estabelecendo a obrigs:toriedadE. da opção, uma vez atingida. a
maioridade.
Consoante a doutrina que se firmara entre nós, aceita pela jurisprudência do pais, gozavam dêsse direito não
só os filhos de pa.i brasileiro e os ilegítimos de mã1 brasileira, mas de
modo geral os fllhos de pai ou mfi1
brasileira, nascidos no exterior.
(Const. Fed. de 34, art. 106, letra
b).

.

Não foi mais feliz a Constituição de
34. o critério adotado, ao que parece.
pecava duas vezes . . Incidindo no mesmo êrro ou inconveniente da Lei MAgna de 91, pois que também não fixava o prazo dentro do qual se deveni
realiza.r a opção, trazia ainda o in-.
conveniente, para mim mais grave, de
não exigir a transferência. do domicilio.
Podendo realizar a opção â. distAncia, no Consulado do país em que tivessem nascido, acontecia que êsses
brasileiros por ·descendência, pelo "jwf·
sanguinis", nascidos, educados e formados no estrangeiro, com a mentalidade do pais em que nasceram, sem
conhecerem o Brasil, se tomavam brasileiros sem nenhum proveito para
nós, sem nenhum laço que pelo afeto os ligasse ao pais cuja nacionslldade por uma. conveniência apenas
adotaram.
Dai apresentar emenda ao art. 147
do Projeto que consagra a mesma regra estatu!da. na Constituição de 34.
com a modificação para. pior quan. to à idade para a opçã.o que é a politica quando deveria ser a clvU. .
Se para. o exercício dos atos mafs
<:omuns e ~orrlqueiros da vida clvD.
como a outorga · de um mandato, o
menor púbere que é ainda o de -18
anos Cidade em que se atinge a maioridade polltica), necessita da assistência. de quem exerce o pátrio poder, para a validade do ato, como
pode êle optar pela mudança de nacionalidade, que afinal nlo é o mesmo que mudar de cam!.sa, sem que
tenha. atingido o gOzo pleno de sua
capacidade civU? Ma1s sensata. foi
neste ponto a Constltulc§.o de 34. Sigamos-lhe o exemplo. Para optar pe-

-l'l-

la nacionalidade é preciso que se te-

bha chegado· à maioridade, que se es·
teja no gôzo pleno, integral de sua
capacidade.
Mas, para evitar o inconveniente
apontado, tanto nu:na como noutra
das duas primeira& Constituições da
República., adotei na emenda a conCOr.!ência. dos dois principias - .. virtus in media", a necessidade da opção
e da reSidência.
.. Presume-se que cada qual aceita
como pátria o pafs onde viu prbne1ro
· a luz do dia. Entretanto, se alguem
preferir a êle qus.lquer outro, nada

obsta a que o adopte." (A. MILToN,
Const. do BrasU, pág. 352). Para
tanto, porém, não basta a m,uda.nça
de domlcillo, pois, se é verdade, como
afirma o douto const1tuc1onaUsta "que
o direito de nacionalidade nos vincula
à terra onde encontramos o nosso

Titulo VI. -

Da ordem econOmica

e soc1a.l.

ruo de Janeiro, 24 de junho de
Creporv Franco. -Luiz Car-

1946. l'alho.

N.0 3.023

Titulo V. · Substitua-se por
Dos direitos e deveres fUDdamentais.
Sala das Sessões, 24-6-946. -

;

bas MaranJz.ão.

ar-

N.0 3.024
Ao art. 147, inciso II.
Substitua-se o texto, depois da palavra "Brasil", pelo seguinte:

"e fora dêste caso se fixar residên-

cia no Brasil e, a.té quatro anos após

completar a maioridade civil, optar
pela naclonallds.de brasileira.

berço e que amamos tanto mais
Pa.rá.gra!o único. - Será. dispensaquanto dela ausentes estamos". óbda
a opção para os que fixarem revio é que essa opção não possa nem
sidência. no Brasil antes de atini:fda
deva rea.Uzar-se a não ser por uma
a maioridade.
declaração formal do interessado.
Para isso é preciso, porém, que o
Sala das Sessões, 24 de Junho de
optante esteja no gOzo de seus di1946. - Tavares à'Amara.Z.
reitos civis e políticos, dom1ctl1ado no '
BrasU - els que o domicfilo é a reN.0 3.025
sidência no lugar com o Anbno deAo e.rt. 148.
finido de ai permanecer.
S6 dêste modo, êle se poderá tornar
Acrescente-se:
um elemento útil ao nosso pafs pela
IV - Que receber de entidade espart1clpação que toma, na nossa Vida:
trangeira subsídios para propagar
ligando-se á terra pelo estabelecimenldeolo~as anti-d~ocrát1cas.
to aqui de seus tnterêsses; aprendendo, j>elo convívio, a conosco comungar
Ju.stijicat;éo
dos mesmos ideais" da ~dade e gran.
deza da pátria..
No momento em que se restaurn.
entre nós, a democracia, é mister salSala das sessões, 24 de Junho de
vaguardâ-Ia. das agressões extremis·
1946. - TatJares cf•Amcral. - Thomás Fontes. - Aureliano Lefte. tas, da direita ou da esquerda.
Raul PiZZa;- Altino Arantes. - Jos~
Não é Qdmtssfvel allmente ela próBoni/ado. - L7JCUrgo Leite. - Eupria os germens que visam a destruiclides Figueiredo. - Epilogo de Campos. - Dolor de Andrade. - Romeu
Lou.renç4o. - Osorfo Tu.yu:tv.

N.0 3.022
ProJeto de Canst1tuiçio
Ao Titulo V:

la.
Cumpre-lhe defender-se contra. os
brasile1ros, que, esqu~ndo seus deveres J)2.ra com a pátria, agem, ao
s&do de ~os ou orgaDizações poUtlcas, como propagandistas de regi-

Desdobre-se em três o Titulo V, far.endo-se por êle a correspondente
distribuição da matéria, na ordem
Que se segue:
-Titulo- II. - Da cidadania e dos

mes totalitários e agitadores, arrastando as massas 1nconsclentes a &ti·
t.udes antl-democ:áticas.
Sala das Sess6es, 24 de Junho cSe

direitos .polft1cos.
·Titulo V. - Dos dlre1tos e garan.
tias 1nd1viduafS.

Costa. -

1946. -

Daniel Para.co. -

riO Vfetra. -

cf•Aquino. -

Ac!roaldO

Octadlfo Costa. -

Boga-

A4er!Mil SUN. -

Orlando

srcuu. ·

lW

-18?a.ís de vastas terras despovoadas.

N.O 3.026

art. 148. n.0 . m.
Modifique-se como abalxo segue:
Que tiver cancelada. a sua. naturaJiza.ção, por exercer atividade nociva ao 1nterêsse ns.cional, apurado a
fato em processo judicial com todas
as garantias de defesa.
Ao

Justificação
~ evidente nos caber o direito de
cancelar ·a naturalização de quem.
havendo escolhido uma nova pátria.
não a soube respeitar, traindo-a com
exercer a.tividatie nociva ao interêsse
nacional.

Como, porém, até prova. em contra-

rio é de presumir-se a fidelidade à

nova pátria, por quem a escolheu
•sponte sua", a prova dessa atitude
a ela nociva, há de se fazer em processo regular~ perante autoridade judicial, com ampla defesa para o réu.
Por mais hediondo e repugnante
que seja o crime, nunca se pode ser
condenado sem ser ouvido. o "nemo
tnauditur damnari" é velha regra que
se aprende nas primeiras liÇÕes de direito processual e dela nunea nos de-

vemos esquecer.
Na época de insegurança que atravessamos. não vi uma nem duas ve-

zes injustiças clamorosas e inomlná.-

veis praticadas precisamente contra

brasileiros naturalizados QUe haViam
dado o m::lhor dos seus esforços pela
grandeza e o progresso do Brasil; cl~
dadãos que nunca tiveram um g~,
uma. atitude contra a. pátria. que adotaram e que no entanto :se viram sur-

preendidos com. processos de cancelamento de naturalização feito a portas fechadas, dos quais vieram a saber jâ quase quando a. defesa era ta.r~. senão impossível; vítunas apenas
de uma 1ntmizade pessoal ou do ódio
Cha.uvlnista. da autoridade pol1c1al.

Nio sou pela !nclt.ZSão,

na

Const!-

tulção, de regras_ proeessua.ts, mas jA
que em outros ca.pitulos as vemos mser!das, nada. obsta. a que também aqui

D!.o devemos nós na nova Constituição que nos regerá, prescrever lliil&
polftica estreita quanto ao estrangeiro.
Devemos, sim, a.br1r-ihe as portas, a
fim de que êle para cá. se tra.nspla.nte

em maior número . possível. E uma
"Vez aqui dentro, se o quizermos assi-

milar e lll!clonallzar

ha.vem~ de darlhe liberdade e ga.ra.ntia.s, certeza. de
6egurança, de que entre nós o estrangeiro não é um inimigo. A nossa politica deverá ser de molde a canalizar para o nosso pafs as corrente3
tmigratórlas. pois que delas· precisamos, não no sentido de daqui desviálas para outros paiSes, que mais sâ.bios na sua orientação, lhe gozarão
os beneficios.
Fiquemos onde nos havia deixado a
Constituição -de 34 que, no decorrer
do estudo _verifiquei, trazia a mesma

regra gue a emenda estabelece.
Elaborada numa época em que o
D.b.Clonalismo doentio que nos domina.

em:·- ·

ainda não acendera a nossa almaódio e desconfiança contra o estrangeiro, devemos seguir-lhe hoje, quan-do o mundo caminha para um enten-dimento, quando todos os espíritos
justos a equilibrados se batem para.
estirPar do coração das nações e dos
homens essa. desconfiança que é o
maior ta.tor da crise poUtica. que atravesss.mos. devemos seguir-lhe, repito,
a justa., vel"ds.deira e sâbia llçio que
nos legou e que o Estado Nacionalista destruiu.

Sala das Sess6s, 24 de jUllho de
1946. - Tavares dAmara.z. - Tomáa
Fontes. - Aureliano Leite. - .Rma

PiZZa. - José Bonitacio. - Altlno
Arantes. - Lycurgo Leite FilhO. EucUdes Figueiredo. - Epilogo de
Campos. - DoloT de Andrade. meu LotLrenção.
·

.Ro-

N.• 3.02'1
~

consignemos um priDefpio que da.r6
SubstltU&..ee o n.o I! do at. U8
a.o eStrangeiro nactonaJfza.do a ga.. pelo sesumte:
tantla de que o titulo de cidadão braan~ lhe uf.o pode 5e1' tirado a Dlo
•II - Que aeeit&r de govêmo esRr por tatQ provac1o perante juiz to- · trangeiro com'nl.o, emprêgo ou pen. &&do que o fncompatlbW.ze com o
do, ou lhe prestar voluntà1:1amente
Brasil e o torne tndfgno de .er dda- aem~ mWt.ar, sem licença do ~
&2dente cSa RepAblJc&....
dlo braaUe1.'"'0.

.~

. .. ·!·~

-1!-

.

.
Sala. das Sessôes, 24 de Junho c1e

Justi!lmt;ão

A forma. adotada. no projeto é reproduzida dos textos correspcmdentes
ds.s Constituições de 1891, 1934 e ·
1937.

1946. - Jt:Jrge Amado. - Maurfcfo
Grabof.s. Luiz Carlos Prestes. Batista Neto. - Alc&lo Coutinho. 'l'rifino Correia. - Claudino José cf4

Silva. -

Gregorlo

Bezerrt~.

-

Carlos

Nesses textos não se- escla.rece se Marlgh.élla.
· a. prestação de serviço militar, em
P$ estrangeiro, acarreta., ou não,
N.o 3.029
a. perda. da nacionalidade.
Os brasileiros, que incidam em c~o
Emenda. ao art. 149.
de dupla nac1onalldade, podem indeAcrescente-se "brasileiros.. d~
penden·t emente de sua vonta.de, ser de "cidadãos".
constrangid05 à prestação de serviço
Breve ;us~/ica.ção ·
militar, . em Pais que lhes dispute
a. nacionalidade, uma vêz ali em trâ:n.A emenda. esclarece o texto, pois é
..ito. ou com residência temporária
evidente que os cicla.dãos, que podem
C.a.sos dêsses ocorreram na. Itália, ser eleitores, são somente 05 "cidadurante a guerra de 1914, onde bra.- dãos brasileiros" .
..Ueiro.s, filhos de ita.Uanos, . foram
Sala das Sessões, 24 de junho d~
obrigados a prestar serviço mill·t a: .
1946. - Milton Campos.
Procedente é a perda da. na.elcma.llN. 0 3.030
dade para o brasileiro que, voluntà.rla.mente, se incorpora.r a !Orças arEmenda. de reda.y4o
madas estrangeiras, sem licença. ã.o
No a.rt. 149, onde está: "São eleitoPresidente ·da. República.. Mas não
é justa. aquela perda, desde que a. res os cidadãos de um e outro sexo,.
inclusão se faça . à revelia. da sua. maiores de 18 anos, que se alistarem,
na. forma. da lei".
vontade.
Proponho: São eleitores os cidadãos
A emenda. visa. preenchel' uma
de
um ou de outro sexo, maiores deomissão e, ao mesmo tempo, áa.r uma 18 anos,
que se alistarem na fonna.
solução justa · ao caso prevtsto.
·
da.
lei.
Emenda. quase idêntica (n. 0 6ts)
Sala das Sessões. 24 de junho de
foi oferecida pelo Sr. Deputado Da- 1946. - Augusto Viegas. - Leoindo.·
niel de . Carvalho (pu'bliea.da no Coelho. -Rodrigues Pereira. - DuDiário da. Assembléia de 4 do corren- que Mesquita .
te, pág. 2.280), mas sem incluir a
expressão "sem licença do Presidente
N. 0 3 . 031
da. República."
Ao art. 150.
·sa~a das Sessões. 24 de junho c1e
Suprimir o n. 0 I e o parã.ira!o
1946. Ivo d'AcpdM. - Octacflio
tlnico.
Costa. - Aderbal Silva. - Rogério
Vieira. -

DU4Tte.

Hermes
N~

0

Lime,. -

Nestor

3.028
- Redigir a.ssim:

Art. 148 - n
•Que aceitar de govêrno· estr~e1ro
comissão, emprêgo ou pensão sem 11·
cença. da. Câmara dos Deputados . .,
Jv.stifictv;4o
li: sem d'dv1da. a CA.mara dos De:ç.u-

tados que melhor

tn~-pretari

detleiu na.cloD&L!,

a.cham~ae

oa aen-

e interesses do povo na.
casos em qustio. Todos os pa.rtidos, o que vale <Uzer, t6d&s aa ten-

. timentos

nela. re-

presentadas e poderio levantar mu
reservu e juctU}c&-lu, 1:nflu1Ddo I'&

aolUÇI.o.

Justl!ícc:;flo

o

anal!&~beto

tem plena. ca.paciõ.ade
na esfera do direito privado. Tor•

na-se proprietário, comercla.nte, in•

dustrial, etc. Então, pcrque não poderá a.Usta.r-se eleitor ? A comple- .
%idade nos negócios civis é mUito
meior que no simples a.to de Totar.
Tanto isto é eerto que a. plena. eapa.cid&de eivll só se verifk:a quando •

pessoa completa. 21 mos, ao pusoque a. pessoa pode ae allatar eleitor'
aos 18 em. 149 deste Proieto c1econst1tu1çAo>.

- Ne;a.r o direito de voto ao b0ld.a4o e mar1Dhe1ro 6 também eoúa.
&blul'd&, SDcampreeaa!Yel e ultr&Ja.D-te. raso a6 ee pocUa admitir ao tem-

-20po em que o indivíduo, tendo fra.ca.ssa.do em qualquer outra. a.tivida.de social, pensava em assenta: pr.a.ç5.. O
soldaiClo expõe sua. vida nos campos
de ba.ta.lha. Salva a. honra. da Pátria..
Negar-lhe o direito de voto é ulti'3...
já.-lo, quando devia ser tido na. mais
alta consideração. Vimos há pouco,
no auge da Confiagra.ç§.o Mundial
n. o II, os soldados norte-a.m.ericmcs
votando, nas próprias Jjnha.s de !rente.
Sa.Ia. das Sessões, 24 de junho de
1946. - Argemi ro Füülw.
N.• 3.032
Art. 150, I, II. m e parágrafo llntco.
Em . seu lugar, introduzir um
parágrafo único ao art. 149, o \11lal

ficará. assim redigido: "Não podem
alistar-se eleitores os que estejam.
temporária.. ou definitivamente, privados dos direitos políticos".
Justificação

O direito fundamental do cidadão
mandatários.
Fol
exa.talllente pelo voto que se crtou
& pGSs1b1lidade de existir o reg\me
democrático, isto é, o govêrno da
maioria.. A grande maioria do PO'\óO
brasileil'o, 72%, segundo estatísticas.
é constituída de analfabetos. Se fOrem, pois, os a.nalfa.betos privados do
õire.ito de voto, pode·se afirmar que
Dão há. democra..cia. no Brasil. O ob- jetivo da Constituinte, em seus compromissos com o eleitorado, é assegurar a. democracia. em nossa. Pátrb.
o que se alega.. para. destituir do d.i:reito de voto o.s a.na.lfa.beto.s ou os
brasileiros que n§.o falam a. lingua
portuguesa, não procede. Entre êsses milhões de brasileiros, contam-se
2.quêles que arcam com as tarefas
m.a.1s difíceis do des~volVimento nacional. São a ma.ioria. dos que acJ.o- na.m as ferramentas produtivas Q!le
geram a. renda Jnibllea.. Têm todos
os deveres do cidl~o. ·São l'esponsáve!s perante a. lei. P~am todos o.s
tr;!:butos. Participam da. de!es& ti.
Pátria., qua.ndo ameaçada. S§.o · Pl11s ·
de fa.mfUa. dignos e, em'bora lh~
faltem a.s letras, concorrem ·sem c~
sar para o engrandecimento nacionaL
Se, por acaso, -n§.o s&bem o idioma.
pátrio ou não lêm nem · escrevem, a.
culpa é n;ta1s da.s a.utorida.des que
llAo ajudaram e que, de carto por isso
m~o• .não a.qu1lata.m . bem da _1mé· escolher seu.s

portâ.neia. que devem devotar aos seus
problemas.
Quanto às praças de pré da.! g!o·
riosa.s fOrc;a.s armadas, a. injustiça ná;)
é menos clamorosa. Têm, como os a.nal!81betos, todos o.s deveres. S§.o, em
grande maioria., al!a.betiZa.dos.
co:nheeem. os gra.ves problemas da P~
t:ria., têm responsa.bllida.de fa.mfUctr.
Achamos terem êles o dever _de ~p!
nar sObre aquêles que deverão diri.gi:
os destinos da. Nação.
As gr.a.ndes democracia,, como a
França., os Est81dos Unidos da Amé·
rica., a União Soviética, reconhecem
e aplicam o principio defendido na.
emenda. proposta..
Concedendo o direito de voto a. to·
dos os brasileiros, que constituem
realmente a. Nação, estaremos ~do
efetivamente para. tornar o su!rá:;jo
universal, conforme afirma. o artigo 152, do projeto, e para. dotar o
Brasil com uma Constituição democrática. que se11 povo rec!ama.
N. 0

3.033

Suprima-se o inciso n.o I, bem
como o parágra.fo único do &rt. 150:Ju.stfttcação

Devem ter direito de voto todos os
cida<ião.s eivls e militares, a.na.l!a.betos
ou não. Se indivíduos há, que sejam
.a.nal!abetos, &tes est§.o isentos de
culpa., culpa. que reeái sObre os poderes públieos que lhes não deram
escolas.
Sala da. Assembléia Na.clona.I Cons·
tltuinte, 24 <ie junho de 1946. Campos Verga!.

N.0 3.034
Emendas ao Projeto da. Constituição.
Supressftx:~

Suprima.se o Parágrafo O"nico do

art. 150.

Ju.sti/ieaç4oQualquer ln1litar deve ter direito
ao voto. Quem tem a responsab1l1..:
dade de ma.nter a integridade ela
pátria. e a segurança
da
ordem,
zelando pelo prestfgf.o das lnst1tulç6es
que trazem o equWbrJo da forma de

govêmo. deve concorrer eom o seuassentimento patriótico para a escolha dos ci<i~ que dirigem ·o ·

-21-

ritmo da vida politico-administratiVD
do pais. Deve ter o direito do voto
aquêle que pôs a sua vida e seu sangue
· generoso, e que sempre os porá, à cUsposição da pátria em defesa dos direi- .
tos desta. além dos Umites õas suas
fronteiras. A obrigatoriedade do ser~
viço militar acabou de vez com os resquicios de distinção de classes e todos
são chamados para o preparo de de·
tesa da pátria, não se justificando
portanto que o . soldado de hoje seja

privado do mais nobre direito poUt1co

qual seja o de votar. Os EE. UU. da
América do Norte nos deram um bri!hante exemplo de democracia concedendo o d1re1to de voto aos seus soldados que dêle usavam dentro das
próprias trincheiras da Europa nas última.s eleições para presidente daquela
~de rep~bllca.

Sala das Sessões, 21 de Junho de

1946. -

Alvaro CasteZlo.

N.0 3.035
Ao art. 150.
Suprima~se

o parágrafo único.

Justificação
Da Tribuna.

Sala das Sessões, 24 de junho de
de 1946. - Abelardo Mata.
N.0 3.036'
Substitua-se o n.0 11 do art. 150
pelo seguinte:
n - "Os que não eonheco..m a Ungua nacional..
Justi/fcat;ão

Nos têrmos em que está redigido,
forçará o texto a exclusão de todos às
mudos, o que não é justo. ·
Sala das ~. 24 de Junho de
1946. - Jaci de Figueiredo.- Gabriel

Passos.

· Sala das Sessões, 24 de Junho de
1946. -

Leão Sampaio.

N.0 3.038
Ao art . 152.

Diga-se: " .•• a representação proporcional das principais correntes de
opinião, na forma que a lei estabele-

cer."
Justificação

llarmonizar o dispositivo

Art. 153 - Acrescentar ao § 1.0 do
art. 153 o item m: "Por difusão de
idéias racistas e de luta religiosa, sob
qualquer dos seus aspectos ou modalidades."
Justificação

Fazer a difusão de idéias racistas é
fazer propaganda fascista, inculcando
sentimentos anti-cientificos de supe-

rioridade racial, que foi uma das preocupações fundamentais do nazi-fascismo. Qualquer propaganda racista
atenta diretamente contra os direitos
e liberdades do povo brasileiro, composto em sua maioria de elementos
de cOr, sem tipo racial defiaido.
Pregar a luta religiosa é atentar
também contra. as liberdades do cidadão, pois sendo a religião uma questão· de fôro intimo, é justo manter
atitude de respeito às crenças alheias.
para que sejam respeitadas as nossas.
Sala das Sessões, 23 de Junho de

1946. José Marilz CrisPim. Mauricio Grabois. - Alcfàes Su.benÇa.

-

Gregório Bezen-a. -

PTer..es. -

Coutinho. -

Suprimam~se

as pala.vras •.• para

homens e mulheres ..•

J u,stifica.t;ão

Desde quando a obrig3.toriedade do
alistamento e do voto não seja estabelecida apenas para os homens ou
apenas para as mulheres, · mas sim
para aquêles e estas, basta que se
diga: O alistamento e o voto sio

obrigatórios com

a&

e:z:ceç6es e sa,;-

ções prescritas em lei.

Luiz Carlos

Trf/tno Corr2a. -

Alcedo

Batt.stc Neto. -

Carl03

N.0 3.040
Art. 153, §2.0

Ao art. 151 .

a

Cle-

N.0 3.039

Marighella.

N.0 3.037

com

emenda do autor ao art. 25. mente Mariani .

-

n ·-

Redigir assim:

.,pela isenção de ônus ou serviço que a
lei imponha aos brasileiros, quando

obtida por motivo de convicçf.o religiosa, !Uosófica ou poUtica . .,
Ju.stitic~ã.o

A nova redação abrange de · forma
muito mais extensa todos os que se
extmem do cumprimento de disposições
legais extensivas a todos os braslleiros, em virtude de convt.cç6es, relJglosa. filosófica ou polft1ca. se forem
privados dos direitos pollticos apenas

-22·a.quêles que se virem na contingência
de se recusarem a determina.das exi·
gênclas da. lei. ter-se-á. introduzido

eVidentemente o sistema. de dois pesos
e duas medidas. A recusa. implica a
intimação. Ora, é notório que em

Jlumerosos casos de impedimento por
motivos religiosos, ta.l Inti.ma.Ção jamais é produzida p"ela lei. Não haver&.
pois, para. êles. a necessidade de se recusarem aos seus chamados. Nem por
isso, contudo, deixam de ter-se esquivado às suas imposições. Substituir
portanto a pa.Iavra recusa por isenção
é não só medida de eqüide.de, como o
úilico meio de tornar realmente e!etlva a idéia de priva.t' de d!reitos
politicos os ..que se furtam ao cumprimento das obrigações sociais extensivas a todos os cidadãos.
Quanto à substituição das pa.lavras
"obrigação, encargo" pela. pala~
"ônus•• é; igualmente, em todo sent1do
conveniente. por implicar de forma
mais clara também as contribUições
monetárias que se exigem de todos os,
cidadãos para a orgamzaçã.o do pais.
Ainda aqui as vantagens que desfrutam membros de seitas religiosas ~e
riam oompensadas, uma vez que os
mesmos ficariam exclufdos da. administração de bens para cuja existência
deixaram de colaborar.
Sala das Sessões. 23 cie Junho de

1946. José Maria Crispim. . lr!4'U1'ido Gra.bois. - Alciães S®ença..
- Gregórfo BezerTa.. - L1Lfz Ca.tlo:t

Pre!Jtes. -

Neto. -

'l'ri/ino

Corr~.

-

A.lceào Coutinho. -

Marighella.

Batista
C'.Zrlos

·

N.0 3.042

Assim redigir:
Art. 155 - A lei estabelecerá o processo especial da perda dos direitos
políticos e as condições de reaquisição
dos direitos politieos -

BaTTeto Pinto.

Justificação

A mesma lei que estabelece es condições de reaqUisição dos direitos po-

liticos deve regular o processo especial
da perda. dos direitos políticos.
Sala das Sessões, 21 de Junho de
1946. -

~-

E. Barreto p;.nto.

N.0 3.043
156, 157 e 158.

S&prima-se, redigindo-se, em seu
lugar, um dispositivo genérico, baseado no disposto no art. 23 e que abranja todos os cargos. .
Ficará, pois, para a lei ordinária a
dlsclpUna da matéria.
Sala das Sessões, 24 de Jllll:ho de
1946. -

Ataliba Nogueira.

N.0 3. 044
Ao art. 157, n - substitua-se o inciso a. pelo seguinte:
a.) no respectivo Estado, o Governador eleito para o período imediatamente anterlol' ao que lhe haja
sucedido, ou. até dois anos antes do
pleito o tenha. substituído; e o Interventor Federal, que tenha. exercido
as suas funções até dois anos antes do
pleito.
. J'U:$tifica.ção

N .0 3 . 041

Art. 153 § 2.
Onde conVier. "Por
condenação dos crimes de moeda.
falsa, peculato, estelionato ou fa.lência
fraudule!J.ta.
0 -

Justi/ical;ão
A lei penal reabllita o réu pera!lte
a sociedade uma vez cumprida a. pena.,
mas há. ceita.s situações na admln1s-

Não há ninguem que ignore ser· a
chamada máqUina eleitoral o maior
campo de nossa incipiente democra"cia. Os goverr.antes as montam para,
fazerem . os sucessores. Petor alnd2. se
as :nontam para se sucederem a sl
próprios, ainda que deitem um titere
de permeio. Para corrigir êsse velho
Vicio da política nacional. impõe-se a
aprovação desta. emenda. evidentemente moralizadora dos nossos costumes partidários.
Sal:l das Sessões, 21 de Junho de

tração pública, principalmente. nas
que acarretam gerêncla dos <fulheirús
1946. - Aliom!lr Baleeiro. .
pllbllcos e devem exigir daqueles
que entram no exerciclo dos cargos
N .0 3.045
públicos qualidades que os recomendem à confiança dos seus governados.
Ao art. n.O 157, n .0 I, letra. a:
Salas das Sessões, 18 de .runho de ·
Onde se lê - "seis meses••
.1946. - Coelho .Rodrigues. - Ant6nio Correia.

Diga-se- "um ano ...

-2SJustificaçã.o
A emenda visa. evitar que os gover-

nadores e interventores federais aproveitem-se da máqUina · eleitoral por
êles montada. a fim de se candidatarem
à. Presidência. da. Repúbnca.. o prazo
de seis meses é exiguo para. essa f1na.11da.de. Acres<:e que o governador. ou
interventor, quando. candidato à Presidência da República, desclll1i.-se
não raramente, aos últimos tempos
de um mandato estadual, de govêrno
que exerce para. só se preocupar com
a conquista da posição a. que se candidata. A emenda resguarda.. assim,
convementemente, os altos interêsses
da administração do Estado.
S3.la das Sessões, 24 de junho de
1946 Bias Fortes.
M ac'h.cz.do .

-

Cnristiano

N.0 3.046
Ao art. 157, n.0 n, letra c:
Redija-se assim:
c) até seis meses depois de cessadas definitivamente as suas funções,
CoS secretários de estado, os comandantes das Regiões· Militares, nos Estados
nelas compreendidos, os Comandantes de forças do Exército, da Arm.a.d.a,
da Aeronautica on da ·Policia, os chefes de polfcia. os magistrados federais
e estaduais e o chefe de ministério
público local, no respectivo Estado.
Justificação

o' projeto omitiu entre os inelegiveis

para. governador os comandantes de
Regiões Militares e de forças do Exército, Armada, Aeronautica ou das Po. licia.s, existentes nos Estados, o que
de modo algum se justifica..
A emenda restaura o disposto no
art. 112, n.0 2, da Constituição . de 16
de Julho de 1934.
Sala das Sessões da AssE:mbléia
Constituinte, em 24 de Junho de 1946.

-

Antenor Bogéa.

N.C 3 . 047
Redija-se o n.0 V do art. 157:
... Para as assembléias legislativas
até dois meses depois de cessadas defi.:
nittvamente as S'.la.S funções, as autoridades referidas n06 ns. I e II.
JustificaçtüJ

Não é razoável que só sejam inelegíveis para. as assembléias legislativas
os governadores e secretários de ~
tado, conforme dispõe o . projeto. As

mesmas razões que ocorrem em relação a essas autoridades devem determinar a. inelegibilidade dos magistrados, inclusive dos Juizes eleitorais, do
chefe de policia e das demais autoridades referidas nos ns. I e II do artigo 157.
Sala das Sessões, 24 cte junho de
1946. -

Almeida

Monte.

Oswal® SttuúLrt.

Bcúbosa. -

-

B41d

N.0 3.048

o n.0 m do art. 157:
"Para prefeito:
a) _; o que houver sido eleito para.
o período imediatamente anterior e
bem assim o que .lhe tenha sucedido.
ou, até sets'-meses antes do pleito, o
tenha substitUído:
b) - até três meses depois de cessadas definitivamente as suas funções.
os que forem inelegíveis para governador do Estado.
Redlja~se

Justificação
O projeto não inclúi na inelegibilidade para prefeito as mesmas hipóteses previstas para presidente da República e governador do Estado permitindo, assim, que os ma.g1st;i-a.dos
inclusive os juízes eleitorais, os Secre.:
tãrios de Estado, chefe de policia, chefe do Ministério Público, etc. sejam
elegiveis para o cargo. Existe, entretanto. em relação a essas autoridad~
os mesmos motivos que determinam
as inelegibilidades para presidente e
governador. ~ o que a emenda sugere
fixando, contudo, um prazo relativa.:
mente pequeno.
Sala das Sessões, 24 de junho de
· 1946. Monte -

Raul Barbosa. Oswaldo Studart.

Alm.eüfa

N.0 3.049
Reclijam~sc

as

n.0 II do art. 157:

a.Uneas c e d do

c) - até seis meses depois de cessada definitivamente as suas funções.
os d~emba.rgadores, o procurador geral. os juizes do Tribun.a.l Regional
Eleitoral, o procurador regional eleJtoral. os secretários de estados e o
chefe de policia, no respectivo Estado:
d) - até três meses depois de cessada definitivamente as suas funções,
os juizes de direito e os que forem
inelegíveiS para presidente da. Rep6bl1ca, salvo os referidos nas altneas ~
b e c dêste número.

-24JU3tijicação

A emenda tem por fim corrigir fa·
lhas e contradições do projeto.
Nll
alínea c do n.0 n do art. 157, determina-se a inelegibilidade, até seis me-

ses depois de cessadas definitivamente as suas funções, dos magistrados
federais e estaduais. E na alfnea d
do mesmo n .0 II. se dispÕe que a inelegibilidade para o cargo de Governador, é apenas de três meses com
relação aos que forem inelegíveis para
presidente da República., salvo os referidos nas alinea.s a e b do mesmo
n .0 n . Em primeiro lugar, os juizes
da Justiça.. eleitor8l, aqueles que lr.terferem diretamente nas eleições e
no preparo do eleitor, ficaram com o
prazo de três meses para. se tornarem
tnelegiveis, enquanto os magistrados
· em geral teriam o prazo duplo de seis
meses para. o mesmo efeito. Em se·
gundo lugar. os secretários de Estado
e os chefes de policia teriam. pela
alínea c do n.0 n. o prazo de seis meses para se tornarem inelegíveis, enquanto, pela alfnea. à do mesmo
número n, e em relação· à eleição de
Governador. teriam esse prazo reduzido a três · meses, pois figuram na
enumeração da letra c do n.0 I do a.rtigo 157 e não ·f oram ressalvados pela
parte final da alfnea. à do n.0 II referido . No primeiro caso, há Uma. contradição de princ~ios e no segundo,
uma contradição de regras constitucionais. Por outro lado, não é justo
que o prazo para a inelegibilldad.e dos
magistrados de primeira instA.ncia
seja idêntico ao fixado para os membros dos tribunais superiores, pois a.
jurisdição daqueles é restrita apenas
a uma comarca, enquanto que a desses é compreensiva de todo Estado. ·
A emenda bá.rmoniza as duas disposições citadas e adota critério mais justo
em relação aos juizes de direi·t o.
Sa.la das Sessões. 24 de junho ele
1946. -Raul BaTbosa. Almetdcl
Monte. - Osvaldo Stu.dart.
N.0 3.050
Ao art. 157 c:

Suprima-se: " as chefes e sub-chefes
dos estados maio:;:oes do Exército, da
Armada e da A.erona.ut1ca."
Justifkação
J:: teoria pensar que es Chefes do
E .M. Ce ar11ás, quaisquer das autor1-

dades mencionadas em I-c) possam
uttuzar seu cargo como meio de compressão para fazer-se eleger Presidente da República.. Aliás, nas Constituições anteriores (91 e 37) não se
cuidou de tantas inelegibilidades. A
de 34, quanto às eleições para Governador dos Estados. consignava a dos
Comandantes de forças (Exército, Ma·
rinha. e policias) neles sediadas. No
projéto atual nada há de a.nalogo a.
isto; entr~tanto, mutczti3 mutanàis, o
caso é o mesmo que o daqueles grandes chefes com relação à pres!dêncla
da República.. A emenda que apre..;
sento não diz respeito a lneleglbllidades e sim deseja ferir as expressões:
"Chefes e sub-chefes das estados
maiores do Exército. da. Armada e da.
Aeronautica. " Quem nos diz que não
convirá. de futuro, serem êsses tftulos
alterados? Há mUitos chefes mUltares que assim pensam.
Todo o Estado Maior o é de llnl
Chefe, ou de um Comandante de
. Força, e todo Chefe todo Comandante
ãe forÇa, qualquer que seja a _impar.~ _
tA.ncia dêste, tem um dado maior.
O Presidente da República, como Chefe Supremo das Forças Armadas, tem
agora o seu. há pouco criado - o
F.Stado Maior Geral. Os Es. Ms. do
Exército. da Armada e da Aeronautic&,
n§.o são de chefe algum. O Chefe do
E.M. da Armada.. por exemplo. não
é um simples Chefe de Estado Maior,
é mais do que isso: êle é de fato quem
comanda a . Marinha
propriamente
combatente - suas forças. Comandante Ohe!e da. Armada deveria ser
seu titulo e o orgão que se chama.
Estado Maior da Armada deveria ser
3eu. estado maior. com um outro Almirante à testa. O comandante Chefe
da Armada. exerceria. em terra suas
altas fun~ões : orga.nizaçio, d.istrlbUiç.io, diretriZes principais. expedição
de planos de csmpanha, etc. , tendo a.
êle subordinadas as diversas fôrças
navais independente3. cujos coma.nda.'ltes por sua v~. teriam seus estados mà.iores. Os mesmos argumentos
para. a Aeronautica. bem como para
o Exército, onde, en.tretanto. as funções de Chefe do E:stado Maior não
têm tido o cs.ráter de comando; mas
a áltima e recente lel sObre organização do Exército mostra a tendência.
a assim consideta.r. O Comandante
Chefe no Exército. bem como na Marinha e na Ae..-onautlca., teriam todas
as forç~ sob seu comando e deixaria de ter aquelas que por dec!d.o do
Presidente da Reptlblica, Chefe su-
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· premo das Forças Armadas, devessem
fazer parte de agrupamentos combi~
nados. compreendendo por exemplo:
Exército e Aeronautica. Ma.rinha. e
Aeronautica, ou Exército, l4a.r1nha e
Aeronautica., subordinados a um outro
Chefe. São as forças mixtas de que a
2.• grande guerra nos deu o ensinamento de um largo emprego em certas
circunstâncias. Já. tivemos o caso da
P.E.B., que compreencna. uma. forçt.~,
do Exército bastante grande e um
destaca.Dlento de aviação. Um General do Exército era o Comandante
da FEB e esta era. subordinada. ao
Q.G. do EXército; a. força aérea, evidentemente, deveria. estar, a êsse
tempo, desligada da subordinação ao
Estado Maior da .AeroDBUtica. Isto
pôsto s~ no futuro achannos conve~
niente que Exército, Marinha e Aerona.utica tenham êsses Comandantes
Chefes, esbarraremos nessa outra institUição, a dos Chefes do E.M., a que
a Constituição teria cogitado e dado
existência.
Sala das Sessões, 24 de Junho de
1946. -

Abelardo Matá.
N.0

3.051

Ao artigo 157.

1.0 ) 1UZ8 letras b e c do inciso I:
onde .se lê "seis meses" diga-se "um
ano".
2.0 ) a letra a do inciso 11:
redija-se assim:
.
"a) no r~pecti'Vo Estado, por prazo
igual ao da duração do pel1odo governam.e ntal, o governador eleito ou interventor federal; o vice-governador
ou qualquer outro substituto que tenha
estado em exercíCio até um ano antes
da eleição; ..
3.0 ) 1UZ8 Zetrc;s b e c do mesmo inciso:
onde se lê "seis meses'' leia-se ~UIXl
ano••.

4.0 )

na ietra d

do

me31no i11Ciso:

onde se lê "três meses" diga-se "seis

.meses".

.

5.0 ) ao inciso III:
onde se diz "seis meses" diga-se "u:n

ano".

6.o) ao inciso IV:

rediJa-se assim:
.. IV -

Para a Câmara dos Depu-

tados e o Senado Federal, as autori-

dades referidas nos números I e n
por prazos correspondentes à metade
dos aU estabelecidos."
7.0 ) ao inciso \T:

redija-se assim:

.. V - Para as assembléias legisla~vas até um a.Ilo depo!s do afasta.-

menta definitivo do cargo os governadores e até seis meses os Secretâ.rios
de Estado, :1.os respectivos Estados."
e mantenha-se o parágrafo.
Justificação

Será feita da tribuna..
Sa!a das Sessões, 24 de junho ds
1946. - Brochado da Boch.a.
N.0 3.052

Ao a.rt. 157, n.
Substituam-se, por estas, as primeiras palavras do n.o n, letra a:
a) no respectivo Estado, o Governador que haja exercido o cargo por
qualquer tempo no período imediata-

mente anterior. ..

Justificação

Do projeto:

Art. 157. São tambem ine-legíveis:

n - para governador:

a) no respectivo 'Estado, o
governador eleito para. o periodo
a.nt~rior.

Pa.ra que se verifique a inelegtbil1..
da.de, deve ser necessário, pelo menos,
que o governador eleito tenha ~
mido o c2.rgo. O simples fato de haver
sido eleito não pode bastar.
Sala da.s Sessões, 24 de junllo de
1946. - CZoclomir Cardo~o.

N.0 3.053

Redija-se a alínea b Cio n.0 m do
art. 158:
"b) para vereador, salvo se já t.iveren.. exercido o mandato, ou !orem
eleitos simultAneamente com o prefeito . "

Justificação
A emenda harmoniza o sistema ji
adotado .pelo projeto em relação aos
parentes do Presidente e Vice-Presidente da República e do Governador
<n.0 I, letra c. e n .0 II, letra b, ambos
do art. 158) .
Sala das Sessões, 24 de junho de

1946. -

Stud4rt: -

Rau.Z Barbosa. Almeida Monte •

O~

N.O 3 . 054
Ao art. 159, § 38 - Suprtma.-se.

Jvsti/iccçâo
I. Nesse dispositivo ambíguo, bâ ou
super!luidade, ou entrave pemidOBO

-26às !unçães do Estado e a.o aperfeiÇOamento .social.
Se o disPositivo 'Visa evitar o con-

!Jsco puro e simples através da t.ribu..

isso não é pretexto para que o egolsmo de alguns tripudie sObre a inSullclêncla econe.mica da grande maioria
dos homens e mulheres. Está na conseiên~ia de cada uzn de n6S que h4
g:ra.nàes m)ustiÇa.S no atual sistema de
repartição dos frutos do trabalho d~
todos. Ora, se detennin.ada politica. fi.:.
nan-eeil'a - tributação eiicaz dos indivíduos mais opulentos e de menores
encargos pessoais paralelamente à
a:plicação de õ.espesas em serviços públicos adequa.dos às cla.sses lD&is humildes e ·menos recom~adas - .se
essa politica ])Ode constituir um processo pacífico, gradual e eficiente para.
atingir-se estádio mais elevado de jus-

tação, certamente é dispensável, desde
que t:. propTietla.de é assegurada, salvo
a desapropriação com as Jtistas indenizações. se. porém, planeja embs.ra.ça.r
· o pod~ t;ri'but§.rlo Sô'Dre os que t~
excepcional capacidade econômica.. so..
bretud().. quando adqUirida . aleatória..
mente, então êle é m:)usto e tt>-ntránc
a.o sentido ético-social de nosso tempo.
porque se o fisco poupa a quem possui
para o supérflua e para. o suntuârio,
fatalmente irâ exigir as IIliga.lllas de
queiil não ganha sequer ps.ra o inc:Uspem.á:vel à. vida de:n.t.To de. pad!t..o ~~m
t\~a. St)cial, á';> "9eincs porque impedi-lo
patf'vel com a dignida.<le human.s.. FoJ..
através dêsse dispositivo, que exibe o
aliás, o· que sempre ocorreu no Brasil.
reacionarismo transparente em vários
· n. N~s pais~s maiS de.tn.oetã.ti~~ e, 1)0-n.~~ d~ ?-roleta. ~fonn.a.r, para.
ao IIlesmo tempo, de maior capitalisconservar, como, por outras palavras.
mo, há certos impostos, que, por sus. disse F. Roosevelt. - Alicmuz.r Baleeinatureza. especifica, sâ.o cob"rad<ls em TO. - C.uiz Via.na.. - .R1L11 Sa.n.tos.
tarifas suscetíveis de absorver a maior
Parte da coisa tributs.da • .Nos Estados
N.0 3.055
Unidos, por e,cetn:plo, o im1)ÕSto de
· rencta pode atingix a 77 % e até 81 %;
Ao art. 159 - Acrescente..se, como
o JnlpOsto sôbre a herança também · -p.!lrá.grs.fa, e com & devida. numera.Ç:Ao.
pode alca11çar 77 % (federal estate
Pa:ré.~ta;t:~ A gra.tuida.de ·acf fu3ta.x) CVer Schultz: u American Publlc
tiçá, na /OT1114 que a lei determinar•
.Fina..nce", págs. 470 e 426). Em vários
pafses, na. últuna gtlerra~ a f.tnpôstQ
Ju.sti1i.caçã.o
sObre lucros ex~'ssivóS absorveu 95 %
A di.StribuJ.ção àa. ju.stiça, deve aer
dos :mesmos, ott seja a quase· totau..
in.teira:tnente gratuita. Pai advirá um.
dade,
prestígio enorme para a democrac:i&
OrS., a pemunência de dispositivo,
como o condenJJ.do pela. emenrut, im... · brasileira. O summo cuíque tribuere é
wna função precípua. do Ests.do, pela
possibilitaria õ Bt"asil de co~-ar 1m..
qual nJ.o deve haver remuneração espostos até a medida do necessário, eD;l
pecial. Lei ordinária regulará o a.scertas circunstâ.nci.s.s, coJllo guerra,
sunto na sus. eficiência prática.
crise aflitiva, etc.
m. Par outro lado, os tributos
Sala das sessões da. Assembléia. :podem ser e são constantemente uti..
O laDo Oliveira. José Alves Lilizados para finS extra.fiScais, como 'RJl4res.
os de orientar e até proibir o consumo
N.0 3.056
de certas coisâs (álcool, biU"alhos, ali. mentes Imprópriós, etc.), !orçar o lo..
Art. 159 l 13 - Su~r!mir.
teamento de terras, comba.ter o maltusianismo, o ausentismo. o cellbata,
JustificaçãO
a evasão de objetos raros · ou de
arte, etc. A tarifa aduaneira, como
Partidários da separação entre aa
uma de política comercial, é caso atiVidades do Estado e a religião, aotfpico.
m~ pela. sup~ total do ~o.
IV. As multas. em certos casos, O problema de prestar assisténcla reo do contrabando, por exemplo, devem
ligiosa ao aluno seria, aliás, de grande
ser suficientemente enérgicas para deootn.pleldda.de. de"ddo . à va.rtedade das
sencorajar a traude.
correntes rellg1osas que existem no
B~. Mantido no terreno particular.
Aiélll disSo, a Constituição não pode
u. sol~ 15e ds.r1a.m. n&tu:almente.
ser estranha aos ~o'o\e.ma.s 1lUUs ~
Simplificando a questão. Não aerla
VUlsivo.s da nossa época. Deseja-se a
justo, também, empregar-se a renda
preservação da demoera.cla. o reginle
da.s liberii&des !un.~a.menta.\5. o 1iB. -plu- ~úbliea, ~tn.~ das ~
providaS de todo o povo. inclusive dos
ralidade de pa.rtldos, o da eminente
contribuintes de filosofia oposta às
_dignidade da pessoa humana. Mas

-27religiões, na. manutenção de suas disciplinas. tanto mais que as atividacles relig1nsas em nada contribuem
para a elevação da renda nacional.
em vista de desfrutarem de isenção
geral de impostos.
Sala das Sessões, 26-6-46. - Alcedo

Coutinho. - Luiz Carlos Prestes. Gregório Bezerra. - Claudino José
tta SUtJa. -Mauricio Grabois. - Alcides Sabença. - Carlos Marighella.

N.O 3.057

Ao a't't. 159
Substitua-se no § 13 a palavra
•freqüência.. por "ma.trfiCula.".
Justificação

Poi feita da tribuna em sessão de

13 de Junho.
S.S., 24 de junho de 1946. Brochado
da .Rocha.
N.0 3.058
Art. 159 - § - Acrescentar onde
convier: "E" ga.ra.ntldo o direito de asilo a todos quantos sofram, nos países
em que residem, limitações em sua Uberdade por defenderem a. ca.usa ·da
· d;:mocracia ou por suas atividades
cientificas ou culturais'".
Justificação
~

dever elementar de humanidade,

assegurado em todos os países de-

mocráticos do mundo, a concessão do
direito de asilo a todos aquêles que.
nos pã.ises em que residem, sofram
restrições à. sua liberdade, por defederem a causa da democracia, ou por.
suas atividades cientificas ou culturais . Ademais. de dever humanitário,
é também do próprio interêsse nacional a concessão de dire1to de asilo em
tais casos, visto que os que defendem
a democracia em: seus países, contra a
opressão e a tirania, são democratas
que só podem ajudar ~om o seu esfôrço a marcha para a Democracia em
nosso pais.
Só os fasclstas, intmtgos da cultura
e da ciência, perseguem os indivíduos
por suas atividades cientificas e culturais. Dar asilo a êsses é contribuir
para a luta contra o fascismo e remanescentes fascistas. além de constituir excelente aquisição para o país
a v1nàa de elementos dêssa natureza.

s. s.

24-6-46

Jorge Amado - Mau.ricio Grabois Luiz Carlos Prestes. - Batista. Neto.
Alcedo Coutinho. - Trifino. Corréa.
- Claud.f~ José da SUfXL. - - Gregõrio Bezenoa.. - Carlos Marighella.
N.0 3.059

Art. 159 - § 28 - Redigir a,ssjm:
"Dar-se-á habeas corpus sempre a
alguém que sofrer ou se achar na
iminência de sofrer violência ou coação ilel!al na sua liberdade de ir e
vir. salvo nos casos de punição disciplinar'•.
Justificação
Em face das experiências demonstradas pela prática, toma-se necessário que o parágrafo alusivo ao habeascorpus seja bem explicito, a fim de
que se ponha paradeiro definitivo ao
vício de abuso de autoridade, tão enraizado, devido aos longos anos de regime de irresponsabilidade criado com
o advento do Estado Novo. A pretexto de que determinado cidadão pode
constituir uma hipotética ameaça à
ordem pública, a autoridade policial
poderá. justificar, como legal, o ato de
abuso de poder, coagindo-o ~'ll sua
liberdade de locomoção. Estamos elaborando uma Constituição democrática, e é. imperativo, do cidadão sejam
assegurados em tôda plenitude.

S.S., 24-6-46. - Jorge Amado. Mauricio Grabois. Luiz Carlos
Prestes·. - Batista Neto. ·- Alcedo
Coutinho . - Tri!ino Corrêa. - CZandino José da Silt>a. - Gregort.o Bezerra. - Carlos MaTighella..
N.0 3.060

Art. 159 - § 29 - Redigir assim:
"Dar-se-á mandado de segurança para
a defesa de direito certo e incontestável, améaçado ou violado, por ato
manifestamente inconstitucional ou
ilegal, de qualquer autoridade. O processo será. o mesmo do habeas cor. pus. O UlaD.dado não prejudica as
ações petitórias competentes".

Justificação
O abuso de poder precisa, além de
re!4eiado, ser punido. A Justiça não
deve Umita.r-se, apenas, a impedir sua.
concretização ou fazê-lo cessar. Precisa, sobretudo, estar armada
punir os responsáveis por tais crimes.
Dai a necessidade de ficar assegurado,
num dispositivo constitucional. que a

pm
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concessão de um lllB.Ildado de segurança não impede que o responsável
pelo crime de abuso de poder seja
ch.a:Jnado à prestàção de contas em
:face da justiça. o mandado em si
não constitui uma punição. Impede,
apenas, o prosseguimento do ato ilegal
A responsabilidade pela prática dêSte
constitui processo à parte.
s.s., 24-6-46. - JOTge Amado. Mauricio Grabois. - Lu.i~ Ctz.rlos
Prestes . .:.._ Batista Neto. - Alcedo
Coutinho. - Triji7U) Corréa. - Cla.udino José da Silm. - Gre!JorlO Bezerra. - Carlos Marigkeua.
N.O 3. 061

Emenda ao

a..~.

159, § 29:

modo que ficará assim redigida a última parte do primeiro perlodo do

texto:

"seja qual !õr a autoridade responsável pela ilegalidade ou abuso do
poder".
Breve Ju.stificaçáo

Sem te!erencia à autondade -pública,
ficará mal definido o :rru.uu:la.do de
segurança, pois a ilegalidade pode
ser concedida por um part1cula.r, e
nem P<>l' isso da;ré. e.nse~ à. exee.-pclonal proteção. Acresce que foi aprovada em-enda minha no mesmo sentido. no seio da COmissão Constitucionsl.
s.s.. 24 de Junho de 1946. MiUtm Campos. .
N.0 3.062

Art. 159 - § 13 - Bediglr asaiiD:
"Só será permitido o ensino religioso. 't18S escolas oticüüs, exn ca.Táter
facultativo ...

J'U.StijiclU;ão
O cará.ter obrip.tórto levaria a~
absurdo de indlvfduos não religiosos
sofressem a coação de serem obrigados
a aulas d~ religião. O ensino religioso
deve ser. no mâx1mo, fa.cultado à.que·les que o rechlmarem. o - mafs seria
impoSição absUrda e anti-democráttca.
Sala das Sessões, 24-6-46. - Jorge
Ma.uTicio GraboiS -

Z.~

Carlos Prestes - Batista Neto - Alcedo Coutinho - '.l'rilbu:; Corrhl Cl4udino José da Sílf'a Gregório
CCU'los Marighe~

Bezerra -

-· Emenda ao art. 159,
44:
Suprima-se.

§§

22, 23, 24 e

Breve justificação
A m.ateria dêsses incisos (patentes
de invenção, marcas de fábrica, pro.
prieãade llterári& e regras de interpretação) é regulada muito propriamente pela legisla.çã.o ordinária. e não
há motivo para QUe seja consagrada
na. ConstitUição.
Sala das Sessões, 24 de Junho de

1946. -

, Acrescenta-se "a autoridade"" de

A:m.ado -

N.0 3.063

Milton Campos.
N.0 3.064

Art. 159 - ~ 8.0 - Redigir assim:
"A publicação de livros e periódicos
lndepeode de licença do poder público".
Justificação

A segunda parte do parágrafo;~· cuja
supressão propomos. está em contra;..
dição com a primeira parte. Realmente, não será possível limitar as interpretações sõbre o que seja "'propaganda de guerra ou de processos
violentos para subverter .a ordem politica e social'', e nem mesmo "comércio de gravuras ou textos ofensivos
ao pudor••. Qualquer obra cientifica,
visando, pela critica .b.ont=Sta, apresentar sugestões sõbre a forma ma.is conveniente de conduzir a politica mundial, pode ser 1nterpretada, se isso
convier ao poder encarregado de fazer
respeitar a Constituição, como obra
ãe propaganda guerreira. Não se diga
que os governos estarão a salvo de
Tepl'esenta.r innu.ênclas anti-nacionais.
Aí estão numerosos exemplos dos go"Yernos europeus satélites, que tão mal
conduziram seus paises, guiando-os
-pelos mterêsses de outros governos,
1nterêsses que nada tinham de coJllum .
com oo dos povos que deviam defender. Por outro lado. as próprias obras
• art.e e cl~ poderio se-r incluidas, quando mal interpretadas, entre.
as "gravuras e textos atentatórios ao
pudor".
Ainda Ulais: não é possível deixar
em mãos de comisSÕeS de censura. sem
nenhum conceito clentitico ou estético, o jul.:,GOSm.ento do que seja realmente clêncla po11t1ea, arte e o que

-29seja propaganda subversiva e textos
atentatórios eo pudor.
Sala das Sessões, 24-6-46. - Jorge
Amado Carlos

MavridO Graboú -

Pres'Us

-

Alcedo Coutinho -

Luil
-

Batista Neto

justos!

Sala das Sessões, em . . . .
de 1946. - Campos Vergal.

~e

Junho

Trilino Corréa -

Claudino José da Silva Gregório
Bezerra - Carlos MarigheUa.

Adite-~e

impõsto sõbre a renda? - ó senhores Representantes, sejam, por favor.

N.0 3.065
ao art. 159, § 34:

As penas privativas ou restritivas

da. liberdade devem objetivar a reeducação do culpado.
(A justüicação será feita oralmente>.
·
Em 24 de Junho de 1946. - Freitas
Cavalcante.
N.0 3.066
Substitua-se o § 11.0 do art. 159 pelo
seguinte: O casamento será civil.
Justificação

A lei não proíbe, nem nunca proibiu que os religiosos se casem em suas
igrejas. Por que, a interferência da
igreja nos negócios do Estado ? O Estado permite o casamento rellgio..~ e,
entretanto, a religião católica não
aceita, não reconhece o casamento
civil ! Separem-se os dois poderes !
Até quando havemos de andar submetidos à igreja de Roma ? - Isto aquf,
acaso, é colônia do Vaticano? Por que
êsse poder espirit~ insiste em
imiscuir-se no poder temporal ? Acaso, não fracassou o rellgiosismo na
Europa. permitindo que aquêle continente fôsse novamente afogado em
mngue?
Libertemo-nos dessas
fracassadas imposições.
Podemos nós garantir que os cartóric podem arcar com despesas em
emprêgo de tempo gratuitamente?
serventuários e escreventes podem
continuar trabalhando, sem recompensa, em casamentos, serviços m111tares etc? Há, ejetfoomente, cartónoa
qz.:e possuem e:z:celente renda; n4.
inúmeros porém# que vivem com dific:uldad,e I ~ justo, criterioso, que ae

aconselhe um individuo a casar-se
ql:lando não tenha êle meios n.em para
pagar o casamento civil? como poderá depois sustentar a mulher ? Os cartórios, porventura. não pagam
iln'põsto sôbre a renda? não mantêm
auxillares ? - A igreja realiza gratui~ente os seus casamentos ? paga

N.0 3.067

Ao a.rt. 159 l 11.o.

Suprima-se a !rase final.
Justijilxu;iio
A disposição cuja supressão

se pro-

põe é injusta nSI primetra parte e
incompreensível :ca outra.
Esta.belecer a gratuidade do registro de casamento religiaso, quando não
o é o do civil, é tentar impossibilitar
e. salutarlssima. norma princip!lll. Com
efeito, se os oficiais de casamentos DÃO
recebem ordenado fixo, se o Estado
na.da lhes paga, antes, dêles exige a
posse e o sêlo dos livros pela. sua. pró. pria conta, como exigir deles que trabalhem sem remuneração e ainda. com
desembolso? O O!icla.l que nio recebe emolumentos pelo registro do
casamento, e perde com êle, pois . há
que} tomar fôlhas dos seus livros, n§.o
tem o menor interêsse em cumprir a .
!orma.l1da.de legal. e, certo de que ga,..
nharis. mais com o calsamento civil,
criará todos os óbices à providência.
Quanto à obrigatoriedade, a disposição é 1ncompreensfvel. Quem está
obriga.d(;.? O Oficial do Registro de
Casamento? O Juiz? Os cônjuges?
O ministro da confissão religiosa?
Quanto ao primeiro, é dlspe~vel
qualquer declaração. Se se trata de
função do ofício. logo vê-se não ser fa.cultatlva. Quanto ao segundo parece
não ter êle pe.rticlpeção no caso.
Quanto aos cônjuges. é absurdo.
Herm.es Lima.

N.0 3.068
Ao art • . 159,

~

21.

Diga-se:
"E" garantido o direito de propriedade, salvo a desapropriação oor necessida.de ou utilidade públi<'.a. o•
por interêsse social, me<iiante prévia
e justa indenização em dinheiro ..• O
resto, como está.

Justijicação
Quando se discutiu o assunto na Co-

missão Constitucional, o ~to

!oi

-30-

aventado e dis<:utido pelo signatá.r.io.
E se aos egrégios componentes àa mesma não aprouve aceitar a inserção á.
desapropriação .. por interêsse social'';
é que a êles pareceu compreender-se
. a hipótese ns. exp~essã.o "utilidade ;níbllca.''. Nada. impediria., portanto, a
desapropriação por interêsse social,
sem cuj::. possibilidade o próprio instituto da propriedade não é fàcttm.ente justüicá.vel.
Que o homem possua como seu, de
forma absoluta, aqueles bens necessários à. sua ~"ida, à S'Ua profissão, à.
sua manutenção e à da sv.a família,
mesmo os que constituirem economias para o futuro, é perfeitamente
lógico, mesmo de direito natural. Mas

tem medo das criticas, nem das cllatrl-

bes. SOmente o relapso, o mal inten-

cionado, o explora.dor moral ou !isico
do povo, teme a Uberda.de, da mesma
forma que o morcego receia a l.uz do
dia.

-

Sala da Assembléia Nacional Con!-.
tltuinte, em 24 de junho de 1946. Campo$ Vergal.

N.o 3.071

Substitua-se o § 13 do Art. 159 pelo
segumte:
"Será leigo o ensino ministrado nos
estabeleclmentos públicos".
Justificação

além desSe mfnim.o, ou a. propriedade

tem uma função social, ou o seu proprietário a explora ou a mantém dando-lhe utilldade, concorrendo para o
bem comum, para o el1rlquecimento
geral, ou ela não se justifica. Na. bjpótese, a emenda não chega a.o extremo de negá-la. Mas, superpondo o bem
comum ao bem individual, adm'te a.
expropriação das propriedades inúteis
das que poderiam ser cultivadas e não
o são, daquelas cujo domínio aosllluro
chega a representar um acinte aos
outros homens.
Certo, a egrégia Comissão, sem de-1xar incorrer em contradição, .ldmitiu
tal desapropriação, até com maior largueza, no art. 164, § n.0 18, do Projeto. Mas o melllor é tratar do assunto num só lugar. - · Ferreira. tie Souu:.
N.O 3.069
Ao art. ISS, § 11.
Suprima-se a frase tlna.l.
Justificação

Será feita da tribuna. -Ferreira dB

de Souza.

N.0 3.070
- Redija-se assim o § 5.0 do art. 159:
..E. livre a m.mü!estação do ;lensa.-.
mento através da palavra falada ou.

escrita, sem dependência de censura.
Cada um responderá. pelos abusos que
cometer, nos casos e peta· forma que
a lei determinar. N""ao é permitido o
anonimato. E' assegurado plenamente,
o direito de resposta••.
Jtmificaç6o
A liberdade é o· pão do espfrlto, assim como o trigo é o p§.o do corpo.

O homem reto, honesto,

cri~. nJ.o

Religião aprende-se nas igrejas.
Neste pa.fs não se proibe ningu~m de
freqüentar sua igreja. O Estabeleci-·
mento público de ensino deve ser, precisa. ser, leigo, um campo neutro. O
ensino religioso nas escola.s é \liila.
violência praticada contra uma parte
menor de crianças não católicas. Estamos cansados e enfadados de saber
como se processa êsse ensino rellg!oso "facultativo". As crianças nãO g~::
tam das igrejas, não gostam de rezar,
e · a prova comprovada disso está em
que a igreja vai caça-las, amedrontá-las nas escolas! Mas êsse trabalho
é inútU! A ev()lução rebentará essa&
cadeias que tentam aprisionar o espírito humano!
· Sala. da Assembléia Nacional Constituinte, em 24 de junho de 1946. Campos V ergal.

N.0 3.072

Redija-se a.sslm o § 12 do art. 159:
• Será prestada assistência religiosa
às fôrças armadas durante o perlodo
ck guerra e serà. exercida por brasileiro nato".
J&ti/icaJ;áo
1t ainda 8 igreja de Roma !nterf~rindo, invadindo oa setores do Estado.
dia.nte da bôd.-vontade dos Srs. Re·
presente.ntes. J-A n1o chega. a liberdadellimitada que goza! Já nã.o chegam os
privilégios que desfruta! ~ crivei que
de agora em diante vamos ter capél.as

em todos os

qu~ e em todas aa.
orga.nizaç6es militares e para-milltares ! ? Acaso, as igrejas não continu-

am abertas

pare.

os seus fiéis? Jt ne-

ceuárlo ainda que a religlf.o de Roma.

-31invada. escolas, hospitais, colégios e
casenm.s? "Quosque tandem?.,.
Sala da. Assembléia. Nacional Constituinte, 24 de junho de 1946. - Ca.mpos
Vergal.

N.0 3.073

Substitua-se o § 11.0 do art. lSS. pele;~
seguinte: O casamento será civil. -

Campo:; Vergal.

Justificação

tos ns. 3.200, 4.828 e 12.299 <registros
de nascimento fora dos prazos legals).
Depois a certidOes inúmeras para 011
a.bonos de 1'amflla; pa.ra o se~ mintar; serviço de 1nd1~entes, encaminhados pela Policia e os da Assistência Judieiá.ria.
Somos também incumbidos dos 8el'viços do eleitoral, cujo expediente de
fornecimento de certidOes nos consomem tempo, material e deligência doe
empregados, sem qualquer remuneração.

A lei não prÓibe, nem nunca proibiu~
As Esta.t1sticas, então, sA.o para. deque os religiosos se casem em suas igre- sesperar, pois fornecemos, mensal..
jas. Por que a interferência da igreja. mente:
nos negócios do Estado? O Estado pera> mapas de nascimentos, cas8.1nenmite o casamento religioso, entretanto
tos
e óbitos paro.: Serviço Sanitário
a rellgião católica não aceita. não re- ,
conhece o casamento civil ! Separem- local; Seção de Ep1demiolog1o. do Esse os dois poderes! Até quàndo have- tado; 5erviço de Estatlatlca Federal e
mos de andar submetidos à igreja de para a Prete1tura Municipal;
b) mapas s6bre pessoas que de1xa.Roma? Isto aqui, acaso, é colônia do
Vaticano? Por que êsse poder espiri- rar.. bens o. 1nvcntnr1ar, paro.: JuiB,
tual insiste em imiscuir-se no poder de Direito e Coletoria. do Estado.
temporal? Acaso, não fracassou • :e2) - No cartórlc, o que nos comUgiosismo na Europa, permitindo que pensa
são os proees11oa de co.sn.mento
aquele continente fôsse novamente e estabelecida
sun srntuldade, irea.fogado em sangue? Libertemos-nos mos. fatalmentea i)o.rn.
n.a tuas dos que
dessas :fracassadas imposições.
não fazem po.r11 vlver. Depois, penso
Podemos nós garantir que os cartó- não ser jufito flcrLrmna privados desses
rios podem arcar com despesas e em- proventos. qun.ndo oa IBCerdotes das
prêgo de tempo gratu!tamente? Ser- rellg10es, cont1nu&lrdo, ecrtnmente a
ventuários e escreventes podem conti- cobrar dos nubentes.
nuar trabalhando, sem recompensa.
Os eserlv~a de pu sempre foram,
em casamentos, serviços militares, etc.?
salvo
raras exceçôea, oa n.mlgos da.a st·Há efetivamente, cartórios que vivem
tua.çOes poltticn.s e 6 justo que neste
com di!iculdade. S justo, criterioso, que momento
em que nossos vttais interês~ aconselhe um individuo a casar-se
ses estão a.me~a.doa, encontremos dequando não tenha êle meios nem para
por pn.rte dos nossos amigos do
pagar o casamento civil? Como pode- fesa,
mesmo Govêrno. 1!:.sse é o meu a.pêlo
m depois sustentar a mulher? Os car- ao
bom s.mlgo, represento, estou certo
tórios, por ventura, não pagam impôs- o pensamento
de t6da nossa classe.
to sóbre a renda? Não mantêm auxl- Espirito
jwst1ce1ro
e equlnanime, estou
lla.res? A igreja realiza gratuitamente certo, meu a.pêlo nAo
aerá em vão.
os seus casamentos? Paga impOsto s6bre a i'enda? O Srs. Representantes.
Se persistir, em plf!nàrio o ponto de
sejam, por favor, justos!
vista da ilustrada Oomlssio, teremos
dias negros, pola é lmpoaafvel vivermo.
Relativamente aos cartórios:
sõmente dos re~Patroa de nasclmento
A situaçã.o dos oficiais de registro e óbitos, o que noe restam, sujeitos
c!vil, vem, dia a. dia, se agravando, &
a.inda a 30 ~ de uaent.oa i!'&tultos.
pa.rt1r de 1940. quando pela Reforma
JX)r lel.
Jud1ciãrta do Estado, perdemos a esAinda seri tempo p•r• 10 evitar esr:a
erlvan!a e a alçada, cujos processos.
sangria
em noua. provento~, se a sua
do juizado de paz, .passaram para &
valiosa interveno&o correr em nosso
justiça. tqga.da.
a.mdllo. Par (Utlmo mata um argumen.,osterlormente, vieram. as leis 50Cia1a to: o último Jlecroto J:ltadu&l ndmero
e fomos obrigados a atender, gra.tuita- 14.978 de 28 do 1t01t.o da 1SKS, na.
mmte. os serviÇOS de registro, que no. obrigou & ~ tlll
oe 'fe.Ddalo eDCamlnhadoe -pelas Legiões de Al- mentas do n01101 awdU&rel e, ae predstencla. eom fundamento :KJa Decn- \'IIJ.eCer O cri*SO dO OIIIIDeDt.c Ç&-

eo"
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tulto. serão inúmeros dêles dispensa-

dos. pois será. impossível ma.ntê-los no
offdo. - Campos Vergal.
N. 0

Ao

§

3.0'1~

25 do art. 159.

Suprimam-se os dois per1odos fL"la.is.
Ju.stijicação

Os dois últimos períodos do dispositivo são de natureza meramente penal. Fogem, portanto, a matéria constitucional que não pode ciescer aos detalhes que constitue::n c objeto das
leis ordinárias, como seJa a cominaçfLo de penas. Melhor ficaria o dispositivó redUZido ao pnncipio geral
que o primeiro período postula.
·
Sala das Sessões, em 24 de junho
de 1946. - Alfredo N eve3.
N.t. 3.075

Ao Titulo V, Capitulo II.
Substitua-se, no Ca-pitulo I do Titulo v. a den!>!Jlinação" dos Direitos
Individuais" por esta.: "dos Direitos
e Ga.ra.ntias Individuais~·~
Justificação

Despreza o projeto <.. d!stinção entre
direitos e garantias, respeitada na
ConstitUição de 16 de julho de 1934 e
na. Carta de 10 de novam"bro de 1937.
Merece, por isso, a. critica que, a propósito da Constituiçá' de: 21: de !évereiro de 1891, !ez o !p'lmde Rui comen.tários à Constituição Brasileir&, vol. 5, págs. 180 e segs.
Sala das Sessões, em 21 de junho
de 1~. - Eloy Rocha.. - Antero

Letvcu.

N. 0 3.076

dade., inclue tudo quanto, em ma.té·
ria. de direitos individuais. pode significar a palavra "Vida' .
Também é c:U.spensáve1 a referência
a.os direitos concernente~:~ à. segurança individual. Na. expressão "direitos
concernentes à. 11berdad~' · , está contido tudo o que diz respeito à. segura.n..
ça individuaL
2) Outro alvitre: Suprima-se o princípio do art. 159, e faça-se, de cada
um dos seus parágrafos. um artigo.
Ju.stificaçáo
O princ1plo do .ut. 159, pode sem

nenhum prejuizo, ser excluido do texto
constitucional, pois apen~ resume o
que se contém nos parágrafos do mesmo artigo. - Gu.stavo Cc:pa.nema.

N. 0 3'.077
Ao § 29 . 0 do art. 159.
Acrescente-se ao § 29." do a.rtt. 159

o seguinte dispositivo~ "Não se concederá mandado de segurança contra.
ato do Presidente da República".
Altere-se, segundo esta emend&.... _a.
alínea i do n. 0 I do art. 77.
Justi.jiMLçáo

O direito vigente exclu~ o mandado
de segurança como remédio contra ato
do Presidente da República <Código
de Processo Civil, art. 319) .
Não é conveniente modificar, nêste
ponto, a. legislação processual.
Gustavo Capanema.

N . 0 3.0'78

Ao § 17. 0 do art. 159.
Substitua-se o § 17: 0 do art. 159
pelo segumte:
"§ 17. 0 E' livre o exerc1cio de qualquer profissão. observadas as condições
d~ ea.pa.ctdade qut a. lei estabelooer".

Ao art. 159.

Justificação

SUbstitua-se o principio do m.
158 pelo seguinte:
• Art. 159 - A Constituição assegura. aos brasileiros e estrn.ngeiros a inYiolabilldade dos cilreito:.. concern.en.tt41 ~ liberdade e à propriedade, nos
termos seguintes.. :

A limitações legitimas que a lei p~e
estabelecer pa.ra o ejcercicio das profissões não são sõmente de natureza
técnica, mas tie natureza moral, sa.-

JustijictJÇáo
Nio é necessário qut o principio
do· artigo se refira aos direitos con..
cernentes à vida. A. palavra "liber-

art. 159, §§ 37 e 38.
Tl'ans!iram-se para. a matéria. do
Titulo IV, Ca.pitulo I, Seção I (da or-

1)

n!târi&, etc. Ivo d'Aquino.

Gu.statJO Ca.panema. -

N.O 3.079
Ao

ganização fina.nceJ.ra.). .
ctenie1i;te M c:ria.ni. ~ Albef:ico Fra.gu..

-Q.N.0 3.000

Ao art. 159 § 29.
Diga-se:
"Conceder-se-á. mandado de segurança. para. a defesa. de direito certo
e incontestável, ameaçado ou violado
por ato manifestamente inconstitudona.l ou ilegal de qualquer a utorida-de, ou pessoa que, em virtude de delegação ou concessão legal, exerça
funçã.o de poder público.
O processo do mandado de seguran~a será o mesmo do habeas-corpus,
devendo ser sempre ouvido o respon.sá.vel pela ilegalidade que fundamentar o seu requerimento.••

Justi/icaçá,o

Então não se poderia. impedir o 11-

vre trânsito de pessoas num caso de

investigação criminal, por exemplo? Clemente Mari47U.

N.0 3.083

Ao art. 159 § 15.
Dig2.-se:
"Com êste fim .•. ••

-

Justificação
Evitar uma repetição deselegante •
Clemente Mariani.

Ju,stificação

N.0 3.084

1.0 ) a expressão etlfquida e certa'
-corresponde, em nosso direito, a obrigação de natureza comercial. Melhor
'traduz o objetivo do Projeto a lo-eução - "direito certo e incontestável", segundo o exemplo da Consti.tui-ção de 1934; 2.0 ) quando a Constitui-ção de 1934 fixou o pr~esso do mandado de segurança, nos têrmos do habeas-corpus, foi que entendia evitar
.que o legislador ordinário achasse
-conveniente sobrecarregá-lo de formalidades processuais que o tornassem
inócuo. -Clemente Mariani. -Paulo Sarasate.
·

Ao art. 159 § 11.
Diga-se:
•o casamento religioso, de culto
cu)o rito não contrarie a ordem pública ou os bons costumes, equivalerá
ao casamento civil desde que os nubentes apresentem a prova da habilitação perante a autoridade civil e
seja, a requerimento do celebrante ou
de qualquer interessado, inscrito Iio
registro civil."

N.0 3.081
.Ao art. 159 § 21.

Diga-se:
" . • . salvo a desapropriação por necessidade ou utilidade pública, sus..cetiveis de apreciação judiciária e me.diante prévia e justa indenização em
·dinheiro.,. O mais como está.
Jusff!icaçáo

Um dcs processos de intimidação de
.que usou a ditadura e com o qual es.tabeleceu a insegurança. do direito de
_propriedade para os seus adversá.rios,
!oi o de subtrair ao exame do Poder
.Judiciário a. questão da necessidade
ou utilidade da. desapropriação, estabelecendo, pe.ra.lelamente, critérios injustos para a avaliação dos bens de..
.sapropriados. A experiência justifica
:a emenda. - Clemente Ma.riam.

N.0 3.082
Ao art. 159

:Suprima-se.

§

19.

Justi!icru;ão

Restos de culturas primitivas, ainda remanescentes no país, existem re-

ligiões ·cujos ritos dificilmente poderiam in~pirar confiança em assuntes
de tamanha delicadeza qual seja a
constituição da família. Por outro
lado, a simples expressão - "desde
que se observem", correspondente a "desde que sejam observados", m.a.s
sem positivar o processo dessa observação dos impedimentos, através da
habilitação, da verificação e da oposição, · poderia resultar em numerosos
casamentos putattivos, por descuido
dos ministros aos quais incumbiria
a observação dos preceitos legais. Clemente

Scn.rza.

Mari.ani. -

Ferreira.

de

N.0 3.035

Diga-se:
u A Constitulc;ã.o assegura aos brasileiros e aos estrangeiros residente:s
tw país •.. , e o mais como está.
Justificação
Ao que parece, desnecessária.
Clemente Ma.rl.ani.

-MN.• 3.086

N.0 3.087

Ao art. 159:
Redija·se assim o § 11:
.. § lL o casamento é civil ou religioso e se realiZará mediante a a~e
senta.ção de certificado de habllitaçao,
devendo, em qualquer caso, ser lnsCl'ito no registro civil.
I. A inscrição, quando religioso o
casamento se farâ por despacho do
juiz, mecüá.nte comunicação do celebra.nte, ou a requerimento dos interessados ou do representante do Ministério Público.
li. Nenhum emolumento poderá
ser cobrado por funcionários judiciais
pelos atos indispensáveis à. realização

EMENDA DE REDAÇÃO

do casamento.

·

m. Salvo os casos expressos em

considera-se delito a celebração
de' casamento sem prévia. habilitação
lei

legal.
Justificação
O Projeto diz que o casamento é
civil. Em seguida dispõe que é válido

o casamento religioso, desde que satis!eita.s as condições que enumera.
Para o casamento civU também se
exigem certas formalidades, expressas
em lei ordinária.
Neste caso, afigura-se-nos mais
eonsentãneo com a realidade, mais
prático e simples, se declare desde
logo que o casamento (civil ou reli~
gioso> é válido, de vez que ao ato
anteceda a habilitação legal.
De posse do certificado. os nubentes
ficam habilitados a contrair o casamento perante o juiz ou o ministro
da. confissão religiosa de sua escolha.
Para coibir abusos, que .tanto podem
provir Cle autoridades civis, como de
representantes do poder espiritual. a
própria constituição. tendo em Vista
o resguardo da. familla - base da organização social - estabelecerá que é
crime celebrar casamento com infração das exigências eis lei.
Dir-se-á que a matéria é de Direito
Penal. Mas o zelo pela técnica nã.o
de-ve se sobrepor ao dever. que nos
cumpre, de velar pelo equilfbrio e de..
fes& da famma.
E melhor o faremos, penso, erigindo
o preceito moralizador em norma.
constitucional.
Sala das Sessões, em 24 de junho de
~- - Caiado Godof.

No art. 159, n.0 35, onde está.: "São
ressalvadas, quanto à pena. de morte,
as disposições da legislação militar em
tempo de guerra com pais estrangeiro,"
Proponho: São ressa~vadas, quanto
à. pena de morte, as disposições da
legislação militar em tempo de guerra.
externa.
Sala das Sessões, 24 de junho de
1946. - Augusto Víégas. Coelho. - Lah'!/1'--Tostes. -

Sá,. -

Rodrigues Pereira. -

LevindG
AZ/'redo

Duque

Mesquita.
N.O 3.088
Ao art. 159:

Substituam-se por êstes os parágrafos 5.0 e 8.0 :
§ s.o É livre a manifestação do
pens;1.mento, sem dependência. de censura, salvo, por motivo de moralida.<le....
quanto às diversões públicas. Indep~de de licença a publicação de livros e periódicos, sendo, porém, vedado o comércio de: gravuras ou textos
ofensivos ao pudor. Cada. um responderá pelos abusos que cometer, nos
casos e pela forma que a lei determinar. Não é permitido o anonimato.
É assegurado plenamente o direito
de resposta.
§ 8.0 Não se:rá tolerada a propaganda. de guerra ou de p:rocessos violentos para subverter a ordem politica ou social.
Do projeto:
§ s.o ~ livre a. manifesta..
çáo do pensamento, sem dependência de censura., salvo, por
motivo de moralidade e bons
costumes, quanto a. diversões
públicas. Cada um responderá.
pelos abusos que comet~r. nos
casos e pela forma. que a lei
determinar. Não é permitido o
anonimato. É assegurado !)lenamente o direito de resposta.
~

8.o

A publicação de l!v:ros

e :periódicos independe de licença. do Poder Público.

Não

será, porém, tolerada propaganda. de guerra ou de processos

Violentos para subverter a ordem polltica ou social, nem o
comêrcio de gravuras ou textos·
o!ensivos a.o pud1:lr.
Sala das Sessões, 24-6-46. - ~
domir Ccudoso.
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Ao § 17 do art. 159, acrescente-s·e,
depois da palavra "capacidade", o seguinte: "moral e''.
Sala das Sessões, 14 de junho de
1946. -

A.rthur Bernardes.
N.o 3.090

Ao art. 159, § 42.
Em vez de ~·qualquer !lo povo", diga-se "qualquer cidadão". Como está,
até o estrangeiro poderá USM' dêsse
direito, quando, no entanto, se trata
de direito político.
Sala das Sessões. 24 de ji.mho de
1946. -

AdlroaZdo Costa.

N.0 3.091

Substitua-se o § 11 do art. 159 pelo
seguinte:
§ 11. O casam·ento serâ civil e gratuita a sua celebração.
I - o casamento religioso equivalerá ao civil, desde que, provada a in~
xistência de impedimento legal, seja,
a requerimento do cel-ebrante, do representante do Ministér:o Público ou
de qualquer interessado, inscrito no
registro civil.
II - O registro é gratuito e obrigatório, retroagindo seus efeitos à
data da celebração do casamento.
Justificação

Ao Ministéi:o Público, como repreda sociedade, deve caber
também o direito de promover o registro, como interessado na manutençã...E.....da ordem social
Desd·e que não tenha havido impecllmento legal entre os contraentes e
fique provada a realização da cerimônia, o registro deve ser admitido,
mesmo a posteriori, como prevê a
em·enda, cujo propósito é o de, te.cititando aos nubentes a realização do
casamento. resguardar ao mesmo
tempo as conseqüências da imprevidência. dos mesmos, a qual vai refletir-se mais tarde na prole e 1gw:.lmente na mulher, desamparada de
qualquer assistência no caso do !alecimento do mJ.rido.
A elevada percentagem de filhos
natura.~s que se observa em nossas estatísticas e, como teve o primeiro signatário ocasião de observar, entre
convocados para o serviço militar o que, diminUindo aparentemente o
ruvel do nosso p:~odrão d·~ moralidade,
coloca-nos mal em confronto com ou-

s~ntante

tros povos, provém mais freqüentemente de filhos de casados apenas no
religioso. os quais são reg:strados como
nascidos de mãe solteira.
·
A cautela do preparo prévio dos papéis para a validade do casamento r-eligioso é formalidade que somente se
observa nos centros mais adiantados e
não ocorre entre a grande massa dos
habitantes dos sertões. Substancial é
o casamento, p:ua cuja legalidad-e se
devem facultar os elementos de prova,
enquanto se fiz2rem sentir as conseqüências do ato, máxime sendo êste
realizado pelos ministros da religião,
s·::-mpre interessados na elevação moral da sociedade.
Sala das Sessões, 17 de junho de

1946. -Hugo Carneiro.- Mota Neto.
- Caiado Godói. - Pedro Luàovico.
- Janduí Carneiro.- Dario Cardoso.
- Guilherme Xavier.
N.0 3.092

Acrescente-se em seguida ao fina.!
do parágrafo 44 do artigo 159, o seguinte: Salvo em matéria penal.
J u.stif icaçã.o
O exame dos dispositivos constituci~
nais do capítulo - Dos direitos individuais, àata venia dos que legislaoram
na feitura do projeto de Constituição,
se prende, não hâ nega·r, ao fato de
querer-se .mtroduzir em nosso Estatuto Politico o obsoleto e anacrônico
conceito da interpretação analógica em
matéria penal, doutrina tão em voga
no periodo da Escola Clássica, e, h~
je, somente considerada e largamente aplica<la nos países totalitários de
nefasta memória.
Esta concepção de tal sorte se evidencia, que o parágrafo 3.0 do art. :!.59,
somente veda a retroatividade em matéria de direito geral. O parágrafo 22
do mesmo artigo, insere em seu bõjo
hermenêutica contrária exclusivamente à retroatividade em matéria penal,
nenhuma conceituação fazendo quanto à analogia, nem mesmo impllcita...
mente.
Aqui sem dúV:da, o legislador só teve em mira não vacilar na conceituação formal do feliz e tradicional preceito de Feuerbach - nullum crimen,.
nulla poena sine proevia Zege - cujo
enunciado, salvo melhor juizo dos doutos na matéria, somente se refere à
proibição da retroatividade, nada signüicando quanto à interpretação por
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enciclopedistas reformadores do séanalogia ou paridade, malgrado opiniões respeitáveis achando que ela culo xvm, século das grandes revlndicações políticas, que em nome da setambém repudia o método analógico.
gurança. jurídica individual e da liO parágrafo seguinte, isto é o 33
como um corolário do anterior, ainda. berdade pessoal, contra. ela se insurgiram vitoriosamente.
mais reforça a nossa argumentação,
prescrevendo que a lei penal só te-:á
E essa nova clarlnada. ecoou com reefeito retroativo para beneficiar o
tumbância para o alvorecer de uma
réu.
memorável época para. a. humanidade,
E de tal sorte se nos afigura clara em que se fixam, de maneira mar·
e inconcussa essa análise interpretati- cante, as mais justas reivindicações dos
va que fazemoS dêsses textos constitu- direitos do homem consignados, entre outros, no .seguinte princípio: ninciona·is que, a seguir, na parágrafo 44
guém será Qunido sem lei anterior :a.o
do mesmo artigo vamos encontrar de
modo taxativo a conceituação analó- fato criminoso, bem como jamaiS segica, em tôda. SU2.: amplitude e gene- riam considerados crimes por anal<>ralidade, aplica-da a todos os ramos do gia.
Mais tarde, surgem os corifeus do so· ·
Direito, inclusive o penal.
cialismo penal na Rússia e na AlemaAcreditamos que se não pretenda s.rnha. utilizando a frase feliz de Clovis
gumeritar que isso somente se verificará quando essa interpretação extensi- Bevilaqua, e preconisam êsse e~d.rú
va vier beneficiar o réu, põsto que po- xulo conceito de interpretação por
demos lançar mão dessa. hermenêutica analogia ou paridade com a sua caudalosa e ignominiosa série de atencomo argumento poderoso em favor do
tados às liberdades e garantias indinosso ponto de vista sôbre a matéria
em análise, até porque, somos contrâ-. viduais. Até mesmo, Luis Jimenez
Asúa., · um dos maiores expoentes· tio
rio ao uso e a.õuso do arbítrio ainda
mesmo que seja para beneficiar, pol' socialismo penal, repele a interpret.a.ção analógica e conclue: que os temconsiderarmos que essa. faculdade pel'igosa pode levar muitas vêze:s à con- . pos .ainda estão crús para. a sua ideologia socialista.
cessão de favores graciosos, preju.iiNeste metimO sentido se ma.ni!esta
ciais e injustos.
Oscar Tenório, autor do "Tratado de
Em face, pois, dos diSpositivos consDireito Penal Brasileiro", aduzindo:
titucionais passados em revista, cla.""Ess<a.s tenõênc\as t-raduzem cntérios
ro está, que o espírito do legislador foi, filosóficos dignos de exame, mas que
indubità.velmente, querer instituir a
não se ajustam às condições atuaiS das
analogia como método interpretativo
sociedades poiíticas, onde é . necessário
generalizado, bastando para. isso que delimitar a ação legislativa e as lio ju.lz considere a lei omissa, o que
berdades hum.anas caramente conquisaliás ficou perfeitamente esclarecido, tadas. "Não menos sugestivos são as
quando da discussão da matéria. pa considerações de Jorge Severia.no, ougrande comissão.
tro mestre em ciência penal, que assim
Dêste modo, se pretende instaur.lr se. manüestou: "0 ideal seria poder
uma inovação estrava,.ga.nte no que se casar-se a noção legal do crime ~om
relaciona à matéria penal, inovação a sua noção socióloga; e poder escreesta qae fere frontalmente uma d!lS
ver-se num corpo de leis: crime é a.to,
fundamentais garantiSG da pes5oa hu- da pessoa física ou jurídica., que permana, como também a ordem juridi- turbe o ritmo da vida coletiva, em um
co-social. Além disto, và.i-se outorgar dado momento. T<me-se porém e mui
ao juiz um arbítrio exagerado em clejustamente assim determinar. :S: que
trimento dos princípios liberais de esta delimitação poderia se transforproteção e garantia. do cidadão, que mar nas mãos do llomem. verdadeiro
f ica-rá exposto e sujeito a possíveis eJ:- feixe de paixões, numa arma de percessos, a inúmeros abusos e às desa- seguição, provocadora de distúrbiOS de
bndas paixões do momento, em destotôda. a natureza".
ante contraste com o critério i!lspira.No seio da Comissão de Constituidor das verdadeiras democracias.
ção, ma.lgra.do ter sido o assunte liJ:: de sumo interêsse observar-se geiramente considerado, tamMm surque, antes do regime estabelecido pe- giram opiniões respeitáveis e autorimla Revolução Pr&ncêsa de 1789, a indas como as qUe !oram expendidas peterpretação analógica teve larga. apll- los senadores Ferreira de Sousa e Ivo
c!:!..çáo. Su.rgiram porém, os filósofos d' A.qU.:.no, os quais indo m~ além
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do que pleiteamos, levam as suas reJusti/1.cação
pulsas à interpretação analógica até
O parágrafo 25 do artigo 159 do
mesmo quanto aos outros ramos do· projeto
de Constituição ora submetido
direito além do penal, achando que as
ao
exame
plenário, insere matéria
omissões da lei devem ser corrigidas que se não do
harmoniza com a boa doupelo legislativo ordinário.
trina de direito que, na· feliz e Jumi...
Finalmente, e, para felicidade nossa., nosa concepção de Hauriou, - é a
ordem integral na conduta. social dos
há. uma quase unanimidade entre
os pontífices do direito penal em homens - e, nem tampouco, se harnossa Pátria, que se têm manifestado moniza com a técnica constitucional
contrários à . aplicação da analogia {lU preconizada por vários tratadistas,
dentre os quais se destaca o grande
paridade. E. dentre eles, se destacam
Rui Barbosa que, em discllr5o profeClovis .Be~iláqua., Sá Pereira., Evaristo de Morais, Alcântara Machado, Bu- rido no Senado Federal, assim se manifestou: - As constituições são \1m
1.'1-tões Pedreira, Costa e Silva e tantos
conjunto de sfnteses, dentro das quais
outros.
a jurisprudência pública se vai desenDir-nos-ão que a nossa emenda
volvendo com os tempos, com as asconstitue uma redundância. mas a verpirz.ções de cada situação, .:om as e_"'Udade, é que esta não existe como mosgências públicas de cada e5tado social. Cogitar-se, Senhores Representramos na rápida análise que !izemos dos incisos constitucionais do • tantes, da proibição de se revistar o
indivíduo que. em público, ostensiva e
p~ojeto ora em discussão.
afrontosamente, apresenta-se conduE, depois Srs. Representantes, é zindo arma, constitui. nã.o há como
preferível pecar por excesso do que
negal', inovação perigosa além de atenpor falta, sobretudo em matéria de
tatória à segurança e à ordem pútal magnitude como essa que se prenb!icas.
de aos sagrados direitos do homem.
Estariam de parabens os desorde1Nesta ordem de idéias, sugerimos a.
ros, os cafajestes, os rixentos, os vapresente emenda aditiva ao inciso çm
dios; os que abusam das libações altela, que consubstancia direito visceral
coolicas e tantos outros elementos em
.para. a garantia das liberdades indivi- estado de pre-delinqüência, se permaduais imprescinãiveis numa Carta necesse tal' dispositivo constitucional
dando tácita outorga a êsses ind1v1-Constitucional verdadeiramente · d~
duos anti-sociais que tanto gostam do
mocrá.tica.
uso e abuso do ·porte de armas.
Acreditamos que a douta Comissão
Em que situação difícil ficariam os
de Constituição, considerando os ~le
.vados intuitos dá emenda que apre- responsáveis pela ordem pública para
.sentamos, esposará os conceitos que coibir tais a•busos que já existem
despretenciosamente formulamos, p:l- mesmo sem a garantia assegurada pelo
ra o fim de aceita-r o aditivo em ques- inciso constitucional em análise?
tão como necessário ao dispositivo
Quão exposta ficaria a sociedade
constitucional em análise.
atingida na sua segurança pela. licenciosidade que inevitàvelme'tlte decor·. Sala das Sessões, 24 de junho de rerá
dessa ~xtravaganté garantia que
1946. - Moura Carvalho. - MagtLimplicitamente se pretende dar aos
Zhães Barata. - Alvaro Aàolpho. individuas menos avisad.:>s e até mes·
João Botelho. -Duarte cl'Oliveira.
mo aos que já são useiros ~ vezeiros
nessas práticas imprudentes e quiçá
funestas, se se tirasse da Policia a
N .O 3.093
iniciativa de, ;.:,ub pretexto de busca llU
Ao parágrafo 25 do artigo 159:
apreensão de anr.as, utilizar-~ do recurso necessó.rio da reVist~ em pú·
Redija-se assim: Ninguém llCiderá. blico?
~er preso senão em flagrant~ dellto,
A que. perlgos \"~mos e-,:;:po.: o c1da·
ou por ordem escrita da a utoriãade
dão
pa<:ato e Clreeiro, e.:n face da. escompetente nos casos expressos em
lei. A prisão ou detenção ;er:í, dentro -drúxula e ab'l~Ü\~· legallza.ção do porte
de 24 horas, comunicada ao Juiz res- de armas <i~ G.Ual ~c podem v~~r os
pectivo, que a relaxará se fõr ilegal, indivíduos impr:.I:lt~mes e inescrúp'!lpromovendo. sempre que de direito, a losos, alguns <iêles ern !ranc~ tendênresponsabWdade da autoridade co- cia para o mgre..;3.; na. !aúna crhnlnológi-=a?
·atora.
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Precisamos não éSquecer que um
dos !atores da: c.riminalidade, tem sldo,
sem dúvida, ~~'l práh::a abusiva ~v
uso ilegal de arma, de vez que, além de
perigoso à. se51t:::an~a de cutrem, constitui exibição ri.:Ucu:Z. e afrontosa à
sociedade, proVV~.;1l!'ldo natural ~t~bres
salto e mal .~.:>tar no ambiente social
E', pois, ne{:essário e imperioso que
a Policia. dl.~ponba ccs meios iml-'rescincliveis para. o exercício de 1lllla. eficiente profilaxia do crume, conv'...ndo
atentar i.><>!:l pera o .-c1.:.o rm tela a
fim de que não se assegure exageradas garan. .~~ o;
inctividu~lis em
rll!·
triment,o :t l segurança da sociedad•!,
o que oc.w.onará. por certo, f" dl'sequilibrlo ou .., :iesajustamentc entre o
poder social e a liberdade individual.
Outro po 1~0 que, a nosso ver, a
emenda 3.-;J.t·est"nt~a pretende ccirigir, é pre~i.a•.J.;.e1~t~ o êe se quertr
comma.r p~n·.ts em dispo~itivo <:orutftucional, c.• qut caracteriza ~ma invasão no l~:nirf.o à a le&i', ~:v;íio 'lrdinária., prátíea <lesaconselháv~l em
matéria de técnlcw constitucional,
além de ext-ravagante exorbitância..
ná, também, um ponto interessante
a. considerar e que .;e prende à. !ixação de prazo, deatro do qual, a autoridade policial ~ obriga....la a comunicar ao juiz .i"especti:vo a prisão ou
detenção que porventura tenha sido
!evada a efeito. Como está redigido
o inciso constítui:ional, par~e-nos. se
não harmoniza bem com a. prá.tica.,
pôsto que existem inúmeras prisões
efetuadas em hora.5 tais. cuja comunicz,ão imediata ao juiz é absolutamente inexequ.ivel.
Para que, en:'"c.ão colooar-se na.
nossa lei magna um dispooitiv!:) que
vai ser letra morta. Melhor será. sem
dúvida:. o que . sutscrimo.s em nossa.
emenda que, não hA n~gar, prescreve
normativa razoável t;apa.z de ser mtegralmente cumpdda.
Sala das Sess~. 21 de junho ô.e
1946. - Moura. Carvalh.~. - ,Maga.Zhiies Baratc. ~ - Alva.ro Ad.Ol'P110. La-meira. Bittencourt. ...... João /:lotelho. - Du.a.rte (!'Oliveira.

N.0 3.094

Ao art. 159:
Supresslo da última parte do § 25
do art. 155, que será. assim redigido:
li 25. Ninguém será prêso senão em
flagrante dellto. ou, por ordem escrita. da. autoridade competente, nos ca·
806 expressos em lei, nem reVistado

em pllblieo, sob pretexto de busca ou
apreensão de armas, salvo em ato de
captura ele criminosos.
Justificativa.

Admitir o resto do artigo, isto é, que
"fora dêsses casos, aquele que ordenar
ou executar a prisão ou busca. perderá
o pôsto, cargo ou função etc ... etc ...
é o mesmo que a autoridade não poder contar com a Polícia. pãra as suas
diligências.
Sala das Sessões, 24 de junho de
1946. -

Afonso de Carvalho.
N.0 3.095

Acrescente-se ao § 39 do art. 159:
..e, quando o estrangeiro a.cusado da.
prática de crime politico ou de opinião tiver que ser expulso do território nacional, não será. devolvido ao
país de que emigrou".
·Justijicaçtro

· E ' um complemento humano ao direito de asUo. Nega-se a extradiç'o
de estrangeiro acusado da . prática.-de
crime polltico ou de opinião. Quando,
':.odavia., as nossas conveniências o
possam considerar perniciOso ao nosso meio, não deverá. ser devolvido ao
pais de que saiu. A medida, no entender àa Comissão de Estudos Constitucionais da União Democrática Na..
ciona:, em cola.boração íntima. com o
Partido Republicano, ambos Seção ele
São Paulo, com o prestígio de outroa
juristas que a compõem, é de sabedoria politica. e solidariedade human_, sempre recomendável nos vai e
vens das convulsões políticas e sociais
do mundo, principalmente no continent~ americano.
Sala das Sessões, 24 de Junho de
1946. Aureliano Leite. Ba.rreto. - Paulo Nogueira.

Plinio

N.0 3.09i)
Art. 159 - Acrescente-se onde convier:
Os funcionários estão a serviço da

coletividade e têm clireito de opinião
poUtica e liberdade de associação.
Sala das Sessões, 24 de junho de 1946. -

Jctrbcr.s Mc:ra:n.Mo.
N.0 3.097

Art. 159 -Onde convier:
Ccntra qualquer penalida.de adm1nistrativa deve ser aberta uma vi&
para. reclamação e a. possiblllàade de

-39um processo para. re11.dmlss§.o.
Nos
certificados sõbre a pessoa do funcionário somente podem. constar anotações a êle desfavoráveis se lhe não
!ôr negado o direito de se manifestar
sObre as mesmas.
· Sala das Sessões. 2! de junho de
1946. - Jarbas Maranhão.
N . 0 3 . (198

Art. 159 - ~ 21 - Redigir a.ssin'1:
IIE' garantido o direito de proprie-

dade, desde que não seja; exercido
contra o interêsse social ou coletivo. ou quando não anule, na prâtica, as liberdades individuais procla·
madas nesta Constitu!ção ou ameace
.a segurança naciona1".
· O direito de propriedade não pod~
-ser ilimitado. O princípio de que os

interêsses da coletividade estão acima dos particulares é hoje universalmente aceito, depo1s das rudes experiências por que têm passado quase
todos os povos. A definição essen-cialmente democrática da que
"os
direitos do individuo vã.o até onde não
ferem os de outrem" estabelece, des-de logo, um limite ao direito de propriedade que é, na realidade, onde
~e viola os da coletividade.
Não se
pode construir uma democracia utópica, estribada, apenas, em frases de
.e feitos literários ou de valores meTamente teó:icos. A democracia, para
ter existência real. precisa estar ali-cerçada em dispositivos
concretos.
-capazes de assegurá-la, na prática.
Limitar o direito de propriedade, com
·u m dispositivo claro, que nã.o
dê
margem a. interpretações dúbias, é
.condição essencial para as bases de
um regime verdadeiramente democrático.

Justi!ícat;âo

Esta emenda aditiva. é conseqüência. da emenda anterio1·. Impedir ou
restringir o livre exercicio dos direitos contidos nesta Constituição representa atentar contra à própria
Constituição, desrespeitando, assim, a
lei básica do pais. E' natural, portanto, que seja passível de pena., nll.
forma da lei orctinãria, aquêle que
incorrer nesse crime.
Sala das Sessões, 24 de junho de
1946. Trijino Correia. Mauricio Grabois. .:._ Alcedo
Coutinho.
- Batista Neto. - Luís Ca·rlos Pre3tes. - Gregório Bezerra.
Carlo6
Marighella.

N. 0 3.100
Ao

.

art. 159

Diga-se
"estrangeiros residentes ou dom1c1llados no país".
Justificação

Será feita

oportunam~nte.

reira de So'Za4.

-

Fer-

N.0 3.101
Ao art. 159, §§ 22, 23 e 24.

Diga-se.
~ 22 E' garantido também o direito sôbre as criações intelectuais no
terreno da ciência, dM artes, da. :lD.d'll.stria. e do comércio, na forma que
a lei determinar.
Jvstijicação

A catalogação tentada. pelos §§ em
causa, repetindo, aliás, n_'ormas. de
outras leis, além ãe pouco té~
não abarca, nem pode abarcar tudo.
E neste particular surgem constantemente novos institutos. No mundo
das invenções, há. diversas for:na.s de
Sala das Sessões, 24 de junho de criações patenteáveis: as invenções
1946. - Luís Carlos Prestes. - Alcepropriamente ditas, a. descoberta. de
do
Coutinho. Mauricio
Gra- novoo processos, a de modelos indusboís. - Trifi no Correia. - Gregório
triais e de utilidade, os aperfeiçoaBezerra. - Alcides Sabença.. - Carmentos, etc., etc. No da indústria e do
los Marighella.
comércio, exist.em. as marcas, os nomes comerciais, os titu.Ios de estabe0
N. 3.099
lecimento, as !rases de propaganda..
as siglas, etc., etc. E por ser imposArt. 159 - Onde Cl.)nVier.
sível referir-se a todas, é necessério
Acrescentar ao art. 159, depois do · sintetizá-las, o que se obtém com a.
parágrafo que propusemos em emen- expressão "criação intelectual". Tanda aditiva, anterior a esta.: "Será
to a obra de e.rte, como o tratado
passivel de pena todo aquêle que res- cientifico, como a invenção de pro.-tringir ou impedir o livre exerciclo
duto ou de processo, o modelo indos cUreitos contidos nesta Constitui- dustrial, o modelo de utilidade, co-ção".
. . _: mo a marca de indústria e de co-
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de estabelecimento, a frase de prope.ganda., a. sigla., etc., são criações
da inteligência..

Quanto forma, à. duração e a.os
requisitos da. proteção, é assunto para o legislador ordinário. - Ferretra
de SOUZJJ,.
N. 0 3.102

Ao art. 1.59, § 2. o.
Redija-se assim:
- Ninguém será obrigado a !a.zer, ou
d-eixar de :fazer alguma. coisa, senão em
virtude de lei.
Ao art. 159, § 5. o:
Ac.::-escente-se, ao início. a expressão
.,Em qualquer assunto." O mais, como
está.

Justijiccu;áo
Emendas de redação, aos §§ 2. o e s. o
do art. 159, no sentido de !icar resta.belecida a fórmula usada pela Constituição de 1891, quanto ao § 5. 0 , e pela
Constituição de 1934, quanto aos
§§ 2. 0 e 5 . 0 •
Em capitulo de "Declaração de Direito", os preceitos devem ter ·uma.
certa solenidade de estilo. Ninguém.
dirá que a fórmula "Em qualquer
assunto é livre a manifestação de pensamento", etc., não seja mais deciSiva
cio que a. !órm:ula .. E' livre a manl!esta.çã.o do pensamento", como está no
Projeto. Também, .. ninguém será obrlga.do a !s.zer ou deixar de fazer••, etc.
diz muito ma.is e muito melhor do
que "ninguém pode ser obrigado a
Jazer,. etc.• como -está no Projeto.
· São minúcias ,que têm, entretanto,
lmportA.ncia nu:n texto constitucional.
Sala das Sessões, 24 de Junho de
1946. - Aloysio de CtlTVaiho Pilho.

N. 0 3.103
Ao art. 159, § 14.
Redija-se assim:
- Os cemitérios temo camter seeular e serão adm1nistrados pela. au..
tor:ld.ade municipal, sendo livre a
todos os cultos religiosos a prática

dos respectivos ritos. As associações
reUgiosas poderio manter cemitérios
J)l.l't1culares, na forma da lei, sen..
do-lhes, porém, vedada a recusa de
aepultura onde não houver cem1térJo secular.

Justi!icat;do

Propõe a emenda. com a. redação
que apresenta para o dispositivo cons- ·
titucional, num acréscimo, a sa.ber,
que à.s associações religiosas que mantenham cemitérios particulares é vedado recusar resultura onde não hóuver cemitério secular. Essa ressalva.,
da constituição de 1934, foi omitida
no Projeto, e nã.o percebemos a. causa dessa supressão. Dai, a emenda.
Sala das Sessões, 24 de junho de.
1946. - Aloysio de Carval'/z,o Filho,
N. 0 3.104

Ao art. 159, § 26.
Redija-se assim:

- Ninguém será conservado em
prisão senão nos casos especificad05
em lei, nem levado à prisão, ou nela
mantido, se prestar fiança idônea, na
forma à a W ..
Ao art. 159, § 28.
Re~~-assim:.

-

Dar-se-á. habea.s-corpu.s sempre

que alguem sofrer ou se achar amea-

çado de sofrex· violência ou coação em.
sua liberdade, por ilegalidade ou abuso de poder.
Justificação

Emendas de redação, conciliando
as fórmulas das constituições de 1891

e de 1934, no sentido de melhor ela·
reza e precisão ao texto.
Sala das Sessões, 24 de junho de- .
1946. - Aloysio de Carvalho Filho.
N. 0 3.1\15
Ao § 7. 0 · do artigo 1.59.
Suprima-se a parte !1nal do parâ-

grafo, ficando apená

as expressões:-

"E' inviolável o sigilo da correspondência••.
Justificação

A fórmula "é inVioláve: o sigilo da
correspondência" que a emenda pretende restabelecer, sem o acréscimodesnecessário contido no Projeto, vem.
da ConstituiçA.o de 1891 <art. '12, I·
18>, através d11. de 1934 cart. 113, nú-

mero 8) . · A parte a suprimJr é ma,..téria de código penal, não de wn.a.
Constituição, visto que é a determJJ:.a.-

ção claJ:a. de uma pena. para certo•
crime. Ora, con1igurar crime e aplicar-lhe pena. é tarefa ps.ra o legislador ordlllã.rio.

- 4 1 -.

Releva, ainda, :c.ota.r que a. legislação penal vigente prevê os delitos
contra. a inViolabilidade d~ correspondêzlcia, punindo-os com pena privativa. d& liberdad.e sobremod.. agravada.
quando cometidos com a.buso de função
em. serviço p~tal, telegráfico, radioelétrico, ou telefônico (a..'"t. 151 § 3. 0 ) •
A especi!icação do ProjF.to torna-se,
portanto, desnecessária, além de importar em pena excess!va quando, em
casos· tais, &lmen.te . o legislado'! O'I'dinário está apto a. sentu as exigêncla.s do ambiente ou da época, para
facultar a punição na con!ormidade
dessas
exigências. Um preceito de
jUstiça repressiva não pode ser rigido,
como o toma, sem dúVIaa, a consagr&çã.o em texto constitucional.
Sala das Sessões, em 21 de junho
de 1946. -Aloysio de Carvalho Filho.
N. 0 ~.106
Ao § 11 do art. 159.
1} - Transponha-se o ~ 11 do art.
159 para o art. 164, tnclulndo-o ai
entre as disposições refP.rentes à fa.mflia_
2) Dê-se ao segundo f: a.o terceiro
periodos do § 11 do art. 159 uma
das redações seguintes:
a) "0 casamento rellg1oso eqUivalerá
ao casamento civil, se !orem observados os impedimentos legai$ dêste. e
uma vez i.Dscrito no regist.ro civil. A
1n:;crição é obrigatória .. gratui.ta".
b) "0 casamento rellgioso equivalerá a.o casamento ciVil, se, observados
os impedimentos legais déste, !ôr inscrito no registro civil. A in.scrlção é
gra.tuita.,.
Justificação
Atendendo à conexão dos assuntos

o preceito do § 11 do art;;,go 159 deverá
aer 1nclufdo entre as disposições do
art. 1-64, que se l'eferem à ta.m.ma..

O segundo ~ o terceiro períodos do
I 11 do art. 159 encerram uma cantrsdição. Pelo preceito do segundo período, o registro é fa.cultatlvo. E' evidente que a locução desde que não é
~
conJunção temporal, mas conjunção r.Mldicional. Entrets.nto declara o
terceirO perfodo que o registro é obri-

p,tório.

.P&ru. que contra.diçaJ não haja, é
mecessár!o que se adote uma das duas
disposições proJ>OSt.as na presente

emendB.

Sala das Sessões, em 21 de Junho
de UKe. - Gustcm> Ca~nema.

N. 0 3.101

.tU't. 14'7.
Acrescente-se:
Art. 147, IV. A estrangeira casaaa.
<:om brasileiro, quando pela sua. 1e1
tlacional o casamento lhe faça segun- ~
nacionalidade do man~o
Justificar-se-á, oralmente, em tempo oportuno, a. medid~ ora sugeriaa,
que atende a. uma exigência imperiosa.
em face de principias do direito inter-

nacional.

Sala das $essões, em 24 de jUDhC).
de 194ô. - Alencar Araripe.
N. 0 3.10J

Ao artigo 15~, § 44.
suprimam-se as palavras "ou pOl'·
equidade" do final do § 44 do a.rt.igo·
159.
Justificação

A equidade nunca foi fonte de direito. E' ela. a "expres5ão subjetiva
da
idéia de justiça. servindo para
abra:ndar a norma juridica••. Por isso
se costum::.. dizer ser a equidade, a.
justiça. de cad~ caso p<~ortlcular.
.
como pois aplicá-Ia no caso de ollllssão na lei, se ela só se apesenta para
abra.ndar a próprl::s. lei?
.
Se a equidac!e abranda a. no~, ~o
qitando a norma. emte pode eXJ.Stir
a equidade.
·
Se a. lei é omissa, omis!:>a é a norma
e a equida.de abranda o que?
Sala das :)essões, em 24 de junho
de 1946. - José ll!onteiro àe Castro.
- José Bonifácio. - Licurgo Leite. Philíppi Balbi.
N.0 3.109

Redija-se o ~ 25 do art. 159:
"'Ninguem será preso senão em flagraDte delito, ou, por ordem escrita
da autoridade competente, nos casos
expressos em lei".
J ustiticação

A emenda suprime a segunda parte do § 25 do art. 159 do projeto e
elimina a proibicão de buscas em pessoas. A prim.eirã supressão se legitima porque a segunda parte daquele
texto é uma super!etaçãQ desnecessária. Não tem cabimento, na de!1n1·
ção das garantias 1ndlvidU!1.1s, a determinação ~ pena aplicável a. que;n
os violar. Ou
então, ao
la.do
de cada garantia, ou direito, deverse-ia estabeleeer a penalldade correspondente à infração. Além disJo, no
art. 161, já está a regra Eeral que ;or-

-~· -

na inútil a segunda parte do inciso.
A outra eliminação permite que a.
pessoa seja rerutada para efeito doe
busca e · apreensão de armas. A v~
àação escrita no projeto é exageradae perniciosa.
Sala das Sessões, 24 de junho de
1946.

-

StueüLrt. -

.Rau.l Barbosa. - -Osvaldo
Almeida Monte.

N.0 3.110
Ju.sti!icação

Redija-se o § 21 do art . 159:
"Guardado o diSposto no § 4.0 do
a.It. 164, é garantido o direito de propriedade, salvo
desapropriação por
ne<:essidade ou utilidade pública, mediante prévia e justa indenização em
dinheiro. Em caso de perigo iminente, como guerra ou comoção intestina,
as autoridades competentes poderão
usar da propriedade particulM, até
onde o bem público o exija, ressalvado o direito a indenização ulterior . "
JustiJicação

A emenda objetiva esclarecer, desde logo. que o direito de propriedade
não é absoluto, mas, de acôrdo com
os conceitos mais modernos, deve ter
o seu "lSO condicionado ao bem estar
social. A Constituição de 19M tinha,
para . o preceito, uma fórmula bem
aceitável: ":E:: garantido o direito de
propriedade, que não poderá ser exercido contra o interêsse social ou coletivo, na forma czue a lei determinar"
(a:t. 113, n.0 1'1) • E a Carta Politi.~a.
de 1937 dizia ~ 1'0 seu conteudo e os
seus limites (do direito de proprieda- .
de) serão os definidos nas leis que lhe
regularem o exercício" <art. 122, número 14) . Ambas têm de melhor, sõbre o projeto, o fato de trazerem, logo na parte relativa à garantia dos
direitos individuais, a restrição à plenitude do direito de propried.a de. A
emenda. importa nisso tamoém
Sala das Sessões, 24 de junho de
1946. Raul Barbosa. - Osvaldo
Stu.dart . - Almeida Monte.

JustiJicaçáo

Há no nosso eü!"eito a denúncia mera participação de um fato à auto~~
dade e a denúncia tênno inicial do
processo penal.
.
No caso, deve ser conferida de maneira iniludíve! a qualquer cidadão a.
competência para iniciar e desenvolver o procedimento penal contra os
responsáveis por abuso de autoridade.
Sala das Sessões da Assembléia Nacional Constituinte, em 24 de junho
de 1946. ·- Olavo Oliveira.. - José
Alves Linhares.
N .0 3.112
Ao art. 159, ou onde convier
Acrescente ..se mais um parãgra:!o.
"§ E' defeso a qualquer pessoa
de direito público estabelecer, subvencionar, ou embaraçar o exerclcio de
cultos religiosos, assim como ter relação de aliança. ou dependência. com
qualquer culto ou igreja., sem prejufzo
da e olaboraçáo reciproca em pról do
interêsse coletivo".
Justificação
A emenda. reproduz os incisos II e
l1t do art. 17 da Constituição de
1934, ou....seja princiopio estabelecido

no Brasil com ·· a proclamação da República., quando a separação entre o Estado e a Igreja., graças a Rui Barbosa, implantou um sistema de respeito reciproco e pôs têrmo às famosas "questões religiosas", que azedaram o império. Omitido o dispositivo
pelo Projeto, periga. o principio salutar da neutralidade do Estado em face da.s diferentes religiões - vale dizer o respeito às minorias, base da paz
de espírito e de consciência. mtre todos
os habitantes do pais. Garantia 1n.dl·vidual, portanto. - Al1omar Baleeiro.
- Rermes Lima. - LuiZ Viana. .Rui Santos . .
N.0 3.113

Ao art. 159,

3-1 - Suprima-se a
"Admitem-se, poNm,.
juizes especiais, em razão da natureza das c a usas" .
§

cláusula final:

N.0 3.111

Justi!ica.ça.o

art. 159, § 42 - Substitua-se a.
expressão - "assim como denunciar

Se a cláusula signifi~,:a que a lel
poderá. especializar juizes togados, ou
tribunais de juízes togados, escolhidos
dentro do sistema judidário do Projeto (arts. 67 a 106; art. 116), dandolhes competência "ratione materise·•.
evidentemente temos superfluidade~
porque ninguém jamais contestou,
nem eontesta.ri. êsse :principio elemen-

Ao

abuso Ca3 autOridades

e

lhes a responsabilidade" ~~:

"assim como promover,

PT017t01>er-

pela se.

mediante
denúncia. o process<J penal, em todos
cs Seu.3 térm.os, contra os responsá~
17eis tJOT. abuso de autortdcu!e".
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tar e necessário de organização da.
justiça. Se a cláusula significa, como
pa.rece, que a lei poderá. criar juizes
ou tribunais especiais, !ora. do sistema do projeto <art. 67 a 106 e 116),
então é perigosa e deixa a porta aber. ta aos tribunais de exeção, que o
Executivo comporá de titeres para os
mais. desgraçados desígnios. Assim
:w.1asceu e viveu o Tribunal de Segurança, de triste crônica. Valha-nos a
: experiência.
·
A justiça ordinária sempre julgou,
sem desfalecimento, os crimes politicos: - bem o prova a perseguição,
.que os vencedores de 1930 moveram
:aos ministros do Supremo Tribunal
Federal, em represália aos processos
contra os implicados nas revoltas de
·1922 e 1924. - Aliomar Baleeiro.
.Rui Santos.
N.0 3.114
Ao art. 159:
No § 11 - Substitua-se pelo se-

Luiz Via.na. -

guinte:
.. O casam.ent.o será. civil e gratuita
a sua celebração. O casamento pe-

rante ministro de qualquer confissão
religiosa, cujo rito não contrarie a ordem pública e os bons costumes, prodt4Zirá, todavia, os mesmos efeitos do
casamento civil, desde que o celebrante seja. brasileiro, autorizado à
prática do ato, e a. habilitação dos
nubentes se faça perante a autoridade
ciVil, com observância. da lel eivU na
verificação dos impedimentos e no
processo da sua oposição e seja inscrito no Registro Civil, sujeito o celebrante às penalidades legais".
Justitteação
A emenda. restaura o disposto no
art. 146 da. Constituição de 1934, que

nasceu de uma concordância dos par
tidári.os do casamento religioso com
os seus antagonistas, após renhidos
debates. A nossa legislação C!!rca o
casamento de certas solenidades, que
julga necessárias à magnitude e importância do a~ constitutivo da :r:amilla. Estas são as seguintes: a) proCP.sso peran~ o!iclal do Registro Ci?U.
brasileiro, compromissado ~ sujeito à
:-esponsabllidade penal; b) :lUbllcaçAo
dos proclamas para. conhecimento publico e o!er~ento o~ opo~ç~o por
motivo de 1Inpeeimentos legais; cl
dispensa dos procla.mos por a.to judi•
cial e mediante a prov9 de motivo.s
justos; d) processo re~ dos im~
dimentos opostos, com julgamento por
autoridade Judlciár1a e z-ecurso para
4

os tribunais; e) celebração poT autoridade judiciária, portanto, por brasileiro nato, devidamente nomeado e
legalmente compromissado; !) regl.Stro em livro próprio, feito imediatamente.
Ainda determina que os nubentes
podem estabelecer entl'e si regime especial de bens, em contrato anti-·nUJPcial e legitimar os filhos que acaso
já tenham.
·
Todos êsses ates, de aeôrdo com a
letra do texto do projeto perdem as
garantias de que as cercam as !eis
civis e passam a ser praticados: a)
clandestinamente porque publicados
apenas em leituras !eita;s ~los párocos na ocasião das missas, ou afixados nas sacristi.ss; b) mediante o prccesso do àireitc canônico e não do
civil; c) processado e realizado perante sa.cerdote de qualquer nacionalidade, sem compromisso legal; d)
com o processo' das oposições e a dispensa de proclamas, julgado pelo
bispo e não por autoridade judiciária.
E isto no tocante ao casamento católico, pois maiores absurdos se ubservirão no tocante aos casamentos
realizados sob os ritos das inúmenuo
religiões existentes.
Mas, já que se · quer lega.liza.r a
união dos casais !eita. na conformid.a.de dêsses ritos, necessário é Que 1e
acautele tão importante ato - que o
projeto quer tornar indissolúvel rodeando-o das mesmas exigências
para a sua validade, quando realizad<ls pelas autoridade~ civis.
Sala :las Sessões da Constituinte,
~l de junho de 1946. JoátJ Vilas~.- Vespasiano Martins. cola PQQ de Barros.

Agrl-

N .0 3.115

Ao art. 159, § 4.0
Substitua-se pelo seguinte:
"A lei n2.o ·poderá excluir de apreciação do Poder Judiciário qualquer
lesão de direito individual". - Ro-

máo Júnior.

N.0 3.116
Depois do ali.. 159 -

acrescentar:
"E' dever de todo cidadão:
a> respeitar a Constituição e a.s leis
brasileiras;
b) cooperar pelo bem estar da comunidt.de, pelo progresso e pela defesa do Brasil,..
Justificação

E' necessário delimitar na Constituição os deveres do cidaclão, assim

-«como são estabelecidos os seus direltos.
Sala das sessões, 23-6-46 - José
Maria Crispim. -Mauricio Grabois.
- Alcides Sabença. - Gregorio Bezerra. - Luiz Carlos Prestes. - Trifino Corrêa. - Alcedo Coutinho. Batista. Neto. - Carlos Marighella.

N.0 3.117
Art. 159 - Onde convier - Acrescentar ao art. 159, onde convier, oparágrafo assim .xedigido: "Todo cidadão tem o direito de resistir. às violações de s~ liberdades e direitos,
assegurados na Constituição e nas leis
ordinárias".
Justificação

Respeitar e fazer respeitar a Constituição e as leis de seu país. não
constitui apenas um direito, mas ainda um dever do cidadão. As violações
às suas liberdades e direitos representam, portanto, violação da própria
Carta Constitucional e das leis ordinárias. Resistir a elas, reprimi-las, é
exercer a defesa de princfplos reconhecidos e da própria Democracia.
Sala d3s Sessões, 23-6-46 - José

Maria Crispim. - Mauricio Grabois.
. - Alcides Sabença . - Gregorio Bezerra . -Luiz Carlos Prestes. - Tri!ino Corrêa. - Alcedo Coutinho. Batista Neto . - Carlos Marighella.

N.0 3.118
Art. 159 - 15 - Redigir assim:
"A todos é licito reunir-se ou desfilar,
sem armas, não podendo a policia

·comparecer senão para manter a ordem e -garantir êsse direito".
Justificação

&te é um dos direitos fundamentais
do cidadão, garantido em todos os
países civiliz!l.dos do mundo. Se se
.dá à policia a faculdade de designar
local de reunião, sucederá muitas vêzes que ela o faça de maneira a, pràticamente, impedir a reallzação da
mesma, como a experiência recente
em nosso país o tem demonstrado.
A polícia deve existir a serviço do
povo e da garantia dos seus direitos,
e não como barreira à prática das
liberdades democráticas.
Sala das Sessões, 23-6-46 - José
Maria Crispim. - Mauricio Graboi!.
- Alcides S4bença. - Gregorio BeUTTa. -Luiz Carlos Prestu. - Trf.Jtno Corrêa. - Alcedo Coutinho. Bati.$ta. Neto. - Carlos Marighella.

N.0 3.119
§ 20 Redigir assim:

. Art. 159 "A casa é o asilo inviolável do inclivtduo. Ninguém poderá. aí penetrar
de noite, sem consentimento do morador. senão para acudir a vítimas•
de crime ou desastre, nem de dia, a
não ser nos casos e pela forma que
a lei prescreve. Neste caso, a autoridade competente deverá apresentar
a devida ortlem escrita no ato da violação, deixanão cópia autenticada aomorador, à sua família ou ao morador · mais próximo."
Justificação

lt evidente que o último períod()
dêsse parágrafo· localiza devidamente
a responsabilidade da autoridade ou
pessoa que agiu sem o consentimento do morador. Assim poderão, dentro da lei, ser evitados os habituais
abusos da.c; autoridades, tão comuns
em._n.o~sas grandes cidades, e, pa 1·~
ticularniente,-no interior do país, onde
tudo serve de pretexto para: perse-- -guições de ordem política.
.
Sala das' Sessões, 23 de junho ··

1946. - José Maria Crispim. - Mauricio Grabo!s. - Alcides Sabença. Gregorio Bezerra. Luiz
Carlos·
Prestes. - Tri/ino Con-eia. - Alcedo
Coutinho. - Batista Neto. - Carlos
Marighella.
N.0 3.120

Art. 159 - ~ :i.0 - Redigir assim:
"lt livre a manifestação de pensamento. sem dependência de censura;
cada um responderá pelos abusos que
cometer, nos casos e pela forma. que
a lei determinar. ~ assegurado plenamente o direito de resposta."
Justificação
A - nova redação corresponde
de
fato ao que se visa assegurar, isto
é, a. liberdade de pensamento. A redação do projeto, em certo sentido,
assegura exatamente o contrário. Se
SF admite a existência 1e censura peno
motivo de moralidade e bons costumes, está realmente estabelecid3
censura. ~oralidade e bons costumes
são conceitos vagos que variam ao
sabor d~s interpretações. A autoridade encarregada da censura tornarse-ia portanto .um agente inevitável
de coerção da liberdade de pensamento. A restriç2 J em que se adm!te
a censura apenas para as diversões
públicas não tem !Orçaa para llm1-

-45tar o mal, em vista de estar sujeita
.igualmente a interpretações variá"Ve' de pessoa para pessoa. Não faltarão ~utoridades dispostas a considera.rem a litP.ratura e até mesmo a pró.Pria imprensa,
diversões
públicas
.quando isso convier às sua~ finalidades politicas. No entanto, mesmo que
a. restrição incidisse exclusivamente
~ôbre a Uberdade de pensamento dos
.eseritores teatrais, clnem.ai;ográ.ficos,
etc., seus efeitos não seriam menos
.maléficos, pois poderiam ficar as diferentes opiniões privadas dos meios
-objettvos mais eficientes de atingir
o grande público. Não resta dúvida que são o cinema e o teatro os
,principais meios de esclarecimento das
.masS&.s, por serem os que mais diretamente atingem o povo, inclusive os
.analfabetos, aos quais t.ransmitem
.idéia~ que não poderiam entender em
exposições abstratas, escritas, ou faladas.
Por outro lado, o fato do parágrafo
-:eolocar cada qual inteiramente res. ponsá.vel pelos abusos que cometer
«nos casos e pela forma que a lei
determinar", exclui o cabimento de
.qualquer censura, U.ma vez que a liberdade individual está. . condicionada
pela absoluta. responsabilidade
pessoal. O perigo da restrição excluída
da nova redação propost..:. torna-se,
pois, evidente, devendo ser combatido
com decisão, para que a Constitui. ção que se aprova seja de .fato democrática.
Quanto à proibição do anonimato
é mais uma restrição desnecessária
e perigosa, à livre manifestação do
pensamento. Tanto mais quanto já
está assegurada a responsabilidade de
cada um pelos abusos que cometer.
Sala das Sessões, 23 de junho de
José Maria Crispim. - MauAlcides Sabença. Gregorio Bezerra.
LuiZ Carlos

1946. -

ricio Graboi.s. -

Prestes. -

Trijino Correia.. -

AI-

cedo Coutinho. - Ba.tista NefxJ.
Carlos MariglteUa..
N.0 3.121
Art. 60, n.O XV:

Suprima-se.
Justi!icat;áo
A Ilbl.téria. já estâ suficientemente

esclarecida. no art. 119, do Projeto.
Sala d.as Sessões, 24 de junho de
1946. -

Barõosa. Lima Sobrinho.

N.0 3.122
Art. 159, § 21:

Redija-se assim, o primeiro penodo do art.:
"~ garantido o direito de propriedade, salvo a desapropriação por necessidade ou utilidade pública, mediante prévia indenização."
Justificação

Não há necessidade de declarar que
a indenização deve ·ser justa e em dinheiro. Se alguns abusoS" têm sido cometic:..os nesse dominio, não é por falta
de defesa legal, mas de eficácia da lei.
O vocábulo - indenização - é suficiente para resguardar os 1nterêsses do desapropriado, pois que significa - sem dano - o que envolve
a idéia de justiça, que p!escinde da
exigP!lcla de que se faça. a indenização em dhlhelro, quando inclusive
seria de todo justa que se pudesse
fazer. por exemplo, por meio de permuta .
Sala das Sessões, 24 de junho de
1946. - Baraosa. Lima SoõrtnJto.
N . 0 3.123
Art. 159, § 4. 0 :

Acrescente-se o seguinte:
Ressalvadas as providências, estabelecidas por lei, e destinadas a assegurar o esclarecimento preliminar
das questões de natureza técnica, ou
econõrr.ica, pelas instâncias administrativas de natU!'eza jurisdicional.
Ju.stijicação
.
justüicação

Como
da emend!l,
transcre\'O dois artigos que a respeito do assunto publiquei, no "Jornal
do Brasil.. :
Sala das Sessões, 2' de junho de
1946. -

Barbosa Lima Sobrinho.
JUSTIÇA ESPECIAL

o meio mais fácU de combater
atualmente qualquer idéia. é berrar
que se trata de Comunismo, ou .de
Fascismo. Basta dizer: nií,o há necessidade de provas. ou de outros argumentos. A etiqueta é suficientemente comprometedora e não deixa
tempo nem para a defesa. Calam-se
os acusaaos, para que a tormenta.
passe. Ou até que se veja que há
abuso na acusação. que parte muitas
vêzes de pessoas sem autoridade para.
fazê-la.

Estão nêsse caso as justiças espe-

comum. ou como restrição na confiança qu~ devem merecer os Juízes tonistrativas. criadas pela legislação orgados. o que se observa, no caso, é
d.iná.ria. Dizem seus adversários qu~ antes uma conseqüência da ampliação
se trata de medida fascista e, quan- dos poderes do Estado, ou da criação
do o dizem, olham em derredor de
de novos domínios de legislação essi, a verüicar se não estão presentes,
pecial. Leis e regulamentos surgem
para os aplausos, os inimigos ferozes
em tal quantidade e a respeito de tedessa ideologia, inimigos tão numero- mas e problemas tão variados e comsos hoje quanto escassos ontem. Mui- plexos, que não há como poder .asseta gente supõe que basta fazer de- nhorear-se de todos êsses novos camnúncia dessa espécie para ter de ime- pos de aplicação legal. Nota-se, por
diato ingresso entre os prõceres, e
exemplo, que os escritores de advoquem sabe senão entre os próprios
cacia mucham para a especializamártires da democracia. OUtros proção. Há advog3.dos que se dedicam
curam o escándalo, o ruido dos aplauapenas a um determinado setor, ou
sos públicos, ou o comentário e o deprocuram companheiros que se inbate da imprensa. A demagogia não
cumbam de domínios especiais. Uns
atira as suas redes apen3.3 entre os
se dedicam ao · direito penal, outros
políticos. Delicia-se, às vezes, com a
às questões do direito trabalhista; há
intrepidez tardia de outras classes.
também os civilistas e os comerciaNo fundo, justiça especial é apenas listas, assim como os peritos em. assuntos fiscais. A advocacia adm1nfs •
a do trabalho. As instâncias administrativa - a honesta, bem entendido
trativas são mais propriamente a instrução de um processo, apurando e - também tem os seus especialistas.
julgando matéria de natureza espe- E não incluímos na relação os temas
cial. Suas decisões não excluem () de...natureza econômica, sujeitos à m..'l.pronunciamento da justiça comu.n,, nifestaÇão-- da5 autarquias que conem grau de recurso. Estão mui~ lon- trolam a produção.
ge, entretanto, das idéias fascistas.
Seria absurdo exigir que um Juiz
Pelo menos, contra ess::~. ir..t erpretatogado estivesse em dia, não somenção faciosa., ou demagógica, temos o
te com tôdas as leis desses diversos
parecer do jurista · brasileiro, que de - domínios, mas, sobretudo, com a dou...
maneira mais profunda estudou êsse trina respectiva, as decisões adminisproblema, o Sr. Bilac Pinto. Disse trativas, os aspectos e interêsses ecoêle, num livro de grande mérito: nômicos em causa. Não haveria temt• Os Estados Unidos são o país onde
po que chegasse para estudos tão exmais repetidamente se tem· reconido
tensos, nem saúde ctue resistisse a dea êsse sistema. São exemplos desses veres de tanta amplitude. Mas se há.
novos organismos sociais a Federal instâncias administrativas, que se
Trade Commission, a Interstate Compronunciam sôbre as questões de ns.merce Conuníssion, a - Federal Public tureza econômica, ou fiscal, tanto meUtilities Commission, a Federal Com- lhor para a justiça comum, que s~..:
munications· Commission, s. Federal limita, no caso, ao exame dos aspecPower Commission e, além de muitas tos propriamente jurídicos da controvérsia.
Não há, como se vê, nem
outras, as Public Utilities Coiillnissions, tódas detentoras de funções ju- usurpação de poderes, nem desrespeirisdicionais, normativas e administra- to, mas tão somen~ colaboração, di··
tivas". Mas não se limita aos Esta- visão de trabalho.
dos Unidos semelhante tendencia. O
As questões econômicas, como os lifenômeno, como ainda evidenciou o
t1gios
entre patrões e operários, exiSr. Bilac Pinto. .. é irrecusS.velmente gem uma
instância. especial, para
universal". No Brasil, já. possuim.os
maior
facilidade
na defesa dos inteuma série de órgãos, exercendo funrêsses
em
conflito.
O operário, mesções jurisdicionais, como a. Câmara.
do Reajustamento Econômic~. o Con- mo quando não compareça. às sesselho dos Contribuintes, o Tribunal sões das juntas, ou tribunais espe...
ciais, tem seu detensor legitimo e esMa.rfti.!no, algumas de nossa.:; autarforçado
no representante da classe
quias econômicas. ·
que integra a. comissão Julgadora.
Não vemos, porém, como possa seNa justiça comum. nem apareceria o
melhante tendência ser interpretada.
operárlo, nem existiria a reclamação.
ccmo um atentado contra a justiça O operário não teria. recur:;os para.
ciais ou, melhor, as instâncias admi-

-

<!7 -

mover nenhuma ação, não por culpa
dos magistrados, mas do próprio sistema judiciário, dos prazos amplos,
·das causas excessivas, da maior facilidade para a <lefesa eficaz dos poderosos, que podem pagar os melhores advogados, exibir as perícias mais
dispendiosas. E sem falar nas complicações oriundas dos expedientes e
evasivas da chicana. Basta abrir os
olhos, para ver que o. justiça comum
é a justiça dos ricos, por fôrça do
sistema, por culpa de wna série de
:fatores que zombam da boa vontade dos melhores ju!;T.: -cores. Nem é
por outra razão que todos os patrõ~s
são contrários às justiças especiais,
organizadas para proporcionar mais
fácil acesso aos pequenos e aos humildes. Por isso é que são també-m
contra essas no,•as formas de justiça os advogados dos grandes patrões.
Com uma justiça única, sob a forma
existente, com os prazos, as custas,
as delongas e as despêsas, não haveria questão com gente pobre. Os
litígios travar-8e-iam exclusivamente
entre o~ rlco~
Os Juízes que tiverem maior conhecimento de assuntos econômicos,
não estranharão essa tendência, no
sentido de instâncias administra.tiv!ls
com ·faculdades jurisdicionais. Sabem
qtaE: êsse fato resulta do desenvolvimento ãa ação do Estado - fenômeno também universal. Não ignoram
que, no fundo, essas novas instituições correspondem a uma. inelutável
necessidade de especialização. A função da justiça., nêsse conjunto de
realidades, passará a ser a de zelar
pela observância. aos· preceitos essen7
ciais de uma sistemâtica do direito.
Se· há. alguma restrição é no trabalho, pois que até aumenta de importa.ncia o papel da magistratura, reservada para a de!cs9. das linhas mestras, ou dos principias básicos coisa que ela fará ainda com maior
eficiência e segurança., se aliviada da.
sobrecarga de funções, que resulta da
expansão crescente do Estado.
Barbosa Lima Sobrinho

Instâncias Administrativas e o
.J'udiciário
Há poucos dias, tratei da questão das
instâncias ~rlrninistrativa.s, que exer~tam poderes jurisdicionais aludindo
a que são combatidas, sob a pecha de
iniciativas de inspira.;ã.o fascista. O
eurtoso. entretanto. é que entre os seus
adversários figuram alguns integraAs

-

listas notórios, como, por exemplo, o
Sr. Miguel Reale, aliado a um exDeputado estadual de S . Paulo, representante da mesma corrente politica.
Serviam ambos a uma emprêsa, que
muito de perto acompanhava a ação
dos cônsules de Mussolini, na defesa.
do prestígio do Fascismo junto à co~
lonia italiana naquele Estado.
Em artigo anterior. citei a opinião
do Professor Bilac Pinto. Desejo agora
lembrar o parecer do insigne Senhor
Castro Nunes, Ministro do Supremo
Tribunal Federal, num livro clássico,
que com justiça figura entre os monumentos da ciência jurídica no Brasil
- Teoria e Prática do Poder Judiciário.
Diz o Ministro Castro Nunes: - "A
hipertrofia das !unções do Estado e a
complexidade dos problemas da administração pública, exigindo conhecimentos especializados e, não raro, de técnica complicada, para a qual não estão aparelhados os juizes de carreira,
explicam o desenvolvimento, que vem
de longe, e se vai acentuando dia a.
dia, de instâncias administrativas colegiadas, para o exame e solução de
tais problemas. Conseqüência da mesma expansão administrativa e da necessidade de desconcentrar a atividade
estatal, fazendo intervir na execução
de certos serviços a colaboração dos
particulares, ou das classes interessadas, é a institul.ção dos corpos paraestatais, aos quais a lei confere, em extensão variável, poder normativo ou re_
gulamentar, que se desenvolve nas
apllca;ões em especie em via jurisdicional interna" .
Fenômeno fascista? Evidentemente
não, como nos vai mostrar o Ministro
Castro Nunes; - "O desenvolvimento
crescente nos Estados Unidos, Estado
de tipo judiciarista, àe comissões ou
boardS prepostos à execução de certas
leis, com a atribuição de decidirem
sóbre as conte~tações nascidas da aplicação dessas leis em casos concretos,
documentà a mesma expansão" . Mostra ainda o mestre da Teoria e Prtitica.
do Poder Judiciário as impugnações e
criticas feitas a essas instâncias. Acrescenta, entrettt.n to: - '"'Mas a tendência caminha. Desenvolveu-a o New Deal.
A extensão do poder conferido a essas
lntâncias é considerável. Elas exercem
uma jurisdição que. semi-plena na. teoria. do direito, porque reservado sem~re o direito de apelação para as cOrtes judiciárias <côrtes de apelação cje
circuito) • é praticamente conclusiva,
em extensão maior ou menor, conforme

-48-as le!s de sua. respectiva. cria~o. ~
--que os tribunais. êles mesmos, se limitam na apreciação dos fatos apurados, no entendimento de certos têrmos ou locuções. que envolvam conhe. cimentos especializados e nas questões
de caráter técnico". O Sr. Castro Nu·lles é favorável à combinação dos dois
Drincip1os: o da jurisdição administrativa em primeiro grau e o da jurisdição
judiciária no segundo. É claro que não
·-vê nesse sistema nenhuma negação do
Poder Judiciário, nenhum atentado à
sua. integridade, pois que o julgamento
de segunda instância vale por uma. res. salva total das faculdades essenc1ais
do Judiciário, ao mesmo tempo que lhe
·tacillta. a.·-manifestação de -voto, apre. sentando esclarecidos, discutidos, in!or-mados, os aspectos, técnicos e as diversas circunstâncias do fato, que constituam o fundamento do litígio.
Nos Estados Unidos, o pronuncia.mento do Judiciário, em questões de
caráter administrativo, está sUjeito a.
conclusões, que o Professor Roland
-pennock nos apresenta, num estudo
· publicado em The Annals ot the Ame--_
rican Academy o! Political aniL Social
·science,_ S?b o t~tulo d~ ~udieial ContTol
of Admt7tz.strative pecz.stcms · A primei~a__ dess~ co?cl':!Soe~ é a de qu~ "os
":t:lDUllalS dec1d.lrão _tôd~ as questões de

· direito em que seJam mteressados 9s
particul~es. Entre~a.nto, reconhecerao
uma. :!one presunrao em favor da interpretação administrativa da lei onde
·os direitos individuais são restringidos,
.·ou Umitados, e também, talvez com
extensão menor, onde se as questões
legais forem de tal natureza, que os
·funcionários admintstra.tivos sejam os
·mais indicados para a sua decisão.
A segunda conclusão é a de que os trtbuna.is ma.nteri.o as determinaÇÕeS
. administrativas no dominio dos !atos,
. se são ~poiadas numa evidência subs-

procuram extingulr, com as 1nstànc1as
administrativas. tudo o que nelas Jã.
eXiste em defesa dos desprotegidos.
Porque de uma coisa estou certo: no

dia em Q.Ue desapareeessem essas ins-

tâncias, morreriam as causas para a
preservação de direitos e prerrogativas .
de gente pobre ou de classes desajudadas. Por mais humnhados, perseguidos e explorados que fossem, nenhum
proletário teria recursos, meios e confia.n;a para bater à. porta de uma. justiça, prejudicada pelas complicações e
despesas do processo comum. Nêsse
dia, os exaltados, que se manifestam
contra as instâ.nclas administrativas,
pensariam que tudo estava no melhor
dos mundos. Diriam que, não havendo
causas, era sinal de que não havia
oprimidos. E os plutocratas pensariam
e diriam a. mesma coisa. Seria, afinal
de contas, no dominio social, uma bela.
e gloriosa paz de Varsóvia.
Barbosa Lima Sobrinho.

N.0 3.1.24
.... Ao art. 159, § 44:

Rêidija-se assim:
"N-enhum Juiz deixa.rã de senten,~
ciar ·por motivo de omissão na. lei. Em.
tal caso, excetuada. a. jurisdição crtmillal, decidirá. por a·nalogi.a., pelos
princípios gerais de· direito ou por
equidade.,
Justificação

A norma contida no texto do projeto, sem a restrição estabelecida. pela,
emenda, é perigosa porque pode, na.
prática, incutir no intérpre~e a con~
vicçáo de que já não tem vi-60r, no
direito brasileiro, o principio "nuZZnm
crimen, nulla poena sine Zege'" que
representa uma das maiores conquistas democráticas da humanidade•
Impõe-se, pois, a emenda, a fim de
tanclal ·
_
_
que dúvida nenhuma paire sô"bre o
Con:o se vê. nao T há supressao ou
repúdio do legislador constituinte de
· rednça.o do ~~er ., udi~o, !Das o - 1946 ao estabelecimento da. analogia,
.·.desejo de _facilitar o exame prehminar ou de qua,.lquer principio semelba.nte•
. das questões. de fa~, ou de natureza.
como fundamento de condenações
_-técnica, ou econõmJ.ca. As instân.cla.s
administrativas.! fundad.~ no principio
· da representaçao pari~. proporcionem ainda ao Judiciário · um debate

prévio em que as questões especlais,
: sujeitas ao lltigio, podem ser esclare.. cidas de !onna. completa. e perfeita.
Rejeitar essa cooperação, sob a in. voca.çã.o de falsos melindres do Ju.dlclário, ou para o prazer de algumas
expansões· facciosas, não é servir à. Jus::tlça. mas favorecer os plutocratas, que

p~nais

Sala· das Sessões 24 de Junho de
'
1~6 · - ~omeu. ~:ençao.
- AUTelianc Lette. . - A~tino Arcr.nte3. A~ Aranpe.- Dolor de Andrade•

OStmO Tuyuty. - TaM:--e3 cl'Amaral.
N.0 3.125
. Art.. 169 - § 13 - SUbstituir pelo
seguinte: "Será leigo o eDSino minis-

trado nos estabelecimentos pllbllcos. ••

-49Justificação
Preferimos adotar o dispositivo da
<Carta de 91, no seu art. 72, § 6.0 , por
.:a.ssegllr3l' de forma completa s.. se,p ara.ção entre a Igreja e o Estado.
Sa-la das Sessões, · 24 de junho de
1946. - Carlos Marighella. - Lufz
Carlos Prestes. - Gregorio ~ Bezerra.
- Claudino José da Silva. -Batista
.Neto. Tri/ino Corréa. - Alcedo
Coutinho. -

Mauricio Grabois.

N.0 3.126

Ãrt. 159 - · § 14 - Redigir assim:
cemitérios terão caráter secular e
:serão administrados pela autoridade
municiPs,.l. ~ livre a tõdas a.s confissões religiosas praticar nêles os seus
·~Os

ritos .••

Justijicaçãa
Se os cemitérios serão aõrninistrados
pelís. autoridade municipal, sendo livre
a tôdas as confissões religiosas praticar nêles os se~ ritos, é evidente que
o art. 159, § 14, do projeto constituciona-l está em franca contradição com
a. parte antenor do ps.rágra.fo citado,
quando diz: "As associações religiosas
poderio manter cemitérios particulares,
na forma. da lei.,.
- . saia das Sessões. 24 de junho de
1!K6. - Carlos Marighella. Luiz
Carlos Prestes. - Gregorio Bezerra.
- Claudino José da Siloo. -Batista
Neto. Trifino correa.. Alcedo
·Coutinho. -

Mau.ric!o Graboü.
N.0 3.1Z7

Art. 159 -

·~

§ 9.0

-

P..ecUg1r assim:

inviolável a Uberdade de consci'êru:i& e de crença, garantido o livre
exercfclo dos cultos religiosos. As associações religiosas adquirem person&Udade jtuicllca. na forma da. 1~1 civil."
Justificação
A supressão da. restrição que se nota
no artigo do projeto impõe-se, pois do
contL-ário estará ameaçada & própria
liberdade que se ·visa. assegurar. Se o
livre exercício dos cultos fica. sujeito
a. fn.te!"ferênc!as estra.nhs.s, sob pretêxto de defender a ordem púbUca e
-os bons costumes, atribuir-se imediatamente funções de censura. às autoridades que estarão, elas próprta.s,
.c<mdkiona.das pelas suas llmita.ções
;pessoais. E a. 1ntolerft.ncia de algumas

seitas religiosas não deixaria. de se
valer da elasticidade de interpretação
de conceitos "ordem pública e bons
costumes". para. oprimirem os adeptos
de outras doutrinas. Não poderão oa
Constituintes, em conseqüência, desconhecer a. necessidade de eliminar a
restrição, se fôr de fato seu objetivo
garantir democràticamente a Uber..
dade de culto a tôda.s as correntes
religiosas.
Sala. das Sessões, 24 de junho de
1946. - Carlos Marighella. - Lub!
Carlos Prestes. - Gregorio Bezerra..
- Tri/ino Corrêa. - Clu.u.dino Jos6
da Silva. Alceào Coutinho.
Mauricio Grabois.
N. 0 3.128
Art. 159, § 12 Redigir assim:

"Sempre que solicitada, será permitida a assistência religiosa. nas expedições militares, nos hospitais, nas
penitenciárias e em outros estabelecimentos oficiais, sem ônus para :)5
cofres públicos nem constrangimento
ou coação dos assistidos. Nas expedições militares, a assistência religiosa só poderá ser exercida por sacerdotes brasileiros natos. "
Justi!icaçliD
A redação da. emenda se justifica
por atender com mais realismo o problema. da asslstencia rellgiosa aos
crentes. Já existe plena liberdade de
culto assegurada em outl'o parágrafo
dêste artigo, de forma que as instituições particulares terão inteiro
acesso à assistência religiosa. que preferirem. Por outro lado, não se justifica que prelados estrangeiros não
possam oficiar para. as nossas fôrças
armadas em época normal, tanto ma.1s
que, em diversas localidades em que
se aquartelam destacamentos de tOrças brasileiras, só existem padres de
nacionalidade estrangeira. Enquanto
às expedições, por considerações lógicas de segurança., impõ-se a. condição de brasileiro nato aos c!iclantes.
que por fôrça. deverão acompanhar a.
tropa e, por isso, se tornam detentores de segredos mllita.res. Quanto à
ressalva "sObre os hospitais, penitenciárias e outros estabelecimentos
oficiais", visa impedir que se criem
dificuldades às atividades rellgiosaa
apenas com mais amplitude · que na
redação do ·projeto. Finalmente, o
acréscimo · "sem Onus para os corre&
públicos". impõe-se, em vista. de não

- ·s o:ser admissivel desviar fundos reunidos
com contribuições provindas de pessoas
filiadas a tOdas as religiões e inclusive
de ateus, para atender a. despesas que
se justificam somente para. os crentes da seita. beneficiada..

S. S., 24-6-46. ;_ Carlos M arighelLuis Carlos Prestes. - Gregorio Bezerra. - Tri/iTW Corrêa. Cla:udino José dG Silt:a. Alcedo
Cautinho. Ma-urício Grabois.

ta. -

N. 0 3.129
. Art. 159 - § 11 - Redigir assim:
-o casamento será civil e gratuita a
JUS.

celebração. ••

Justifictu;áo ·

nollila democrática universalmente é a separação rigorosa. entre
o Estado e a. religião. Admitir-se validade civil a.o casamento religioso
seria intromissão da religião nas questões estatais. Seria um retômo inea.bivel, pois nem . mesmo a. Constituição para-fascista ·de 10 de novembro de 1937 chegou a romper com tal
·conceito. sempre respeitado pela consciência democrática do pa.fs.
S.S., 24-6-46. - Carlos MarighelA

llz. - Luis Carlos Prestes. - Gregório Bezerra. - Tri/iTW COTTeia. -

Cl4udiTW José da Silva. -

Coutinho. -

Alcedo

Maurício GTabofs.

N. 0 3.130

RedJja:se como se segue o· §. 37 do
art. 159:
- Nenhum tributo poderá. ser cobrado, nem nenhutna multa imposta.
sem lei prévia que os institua..
Justijicat;ão
Já tivemos conhecimento de mulcriadas em portarias de delegados
de policia; A multa é uma pena, às
vêzes aãmjnistrativas, mas. como é
um constangimeno só se legitima. se
autorizada por lei.
Sala das Sessões. 22 de junho de
1946. -Gabriel Passos. - MagalJLáes
Pinto. -Monteiro de Castro. -José
~

Ecrn.ifá.cio. - José Maria LOpes Cançado. - Licurgo Leite.

N. 0 3.131

Art. 159.

raça. estado civil. -

-

José Augusto. -

Alberico Fraga.,

Aliomar

B~.

- Negreiros Faicão. - Rui Santos~
- Paulo Sarasate. - J aci de Figueiredo. - Gracch.o Cardoso.

N.O 3.132

Ao § 7. 0 do art. 159.
Redija-se assim.:
§ . 7. o E' inviolável -o- sigilo cU
correspondência.
Justijiccu;ão
A pena para o funcioriârio que Infringir o preceito é matéria de lei ordinária.
Sala das Sessões, 24 de junho dtt

1946.

-Hermes Lima.

N .0 8.133
Ao § 13 do art. 159.

Redija.-se

assim:
Os cemitérios terão caráter 8ecu.la.r
e serão administradoS pela Gutoridade
municipal.
JustificaÇão

se os cemitérios têm caráter secular
e são administrados pela autoridade
municipal. não é prec-iso diZer, como.
faz o projeto, que tôdas confissões re-

ligiosas podem pra. tlca.r nêles seus
ritos. Isto decorre do caráter secular,.
civil, leigo dos cemitérios. Ta.mbéin
não ·é necessário que a constituição.
a.ssegure o direito às associações religiosas de manter cemitérios particulares e sem sequer declarar, como fazia·
a Constituição de 34, que lhes é proibida a recusa de sepultura, onde não
houver cemitério secular.
Realmente. Se o cemitério secular
é só o público. único . no qual todos os.
ritos podem ser celebrados, e se o
projeto f.Utorlza eX!pressamente a existência. de cemitérios con!ess10Il3.1a.
onde só o rito da respectiva confissão
pode ser celebra..do, não é certo que
taJs_cemitérios poderão recusar sepultura aos mortos. que tinham outras
erença.s, se a lei não lhes proiblt a
faculdade dessa ~usa?
A secula~ dos cemitérios. pura
e simplesmente, é o principio que a
Constituição deve a.dotar. Jamais cheg~remos a essa secularização, se & lel,
e. titulo de exceção, estimular os cemitérios

collf1ss1ona1s,

exclusivistas.

· · Além disso, os cemitérios part!clrl3.res
Onde convier:
con!ess:onais são hoje a. base de uma
Ninguém será. privado de q\18.lque4"
~eito conferido em virtude de sexo,
das mais tristes indústrias dêstes tem-
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pos de vida cara: a indústria dos
preços altos e escorchantes cobrados
pelas sepultUl'as aos mortos.
Sala das Sessões, 24 de Junho de
1~ . -Hermes Lima.
N.0 3.134
Ao § 13 do art. 159.
Redija-se assim:

"0 ensino público será le!go. Ns.s
escolas pri.Inárias será permitido o
ensino religioso. de !reqüêru:ia. !aeultativa, embora dentro do horário escolar."

compõe de normas e regras vigentes
pela aprovação formal ou pelo uso
consagrador das assembléias. Pois bem.
Por êsse artigo, o judiciário poderia
tomar conhecimento até de uma questão de ordem levantada no Parlamento. O representante que considerasse desatendido seu direito, poderia,
na base do preceito que se manda
suprimir, a.pelar para. o judiciário.
Sala das Sessões, 24 de junho de
1946. - Hermes Lima.
N.0 3.136
0

Ao § 9.

do art. 159.

Justijica,ção
Redija-se assim:
§ 9.0 lt inviolável a liberdade de
O Estado, entre nós, é leigo. Não
consciência
e de crença. e garantido
tem religião oficial.· Ninguém pode
o llvre exereicio dos cultos religiQsos.
ser privado de qu.a.Jquer direito ou
A1s associações religiosas adquirem
garantia por motivo de crença relipersonalida.de ·Juríd.lca na forma da. let
giosa. L e 1 g o, portanto, não Pode
civil.
deiXat: de ser o ensino ministrado e
cti.SteSido pelo Estatio. Todavia, a deJustificação
cla.ração do caráter leigo do ensino
1oi suprimido das Constitui;õe.s de 193-i .
Garantir a liberoa.de dos cultos ree 1937. Era o processo para. se chega.!
ligiosos e, logo em seguida, exigir, para
ao que o § 13 do projeto já consagra.:
que gozem dessa garantia, que "não
1nduir na matéria normal escolar o
contravenha.m à ordem pública ou aos
ensino religioso, concedendo-se tão
bons costumes" - é confundir coisas
sõmente a freqüência facultativa.
distintas, a.proxima.ndo cance:tos. que
diferem subtanciallnente entre si.
Compreende-se que se possa permitir que a religião seja ensinada nas
Qualquer atiVidade religiosa, eco.
· escolas públicas primárias. Mas, isto
nômica,
desportiva ou cUltural pode
deve decorrer de uma tolerância do
degenerar-se
em aspectos inconveniEstado que, sendo leigo, não pode
entes
ou
malsã.os.
A autoridade púlegislar que constitui matéria do hoblica
possUi,
no
conjunto
de suas
rário escolar o ensino religioso. O
funções
·de
vigilância
e
de!esa
da soEstado nada tem com isso. o máximo
ciedade, e até no poder de policia, a
que êle pode decentemente fazer é
necessâ.na eampeténcia legal para
permitir que, nos etii!!cios públicos das
tratar do assunto. A esta luz, a resescolas, se ministr~ o ensino religioso
trição
do texto é inócua.
aos alunas que quiserexn recebê-lo.
Quando o cul·t o r.eligioso se toma
A redação apresentada, respeitando
nocivo à OMem púboos., o problema.
o Prindpio da laic1d31de, ofer~e !to
que daf surge é já. Inteiramente social
versão mais liberal que o assunto
ou
político. 1:: o caso de Antônio Concomporta.
selheiro. Estamos então no terreno do
Sala das Sessões, 2' de Junho de
fanat!smo. A solução pertence à poU~
1946. - Hermes Lima.
tica, à. ciência do govêrno.
Igualmente, quanto aos bons costu..
N.0 3.135
mes, se as práticas de cer.to culto
religioso são re.pelida.s pelo consenso
Ao § 4.0 do art. 159.
da
opinião como ofensivas aos mesmo.!
0
suprima-se o § 4. do art. 150.
a matéria é de competência adminis.:
trativa e pollclal. Entre nós, a preJustificação
têxto de defesa dos bon.s costumes;· a&
~ pa..;g:ra.to consagra uma espécie
chama4as religiões negras, os cUlt~
de ditadura judiciária., que levaria.
que os a.!rica.nos trouxeram, têm soaos maiores absurdos. Basta o segutnte
frido, mUitas vêzes, perseguições tnep....
exemJ>lo para esclarecer seu alcance.
tas. Por isso mesmo, a pa.rte restritiva
Bá um direito parlanl~tar. que se
do texto deve ser suprimida, parque,

-il- .

para as providências normais em defesa dos bons costumes é inócua, podendo, entretanto, servir de base legal
de ação contra cultos e rellg!ões,
havidos como contrá.rlos aos bons
costum~. apenas porque suas práticas
são düerentes daquelas do culto da
maioria.
Sala das Sessões, 24 de junho de
1946. -Hermes Lima.

N.0 3.13'1
Ao § 11, do art. 159, depois das palavras "impedimentos legais dêste .. ,
&Crescente-se: perc:.nte o oficial com-

N.0 3.139

Suprima-se o

impedimentos seja submetida a<> exame da autoridade civil.
Só depois de verificados os requisitos, estabelecidos no código civil, poderá a autoridade eclesiástica. celebrar o casamento, nos efeitos estabelecidos no artig<>.
Dir-se-á que o texto, tal como se
acha redigido, não atribui ao cele'brante competência civil para o exame dos impedimentos.
Por outro lado, o dispositivo cria uma
competência. especial, e não declara. a
autoridade perante a. qual há de correr o processo de habilitação.·
~ misw, que, nesse ponto, seja. expresso o dispositivo, em beneficio da
dignidade do casamento rellgloso,
eqUiparado ao civil.
Sala das Sessões, 24 de junho de
1946. -José Maria. Lopes Ca.nçaào.
N. 0 3 . 138

Suprima-se o

§ 45

do artigo 159.

Justificação
O inciso preconiza uma regra

de
julgamento cuja inobservância acarreta o uso de recursos judiciais para.
repa:-ar os desacertos porventura praticados. Não é .matéria por natureza
eonstítucional, nem nada aconselha a
sua inclusão na Carla _em elaboração.
Sala. das Sessões, 22 de junho de
1946. -Gabriel de R. Passos. -Magaih,ãe$ Pinto. - José Bonifa.cio .
Lopes Ca.nçado. - Licurgo Leite.

44, do artigo 159.

Justificação

O inciso contém um ~incipío de
direito incontroverso, desnecessário
sendo que figure como preceito constitucional, tanto mais quanto já. figura na lei ordinária.
Sala. das Sessões, 22 de junho de
1946. -Gabriel de R. Passos. -Ma-

galhães Pinto. - Monteiro de Castro. - José Bonifacio. ~-;rosé · -Maria
Lopes Cança.do. - Licurgo Leite.

N.0 3 .140

petente.

Justificação
lt preciso que a matéria relativa. aos

§

Ao art. 159, § 21 - Substitua-se
pelo seguinte:
"~ garantido o direito de propriedade, Que não poderá ser exercld<>
contra...-.Qj_nterêsse social ou coletivo,
na forma q"üe- a- ·-lei determinar. A
desapropriação por necessidade · ou
utilidade pública, far-se-á nos têrmos
' da lei, mediante prévia e justa indenizaÇão em dinheiro. Em caso de perigo ilninente de guerra, poderão as
autor!dades competentes usar da propriedade particular até onde o bem
... público o exija, ressalvando o direit-o
a indenização ulterior. "
Justificação

reprodução do n.0 17, do artigo
113 da Constituição de 1934, com o .
acréscimo de que a indenização será
em dinheiro. Corrige-se. a.c;slm. o individualismo estreito e reacionário do
Projeto;
Sala· das Sessões, 24 de junho de
1946. - Alioma.r Baleeiro.
É

N.0 3 . 141
Ao art. 159 - § 1.0 :

Substitua-se pelo inciso do art. 113
da COnstituição de 1934. "Todos são
-iguais perante a lei: não haverá privilégios: nem distinções, por motivo
de nascimento, sexo, raça, pr<>fissões
próprias ou dos pais, classe social, riqueza, crenças religiosas o•.1 idéias políticas. ,.
Sala das Sessões, 24 d~ junho de
1946. -

Alíomar Baleeiro.

N. 0 3.142
Ao art. 159, § 27.
Deve ser suprimido.

-53Justificação

o dispositivo acima foi uma inovação introduzida pela Constituição de
1934 na parte 2. :r. do n . 0 21 do seu
a.rt. 113.
Inovação infeliz, porque muito pre!erível era o art. 72, § 16, da Constituição de 1891. agora restabelecido
no § 30, do art. 159, do Projeto em
discussão. A vista dêsse § 30 do artigo 159, torna-se inútil· o § 27 do
mesmo art. 159.
Sala. das Sessões, 24 de junho de
1946. -

Argemiro Fialho.

N. 6 3.143

Art. 160 e seu parágrafo único -

~uprimir.

Justificação

Os direitos indivi<iuais devem abranger tôda a comunidade, se:rn exceção.
Não podem ser admissíveis quaisquer restrições a êsses direitos . Principalmente se considerarmos os motivos ínvocadús no Projeto, que dão
absoluta insegurança e valor nulo
aos direitos individuais. ~ quase uma.
restrição racial, que faz o Projeto
da Constituição; por isso opinamos
que deve ser suprimido.
Sala das Sessões, 24 de junho de
1946. - Maurício Grabois. - Gregorio Bezerra. - Luiz Carlos Prestes. Claudino José da Silva . Batista Neto. - Alcêdo Coutinho. Tri/ino Correia. - Carlos MarighérZa.

N. 0
Ao art. 160.

3.1~-i

Suprima-se.
Justificação

· O artigo como está redigido, põe

abaixo, com reiação aos estrangeiros,
as garantias e os direitos, o que o
Projeto lhes assegura, em igualdade
de condições com os brasileiros, como
o fazem a.s legU;lações de todos os
países cu!to.s, em seu art. 159, fugindo destarte, ainda uma vêz mais,
à salutar e sábia orientação traçada
neste assunto pelos ConstitUintes de
91 e 34.
Nenhuma razão há. para que ô dispositivo em a:p.rêço se mantenha, eis que a. sua supressão em nada afeta
a segurança do Brasil,

Quando a ordem pública ou a segurança do Pais o exigirem, ai está.
a facul<iade atribuída ao Congresso
de autoriZar ao Presidente da República. a declaração do estado de siti.o.
em que. autom.àticamente, se suspendem a. todos os cidadãos, aquelas garantias e aquêles direitos, cuja m~
nutenção poderia fazer perigar a '3egura'"nça ou a ordem pública do País.
Porque essa diferença ostensiva.
de tratamento entre o nacional e
o estrangeiro, precisamente naquilo
que constitui o mais sagl'ado e inviolável de todos os direitos, o referente à. vida, à Uberdade, à segurança. individual e à propriedade ?
Em que poderemos beneficiar o Brasil
com proclamá-la ?
Muito ao contrário, essa distinção
que trará ao estrangeiro a sensação
de absoluta insegurança em nosso
País, o afastará obrigatôrjamente de
nós, encaminhando-o para países
onde o regime de tratamento seja
mais liberal e mais eqüitativo. Parece que os legisladores de 46 primaram por frizar, por todos os meios,
que não queremos estrangeiros entre
nós, quando para o bem do Brasil
não devemQS impedir de modo nenhum a vinda de imigrantes para.
o nosso País.
Pr~isamos, pois, evitar tudo que
afugente as correntes imigratórias
das terras brasileiras e a. politica de
pouca, de estreita visão e porque não
dizê~lo a política chauvinista que prevaleceu no Projeto, se conservad9.,
se mantida, t erá o condão de reali·
Za!' precisamente O que não nos convem.
Não tenhamos mêdo ao estrangeiro,
nem receio da sua concorrência. Sigamos o exemplo dos grandes países
entigra.tórios, os Estados Unidos, &
Austrália, a União Sul Africana, a
Argentina, que têm feito a sua grandeza à custa de imigrante.
Não esqueçamos o exemplo recentíssimo da França que, em sua. Constituição pôs e:rn pé de ig<.Jaldade, na
declaração de direito, Iiaciona.ils e estrangeiros.
Não ~queçamos, ..sobretudo, a oportuníssima advertência. de Rui:
"Não somos, nem queremos ser
profetas. Mas, ai dos que não
enxergam ! Ai das nações que
se entregam aos tolos ! A! cios
que se dilaceram na própria ca.sa,
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distinção de classe, de categori3. ou
Não pode ser dado a uns e
negado a. outros.
No easo em aprêc;o êle se exerce
sempre e enquanto o filho ou a muSala das Sessões, 14 de j\lllho de lher estiverem na. dependência. econômica do . pai ou marido.
1946. - Tavares d'Amaral. - ThoP-or a&.im entender apresentamos
mcís Fontes. - .A1U'elícmo Leite. emenda ao parâgra.fo em estudo,
Raul Pilla. -José Bonijacio. - Epflogo de Campos. - .Romeu Lou'l"en.- · da.ndo-lhe um ca:rá.ter e sentido mais
ção. - Euclydes Figueiredo.
Do- amplo e mais justo. Sua convers§.o
em artigo decone do tato de terZor de AnãTade.
apresentado emenda supressiva do
artigo 160.
N. 0 3.145
Sala. das Sessões, 24 de junho de
Ao a.rt. 160, parágrafo llnico.
Tra.nsfonne-se-o em artigo e mo- 194~. - Ta:DilTts d' Ama.Tat. ··-- -T.ho·
difique-se a. redação "jn fine". como más Fontes. - Rcwl Pilla. - Altino
Aran.tes. - José Boni!acio-. - Ltsegue:
.. . . . salvo se tiver filho nascido no curuo Leite. - Euclydes Fif/tl,eiredo •
Brasll ou fôr casado com braslle1ra., - Epílogo de Campos. - Dolor de
enquanto dêle econõmicamente ele- Andrade. - .Bo1ne'u Lourençáo.
Osori.o TttY"Ut1/.
penderem."

enquanto a. do vizinho, aberta. a.o
convívio de tôda.s as fôrças, pros ...
pera elll gente, em saúde, em p~
der ! .Bem tarde será, quando a.
miopia. nacional puser óculo ".

-e

Jtt3tifieaçá.o
·dever preeipuo do

Govêrno o
amparo a. todos os brasileiros, sem
distinção. O parágrafo único do artigo 160 como está redigido deixa,
porém, a.o desa.x:o;pa.ro, em caso de expulsão de estrangeiro, não só o filho
- brasileiro na.to, se sua progenitor&
não fôr brg.slleira., bem como a. própria. mulher brasileira, corn aquêle
casada..
Paz-se, dêste modo, não . s6 Utna.
distinção entre bra.sUeiro, fUho de
õraslleira ou de estra.ngeir~ bem eolll.o
entre filho brs.sllelro, . nato de JJ1le
brasileira e .b rasileira., mulher d.e estrangeiro, para atribuir o amparo da.
le1 a.penas ao fUho brasileiro nato d.e
mãe brasileira.
Essa distinção de tratamento é
odiosa e injusta. e vedada pelo próprio Projeto exn seu art. 19'3 · 1.
A mulher brasileira., como é sabido,
não perde a sua. nadona.U.ds.de pelo
casamento com estrangeiro e os !ilhos de estrs.ngeiro nascidos no BmsU.
6ão, .iguall:nente, brasileiros, quer proTenham de mãe bta.sUeira., quer ele
mãe estrangeira.. . A prevalecer a. redaçâo do pa~a!o em discussão. !1ca.ria.m colocados em situação de inferiorid-ade êstes últimos, o que seria
ignominioso.
o dever de amparo., de orotec;ão
a.o.s bra.sile.lros. por parte do Govêtno,
é uma obrigação de caráter geral e
estex:de-se a. todQS os brasile1ros .sem

sexo.

N.0 3.146

Ao

pa~fo

único do art. 160 su_ _ _ . -·

prltru!.-se ~~~n:ssão: -

.. . • . casado com brasileira . .. ·•
Justificação

De1Xemo-nos de excesso de nacJolismos. Sejamos humanos. justos, progressistas: concedamos aos estrangeiros, que residem em nosso ·pais há
mais d.e 20 (Vinte) anos, o c:llre1~1> de
serem brasileiros. Concedamos..lhe o
contentamento (e 99% dêles receberão
com grande júbilo). o prên:llo da c1dad.a.nia. bra.sil~! Coustrua.xnos o Novo
Mundo não com palavras, porém com

!atos.

Sala da Assembléia Nacional ConstitUinte, em. 2~ de lunho· <ie 1946.
Campos Vergal.

N.O 3.147

Ao

a.n.

160, ps.ri.grato únlco.

Substitua-se a. parte final pelo seguinte:
" • • . salvo se sendo o outro cônjuge
bra.sUeiro, tenha. filho bra.slleiro n.ato.
na dependência da econonúa c:lo casal".
·
Justificação

o Projeto prevê apenas o ca.so de
elemento do sexo masculli::l.o, qll3.ndo
é certo que, tanto quanto o . homem,
e em mUitos casos ainda. mais do que

êle, a mulher se dedica a atividades
noc1V"as a-o -pats, e. neste caso. a ela
também se deve apl!car a exceção c~n-

- .55tida no preceito constitucional, desde
que tenha filho brasileiro nato v3vendo às suas expensas, ou mesmo do seu
seu casal, segundo a modificação sugerida pela emenda.
Sala das Sessões, 24 de junho de
~.

Caiado Goàoi.
N.0 3.148

Ao art. 160.
Redija-se da seguinte forma o parágrafo único.
Parágrafo único. O Govêrno FedeTal poderá expulsar do território nacional o .estrangeiro perigoso à. •)rdem
pública ou nocivo aos interêsses na-cionais.

Justificativa

Suprimiu-se o final do artigo . ..
... salvo se, casado com brasileira., tenha filho, brasileiro nato, na. dep~n
dência. da economia pa.terna".
.· A exceção não ampara a mulher
brasileil"a. O estrangeiro indes~já.vel
casa-se freqüentemente com mulher
'brasileira, apenas para usUfruir a prc"teção das nossas leis. O que se con-signa· na segunda parte do artigo, em
-vez de reverter em favor da mulher
brasileira e de seus filhos, só beneficia o estrangeiro, indesejável, e que, na
-primeira
~anúlla.
Sa~

.l.MG. -

oportunidade, abandona

-

.

a

das Sessões, 24 de junho de
Afonso de Ca.rw.lho.
N.0 3.149

.· Ao art. 160:
Stlllrima-se a primeira parte e c.Gn..:..
verta-se o parágrafo em artigo.
Justificação
A primeira parte desmancha o teor

<lo art. 159. Com efeito. Se a lei ordinária pode modificar os direitos in·
<llvidua.is ou as garantias dos estrangeiros, não se trata. mais de difeitos
constitucionalmente assegurados.
.
E . é justo concedamos aos estran~eiros a plenitude · dos direitos e garantias no particular da vida, da liberdade e da propriedade. Não se trata só de imperativo econômico, num.
pafs que precisa do capital e do braço
~strangeiro, mas de um ilnperativo humano. As dlscri.minações perdem cada
-vez ttia1s a razão. Estamos cada. vez
mais pertos da internacionalização.
.Já é vitoriosa a corrente dos que sus~tam ser o homem pessoa de direito

internacional público. E quantos estrangeiros se tornam mais brasilelros
do que quem mais o for? - Ferreira.
de Souza.

N. 0 3.150
Art. 160 § 32.

Redija-se:
O ensino secundário será m.inis1.rado em curso de 5 anos dividido a
partir do 3. 0 ano, em clássico e cientifico.
Justificação

Atualmente o ensino
s~cundárlo.
no pais, consta de um curso de <I
anos, denominado fundamental. e outro de 3 anos. chamado complemen~ar. O aluno g_ue . termina o curso
fundamental nao se considera com
o curso de humanidades completo e
não resta menor dúVida que levar
7 anos frequentando colégios oficiais ou of!c1alizados, nara. tirar o curso completo de humanidades, não só
é supérfluo como demasiado dispendioso. Ainda deve-se levar em con•
sideração que o pai de famma · que
der oportunidade a um dos filhos a
frequentar · o longo curso de humanidades, fica na obrigação, por
um
dever de justiça, de dar a mesma
educação a todos os demais filhos
que se sentirão com o mesmo direito.
A emenaa dividindo o curso secundário em .clássico e cientifico. proporcionará uina redução nos
programas, atualmente por demais sobrecarregados. a fim de possibilitar mu
curso secundário em 5 anos con!orme já. foi adotado no nosso Pais. No
curso clássico, onde devem ser matriculados alunos que se destinam á
faculdade de direito, medicina, farmácia, faculdade de filosofia, etc .•
deve-se reduzir o programa. de matemática até equação do 1. 0 grau.
visto não haver necessidade para êsses alunos estudarem matemática em
tão elevado grau, quanto a necessária aos alunos que se destinam t.
escola de engenharia., às escalas militares e outras onde a matemática é
essencial e principal matéria.
No
curso cientifico. em
compensação,
deve ser Uiminado o ensino de latim.
por desnecessário às suas profissões.
..... mórmente, quando o país já adotou
a o!'tografia fonética.
O curso complementar atual. ainda·· não satisfaz às exigências das ·~
colas silperióres. nos seus p;-ogramaa
de adm'ssão.
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A lei orgA.nica do ensino. poderá
estabelecer um curso complementar
de 1 ano, destinado ao preparo dos
alunos para. o exame vestibular das
escolas superiores. Atualmente verifica-se que um candidato e. estudante de direito, no seu curso complementar. ter como matéria mais dificil. fisica; poderiam bastar-lhe noções de física estudadas no novo curso ginasial proposto. O candidato a
estudante de medicina, atualmente.
tem que estudar o mesmo programa
de matemática no curso complementar científico que estudam os alunos
candidatos às escolas militares. escola politécnica. escola de agronomie., etc., o que representa um verdadeiro absurdo.
"
.
Sala das Sessões, 24 de junho de
1946.

Coelho Itodrtgues.

N. 3 . 151
Ao art. 160, parágrafo único.
0

Redija-se assim:
~o Govêrno Federal poderá expulsar do território nacional o estrangeiro perigoso à. ordem pública ou
Doclvo aos interêsses nacionais, salvo
se tiver filho, brasileiro nato,
na.
dependência da economia paterna".
Justificação
A emenda visa a eliminar do texto
constitucional uma irJqüidade. Se a
exceção contida no artigo tem a
finalidade de amparar o filho, brasileiro nato, que dependa da economia
paterna, não há. como distinguír e.ntre brasileiros filhos <te mãe brasileira ou mãe estrangeira. mesmo porque todos devem ser "iguais perante

a lei...
·
Sala das Sessões, 24 de junho de
1946. - Itomeu Lourenção. - Aureliano Leite. - Alencar Ara.Tipe.
Dolor de Andrade. - Osório Tuyuty.

N. 0 3.152

Suprima-se. no s.rt. 160, puá.grafo
tm!co, o final "tenb..'\ filho, etc.''.
Sala das Sessões, 22 de junho de
1946. - Barreto Pinto.
N.0 3.153

Ao art. 160.
S-:1prtms.-se o art. 160.
JusttJictJ,ção

O a.rtleo estabelece como principio
c que só pode ser exceção. Realmente,
es~abelecer a regra de que os cUre!tos

f.ndividuàis e as garantias, quanto aos-

sofrerão as restrições que
a lei estabel€cer, significa retirar tOda
a segurança, Que na constituçã.o repousa. para uso e gôzo dêsses direitos·
e garantias, quando estiver em causa.
o estrange!ro. E' isto num país de
imigração, e que ainda agora se es..
força para. atrair para o nosso território o ms.ior número possivel de imigrantes.
A única restrição compreensivel é &
do parágrafo único. E não se precisa
de mais. ·
Sala das Sessões, 24 de- junho de·

estrang·~uos,

1946. -

Hermes Lima.

N.0 3.154
Art. 160.

Em v-ez de:

Os direitos ind!viduais e as suas ga..
rantlas, quanto aos estrangeiros 60•
!rerão as restrições que a. lei estabele-

cer, por---tnotivo- de . ordem pública ou.
segurança nacional:
·
·- ·
Dizer:
"Salvo as -restrições expressas nesta.
Constituição e as que a lei estabelecer
para garant:a da ordem pública ou
segurança nacional, gozarão os estran·
geiros dos mesmos direitos individua'6·
ass·egurados a. brasileiros".
Justificativa

A emenda visa apenas destacs.r o.
princípio_ da igualdade entre estran
geiros e brasileiras quanto aos direitos individuais. com a ressalva das llmltar;ões expressas na. Constituição edas que a lei V'enha a definir para.
garantia da ordem pública e da. segurança nacional. Os estra.nge~os devem saber que estão amparados eru..
sua colaboração na vida nacional.
. E' pensamento das Classes Prodx.toras que a grandeza do Brasil, ,_ãopoderá s·er construída. sem a calabo-·
ração do homem, do capital e da capacidade técnica estrangeira.
E' proposta das Classes Produtoras,
com a qual estou inteiramente deacOrdo.
Sala das Sessões. 24 de junho de1946. -

Aclroa!do Costa.
N.0 3.155

Titulo V -

Capitulo U:
·
fnc!iVidua!s e-

Art~ 162. Os direitos

as suas garantias estabelecidos Desta
ConstCuição, serão protegidos contra.
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qualquer propaganda ou processo,
tendente a suprimi-los ou a instaurar
regime incompatível com a sua exis-

tência.

Propomos a segUinte redação, que
não é só de forma., mas, também, de
tundo:
O regime democrático e os direite;"3
fundamentais do individuo, que nele
se integram, serão protegidos contra
qualquer propaganda ou processo
tendente a suprimi~Ios ou a instaurar
regim-e incompatível com a sua exis·
téncia.

Justificação
Todo regime tem o dever de se de-

fender. A liberdade, essencial ao regime democrático, não pode servir de
meio para a sua destru!ção. Assim, no
entanto, é que a. desejam os inim!gos
do regime. Por outro lado, a. redação
do texto do Projeto, que não é a da.
emenda. que propusemos e que lhe deu
origem. presta-se à. crítica de que dificulta a propaganda para a revisão
constitucional. Não nos parece !)rocedente a crítica, porque "os direitos
individuais estabelec!dos na Constituição" <Projeto), são realmente direitos
fundamentais. A democracia não se
caracteriza, porém, apenas pelos d!:reitos fundamentais do individuo, qU'e
se colocam acima do poder das maionas; são-lhe essencia!s, até para a
garantia dêsses direitos, os órgãos de
representações, pelos quais se faz o
govêrno do povo pelo povo.
Sala. das Sessões, 24 de junho de
1946 -

grama a socialização dos meios deprodução, e conseqüente supressão d.a.
propriedade privada dos mesmos.
um texto de lei qu·e pode, evidentemente, dar lugar a absurdos dessa.
natureza, não deve subsistir.
Sala das Sessões, 24 de junho de
1946. -

Hermes Lima.

N.O 3 . 157

Redija-se assim o art. 152:
"Os direitos individua:S e suas garantias, estabelecidos na Constituição.
serão protegidos contra qualq_uer propaganda, tendente a suprimi-los vio-

lentamente".

• Justificação
Como está redigido o artigo desa-

parecerá inteiramente no Brasil a liberdade de opinião e de palavra, pois
estará equiparado a crime qualquer
propaganda contra o casamento ciVil,
contra o ensino religioso nas escolas,
contra a assistência religiosa, a secular:Zação cios cemitérios, a liberdade de profissão, os direitos artisti.cos
e autorais, a retroatividade da lei penal, a extradição por crime politico,
para mencionar apenas alguns exemplos que são sufíicente, acreditamos...
para tornar evidente a impossib!lida~
de de manter-se um dispositivo que
devemos levar à. conta d-e mero equívoco, tanto contraria as melhores tradições jurídicas e políticas do Brasil.
Sala das Sessões, 24 de junho de1946. - Luís Viana.

Eduardo Duvivier.

N.0 3.156
Ao art. 162.

Suprima-se o art. 162.
Justificação

N.0 3.158
Ao art. 162.

Suprima-se, acrescendo ao art. 159'
o seguinte parágrafo, logo em seguida. ao atual § 16 do Projeto:
"§ . . . A lei estabelecerá as condições para o registro e funcionament()dos partidos politicos. Não será. concedido, ou, se o houver si-do, será
cassado o registro do partido que
visar, ostensiva. ou subrepticiamente,
a destruição violenta. do regime democrático, baseado êste na pluralidade de partidos e na. garantia das
liberdades fun-d~mentais".

O artigo pod-e levar a conclusões
absurdas. Por êle, tudo quanto se
consagrar na Constituição como direireitos não pode ser objeto de propa.ga.nda contrária ou adversa.
AsSim,
.ninguém poderia advogar a abolição
do ensino religioso nas escolas, nem
pretender qu~ se instaurasse no P3.is
Justificação
um regime politlco em que o ensino
fosse leigo. N!nguém poderia. advogar
Será. feita da tribuna. - Clemente
a abolição da assistência religiosa às Mariani. - Ferreira de Souza.. classes armadas. A ninguém seriz. li- . Romeu Lourenção. - Agostinho Mondto combater a existência de cenlitéteiro. - Lauro de Freita.s. - Barrlos confissionais. Não pOderia hav-er base Lima.. - .Regis Pacheco. partido que !nscrevesse no seu proFernando Nóbrega,.- Negreiros Falcão.

-58Adroaldo Costa. -

Fernandes Telles.

-

José C4ndido. -

João Ursu.Zo. -

Theodulo Albuquerque. - Li1'1UI. Cavalcanti. - Souza Leão. - Fernandes Tavora. - Joãc Mendes. - Manoel Novaes. Rui Sants. Edga,rd Arruda. - Aliomar Baleeiro. Rc:phael
Cincurá.
Dermeval
Cru2. -Aloysio de Castro. - Vieira
de Melo. - Medeiros Neto. - Thomás Fontes. - Alde Sa.mpa.io. - Altamira.ndo R.equ.ião. - AlbericO Fraga.

N.0 3.159
Art. 163 A.

Aditiva

Acrescente-se o seguinte c:Uspositivo:
"'E' vedada a· organização, bem como
o registro ou funcionamento de qualquer partido ou associação cUjo programa ou ação, ostensiva. ou dissimulada, vise a modificar o regime politi<:o e a ordem econômica e social estabelecidos nesta Constituição ...
Justificação

· Deve o regime democrático e, mesmo
pelo fato de o ser, assegura:, tôdas as
Uberda.des, menos uma: a de ser des. truido.
Sala das sessões, 24 de junho de
lM6. -

Benedict.J ·costa Netto. -

Nereu Ra.mos. -

Acurc=.o Torres. -

Benedicto Valladares. -Gustavo Ca-

panema.

N.0 3.160

Supressiw
Suprima-se a palavra "concessio"
do § 9.0 do art. 164.
Ju.stificat;ão

Parece bastante a palavra "a.uto.ri_za.ção", existente no texto.
"Concessão" implica modalidade de
contrato que se não coaduna bem com
a natureza das ooelações que regem a
exploração das minas e Jazidas consentidas pelo poder l]Úbllco.
. Sala das Sessões, 24 de junho de
1946. _Bra.sil.

Ivo à'Aquino . -

Orlando

N.0 3.161

a?C)s o § 24, este:
Ao trabalho rural. além de
outros preceitos que a lei estabelecer,
serão a.plicáveis, quanto possível, o:s
do parágra!o anterior (§ 24>, nos indsos I, II, m, v, vn, IX. x, XI e
XIII e ainda no inciso vm, na parte
Acrescente~.

.. § -

relativa ao aviso prévio e à indenização ao trabalhador dispensado.
As emprêsas, cujas condições de
trabalho e:odjam a perma.nêncl& de
empregados em estabeledmentos situados fora dos centros urbanos, são
obrigadas a proporcionar-lhes alimentação, habitação e condições higiênicas adequadas, nos têrmos que · a let
determinar".
Justijicaçlio
1 Pelo texto do projeto podem
haver dúvidas sôbre a extensão do
art. 164, § 24, ao trabalho rural.
Já a Constituição de· 16 de julho d4t
1934, no § 4.0 do art. 121, dispunha
que "o trabalho agrfcola será. objeto
de regulamentação especial, em que
se atenderá, quanto possível, o disposto neste artigo". Em seguida, o
mesmo § 4.0 cuids.va da fixação do
homem no campo, principio que o
projeto reproduz no § 17 do art. 164.
Apesar disso, são ainda em nt\me_ ro reduzido as normas legais sõbre
àqüele--trabalho; acidentes do trabalho - Decreto-lei n.0 7 .036. dé ·lo --denovembro de 1944; sindicalização Decre.to-lei n.0 7. 038, de 10 de novembro de 1944; remuneração, inclusive
salário minimo, aviso prévio de rescisão do contrato, férias, trabalho de
menor e disposições gerais sôbre o
contrato de trabalho - Consolida.çlo
das Leis do Trabalho, art. 7.0 , letra b_
76, 129, parágrafo único, 402, parágrafo único, 505 e 506; prazo do contrato
e atestado de sua cessação - Código
Civil, arts. 1.2:22 e 1.230.
Desde os campos do Rio Grande do
Sul até os seringais da .Ama.zOnia, são
características as Cl)ndiçóes do trabalho rural, q~ se di!erenciam entre sl
e daquelas de outras atividades econômicas. Mas, essa diferenciação não
justifica a !alta de legislação. Poderá
expllcar, somente, a especialização de
normas legais. Nem a justifica, menos, como se tem sustentado, a au-

sência de conhecimento das exatas

eondições das classes rurais.
2 - Por oerto, não é aqui. na. Consti.t uição, que se deve regular o trabalho rural. No entanto. ent.Te as normas que lhe são apllcá.vels, especiais
ou não, há algumas que constituem
principios básicos, cabiveis na Constituição, dentro da orientação adotada
para o trabalho em geral. Sio normas sObre as quais não se dlscute.
Por exemplo, Sóbre assistência social.
acidentes do trabalho, igualdade de
salário, selálio mfntmo. trabalho de
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menores e de mulheres, férias, sindicalização, convenção coletiva de tra.~
balho, aviso prévio, indeniZação de
despedida. Particularmente, sõbre a
assistência social, que se deve desdo~
brar pelos problemas da alimentação,
da habitação, da saú<le, da educação
e, até, do vestuário.
Não pode continua:- o abandono do
trabalho ·rural. Rã no Brasil uma.
~onSiderável massa de trabalhadores
à margem da. legislação. E isto em
um país, cujas

prim~iras

leis traba-

lhistas, ainda ao tempo do Império,
foram relativas ao oontrato de trabalho rural.
Uma vez que a Constituição insere-

Te

princípios fundamentais da !egis-

laçã.o trabalhista. .não se compreende
·&

ozniSsã.o com referência ao trabalho

rural.

3 - A parte final do parágrafo
impõe às empresas obrigação peculiar
à. atividade nos estabelecimentos ru-

rais.

Sala das Sessões, 21 de junho de
1946. - Eloy Jl,ccluz. -Antero Leivas.

N. 0 3.162
Titulo V - Capitulo m:
Ao § 24 do art. 164, acrescente-se
um 1nc1so:
XV - Proporciona.I!dade de remuneração e regalias à produção verificada, em quantidade e qualidade.
Justiíicat;ão
O grande problema de após gu~
é produzir muito, para reparar tudo
que !oi destruído e exageradamente
eonsumido; o problema. pennanente,
para o levantamento do nivel de Vid.'\
de homem. é produzir abundantemente, a fim de ~ue a produção chegue para todos. Produzir muito, pro..
duz1r abundatemente, não havendo
-pelas à cll'culac;ão. não havendo trustes ou monopólios, nã.o interferindo o
Estado. para embaraçar a produção
ou para criar a riqueza de alguns e
a pobreza de muitos, com a proteção
altandegá.rla, a fartura chegam a todos os lares.
Não é outro o enorme esfôrço d&.
Rússia, onde a. remuneração do trabe.lho ~ proporcional à produção e
onde as capaciciac!es e habilidade.;
técnicas são altamente ~1ámuladas.
No entanto, entre nós, os prosélitos
da. ditadura comunista pregam o contrário, acenando ao operário com a
elevação de salárlos, pela ina.ior necessidade de mão de . obra, como se

êsse aumento de salário não fôsse,
desde logo, absorvido pela conseqüente elevação do custo das utilidades.
Dai a

dimin:uição alarmante da

nossa. produção em todos os setDres

da atiVidade econômica e êsse m&l

estar inde!izljdo e irremediável de
todos.
·
Onde não há produção, só há. um
meio de se viver: pelo empréstimo,
ou pela pilhagem.
~e mal estar é o que desejrun os
adeptos da ditadura comunista. para
provocar a luta de classes e para ch~
gar, de acôrdo com os processos do
seu partido, à luta de que resulte a.
ditadura partidária. e burocrática, que
se diz operária.
Para os democrá.tas, pára os que desejam a democracia, como finalidade, como ú:úca forma de govêmo
compatível com uma existêncla. digna, e não como meio para processar
o assalto ao ooder, a abundância. da
produção, com o conseqüente bem
estar de todos, deve ser uma no~.
um objetivo, para cujo alcance nenhum es!õrço ou medida se deve
poupar.
S..·\la das Sessões, 24 de junho de
1946. - Ec!ua.rclo Duvivier.
N.0

3.1~

Ao art. 1&4, § 19.

assim.:
19. Nas ~oncessões de terras devolutas, os posseiros, quando sejam
bmsileiros e ten.ha.m nela.s morada.
habitual, terão preferência para aquisição de uma área não excedente de
dez hectares.
Do projeto:
R~ja-se

§

§ 19. Nas concessões de tenas
devolutas, os Estados s.ssegurarão
aos posseiros, de nacionalidade
brasileira, e eom morada habitual
nelas, a preefrêneia para aquisição, até dez hectares, pelo menos.

Sala. <ias Sessões, 24 de junho de
1946. -

Clcàomfr Cardoso.

N. 0 $.164
Ao Art. 164 . .acrescente-se como f
e com a devida numel'ação:

-Será isenta. elo impôsto de transmissão a aquisição de prédio pata re-

sidhzcia de

operários~ tuncion.d.Tios~

e
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que não tenham outra
propriedade.
- Disvirtuada a finalidade do ato~
3eTá exigível ·em qualquer tempo pelo
J~co o aludido impõsto.
J'listi!icação

1:: principio direto do direito Socl2.l
facilitar o mais possível possua todo
o cidadão a sua casa. A emenda visa
êsse objetivo, impondo-se conveniência da sua aceitação.
Sala da Assembléia Nacional Constituinte, em 14 de Junho de 1946. Olavo Oliveira. - José Alves LinhaTl!$.

N . 0 3.165
§ E' proibida a entrada no paúo
de imigrantes japonêses de qualquer
idade e de qualquer procedência.
\

Justificação

Ainda perduram na lembraça dos
brasileiros os memoráveis debates
travados na Constituinte de 1934, e
as palavras proféticas de Miguel Couto e Artur Neiva, para só falar dos
mortos sóbre o perigo japonês.
Miguel Couto, num dos seus discursos, exprimiu - que a menos que
fôssem tomadas medidas drásticas e
decisivas, que in:lpedissem a niponisa.ção do Brasil, ou a sua Pátria a nossa Pátria - não seria para os
seus netos, senão uma colônia poUtica do Japão.
"As nações que se deixam invadir,
passivamente, por elementos heterogãneos em massa. por grupos étnicos,
completamente düerentes, pela. origem, pelos costumes . e pela religião,
empalham, verdadeiramente, ninh03
de abutres e agazalbam levas de serpentes."
E acrescentava o mestre: "também
sou fundaznenta1mente contra a 1ml·

:ração japonêsa, não pela qualldade
dos imigrantes senão pela sua quantidade e sobretudo porque essa quantidade representa uma !ase do expansionismo japonês.''
·
O expansionismo japonês, aquilo a
que Mussollcl chamou "o !Inpe.tiaHsmo
dinâmico do Japão", segue uma ordem invariável ·- in!Utl'e.çáo, es!er2.
de influência, absorção ou se preferirem. invasão, ocupação e posse, ou
JSe quiserem imigração, japonezac;io. ou ainda., comparado ao ataque
da serpente - o bote, a constriço, "
deglutição'•. <Discurso de março de

1934, na Assembléia Nacional Cons-tituinte.>
E Miguel Couto, nunca foi um xenófobo . . . mas, ao contrário, como
o qualificou tão bem Artur Neiva'"
- o mais tolerante dos nossos grandes espíritos."
E Artur Neiva, figura . impar, de
sábio e de patriota, declarava: "Porém, por mais que admire os nipões,.
muito mais amor consagro à Pátria,
que se deve precaver contra uma .:o~
lonização de povo de mentalidade estranha, de língua diversa, religiãodüerente.
Os japonêses já formam·, no · Bras~
uma população que se aproxima de
duzentas mil almas concentradas, sObretudo, no Estado de São Paulo.
onde dão provas das altas qualidades,
de cultura.. disciplina, organiZação,
capacidade de trabalho.
Ninguém tem maior admiraçã()
pelo Japão, pois bem o conheço e à.
sua · ma.:a.vilbosa história. Mas, nãC>
é possível, ·e:àioora reconheça que: . _
constituem elementos àe produção~
deixar que os japonêses se desenvolvam entre nós, sem peias, nem med idas, à custa do humilde e olvidado.
Jeca, eterno relegado no seio da. própria pâ.ttia."
E dizia, na mesmo discurso:
"liã poucos dias, ouvi do meu sã..
bio Mestre Professor Miguel Couto a.
narração do episódio ocorrido em
Mato Grosso, quando o Comandante
Eduardo Gomes desejava. instal.ar
um hangar em terras japanêsa.s, "o
que foi repelido por serem teTTas do

Imperador do Japão.''
Em aparte ao mesmo
discurso,
Sampaio Correia, das mais fulguran ...
tes expressões da. nossa cultura., ps,...
triota como poucos, dizia:
.. Posso cantar um fato, que evidencia a alta capacidade de organização do povo japonês. Um dos meus
tra-balhadores - traõalhador de p!..
carêta. - recebido por mim nas obras
de construção da Estrada de Ferro
Noroeste do Brasil, eu encontrei, dois
anos após, negociante na Rua dos
Ourives. nesta Capital. Em seguida
o!Jcial, que !alava em nome do govêrno japonês, na Exposição Internacional cie 1922, realiZada nesta Capital; e. mais tarde, tive a surprêza.
de ver que o meu antigo trabalhado-r
era Deputado da Dieta JaponêsaJ
E, nesta ordem de !a.tos - de que.
se poderia reunir muitas centenas de
episódios os mais autênticos - lem-
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braremos o caso de um japonês, que
trabalhou como simples copeiro
..solicito e dedicado - na residência
:de l!m ministro brasileiro das Rela·çóes Exteriores do Brasil e que del>Ois se apurou, que era. . . membro
destacado da diplomacia nipônica!
17m dos componentes - apenas um
dos lllilhares de membros. da vasta
rêde de espionagem que o Japão tem
- e contiua a ter - organizada e em
-pleno funcionamento na América do
Sul. A capacidade de camuflar é infinita no japonês.
Oliveira Lima, que conhecia esplendidamente o Japão, dava um depoi:mento da mais alta significação, sob
-o aspecto do seu problemma cultural.
o japonês aceita tOdas as religiões:
em pa.ises maometanos, é maometano; em países protestantes, é pro·
testante; e quando aparece o livre
pensador, sorri, e lhe abre os braços.
Nos ~tados Unidos, foram protestantes; em São Paulo, em massa.
estão se transformando em católicos.
São palavras colhidas nos discursos de Artur Neiva e Miguel Couto,
proferidas nessa Casa, em memoráveis debates em que o Brasil ia decidir o problema vital da nacionalida~de: ou de fechar os olhos, ao espetáculo de uma invasão, aparentemente pacifica, instrumento da politica
imperialista, agressiva., do povo Il!ais
fanático do mundo, de alta capacidade de organização: ou de reagir.
de modo enérgico e decisivo, no mais
legitimo dos direitos de nação soberana: o da de!esa de sua ter:r.a e de
sua gente.
A indigestão japonêsa de que, há
doze anos passados, o grande jornalista e homem de Estado, que fol
Félix Pacheco, falava à Nação, dirigindo-se à Constituinte de 34 através das venerandas colunas do velho
"'Jornal do Comércio'", tornou-se intoXicação aguda., e com o que ocorre
em São Paulo dá plena confirmação.
o "Shindo Rommei" e outras organizações terroristas de fanáticos, representando milhares de nipônicos.
vem causando intranquilidade e dando péssimo exemplo à índole pac!!ica e boa do povo brasileiro e dos e~
trangeiros que aqui vieram colaborar conosmo no desenvolvimento da
nossa economia.
Foi Vitorioso o propósito de sobreviver como nação soberana, e o Brasil.
corajosamente - apesar dos processos os mais escusos, de publicidade e

de campanha desenvolvida. por tôdas
as fonnas, com o lamentável apoio
de alguns brasileiros, pouco esclarecidos, uns, e outros decidid~ente,
inescrupolosos e mais cidadãos conseguiu incluir na carta de 34 medidas visando reduzir os perigos da
niponização do Brasil.
A Sociedade dos Amigos de Alberto
Tôrres relembra, que, a 24 de maio
de 1934, a Constituinte então reunida, na mais memorável de suas sessões respondia à ostensiva intervenção da política exterior do Japão na.
oolitica interna do Brasil, aprovando a emenda Miguel Couto assinada
por mais 129 constituintes, opondose à imigração japonêsa para. o Bra.isl.
pela significativa maioria de 146 contra apenas 41 vo~.
A Nação, agora como então, co~
fia plenamente em sua Assembléla
Constituinte e a proibição da imigração japonêsa é um postulado que
não pode ficar ausente da nova. Carta
Magna que o mais alto- Poder Político da República está votando.
De 1933 a 1946 - nestes doze anos
t. ~ movim~ntados da História da.
Humanidade - os f a tos provaram à
Sociedade como foram clarividentes e
bem avisados os constituintes de 34!
Centenas de aconteci.xnentos - de
caráter nacional e internacional demonstraram, como uma evidência.
que incomode, como diria Pedro Lessa,
o acêrto do princípio incluido na carta.
então elaborada!
De Pearl Harbor à Shindo Remnel
- com episódios, que constituirlam
por si sós um formidável libelo contra a imigração japonesa no Brasil a nação brasileira vem assistindo, estarrecida. a atuação, dessa massa de
mais de duzentos e · cinqüenta mil
japoneses, que cor..sCtuem, na verdade.
apenas, a. gu~da avançada do exército invasor, com que. mais cedo ou
mais tarde, o Japão, virá. realizar, na.
América Meridional, o seu sonho de
e){pansão universal, concretização no
relatório secreto do Barão Tanaka.
que traçou as diretrizes da. polltica.
imperialista. do país do Sol Nascente.
Os que, no Brasil, levados apenas
pelo aspecto étnlcú e cultural do problema.. poderiam concordar na. entrada mitigada de certo número de
nipóes ; os que, examinando a matéria, tão sõmente. sob o prisma
económico - e do mais estrito utilltarismo - d~ técnicos para a agricultura, bons pr()Qutores de alfaces, alh~

·,
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sob o seu verdadeiro aspecto - o Polftico - compreendida esta expressão
no seu mais alto e verdadeiro sentido
- complexo de fatores de tôda ordem, sobressaindo, no caso, pela sua
decisiva importância, o da sobel'aDia.
nacional, consubstanciados na defesa
da terra e do homem.
Certo, que a Comissão Constitucional já deu neste sentido um grande
passo, deixa ..J inscrito no projeto que
a - "imigração poderá ser limitada
ou proibida em razão da procedência"
e condicionada à. garantia de sua integração étrúC4. Mas, não basta; e
tôda a nação espera que s. Assembléia,
reexamjnando o assunto, faça incluir
· na Carta Magna o dispositivo "proibindc, radicalmente, a ent:'ada · do
japonês de qualquer idade, sexo, procedência ou sob qualquer pretexto".
. Neste assunto, da ma.i.z alta e ~
pital importância para a nacionalidade, o aspecto de política internacional deve ficar subordinado ao da política nacional, deixando consignado
no código máximo de nossa Pátria,
que não queremos receber aqui, sejam quais forem a.s procedências e
quais forem os pretextos, elementos
que reputamos indesejáveis para o
Bmsil.

Deixar que a lei ordinária opine

sôbre a .matéria, não é, nem conve!liente, nem prudente. Só nas Assembléias Constituintes, em que os inteTésses nacionais, realmente, predomi-

nam, ao contrário do que sucede nas
cã.maras ordinárias, em que os problemas atendem muito mais a objetivos
de classes ou de regiões, é que as linhas mestras dos grandes problemas
d:. naclona~dade devem ser traçados,
· marcando diretivas e rumos às assembléias pollticas, na sua. fase e funcionament\l ordinário.
Não se pense que a capitulação es'J)etacu.Ia.r do Japão. com o seu exército
de quatro mllhões de homens quase
i!ltacto, pela passageira e momentânea superioridade, que foi a "bomba
atômica". tenha destruido nem o fanatislno, nem o espírito de imperialismo agressivo, nem o propósito de
"revanche" do povo japonês: Antes,
ao contrário. E' de poucos dias, o
episódio da Shindo Rommel, em que
milhares de japoneses. entre nós, faDâ.ticos. deram espetacular demonstração de· quanto é forte, bem viva e

perigosa a atuação dêsse grande exército estrangeiro acampado em nosso
Pais.
Apesar de muitas centenas de milhares dêles se haverem naturalizado brasileiros, terem seus filhos inscritos
como brasileiros, continuam a ser, o
que declarou uma das .maiores autori- .
dades da poUtica japonesa, o príncipe
Katsura: "ps japoneses que imigTam
continuam súditos japoneses e nenhuma. forma de nacionalização o.t
transforma:•.

Sua poUtica imigratória, visando
fixar 10 milhões de je.ponêses no
Brasil. ps.ra fazer de nossa Pátria uma
base militar contra os Estados Unidos,
está hoje como quando há quarenta.
anos passados foi resolvida em Tokio
pelos chefes milltares do Império, à
frente dos quais estavam o Princi~
Ito e o Barão do Tanaka.. - José·
Augusto.

Miguel Couto Filho.

N. 3.166
--Redija.;se -o - art. 164:
0

.
"A Constituição assegura o gôzo dos-·direltos· sociais, nos têrmos seguintes:"
.JustijiCIJI;lúJ

A redação da emenãa parece mais
própria, pois, o que a Constituição assegura é realmente o gôzo dos direitos sociais que especifica.
Sala das Sessões, 24 de junho de
1946. - Raul Barbosa.
No § 9.0 , do art. 164, substituam-se
as expressões finais "e··nos têrmos seguintes" - por estas outras "observado o dispostc nas alíneas seguintes:" - , substituindo-se também os
números romanos I a IV dêsse parágra_!o pelas letras .a, b, c e d.
·Justifica.ção
A emenda harmoniza o inciso com a
técnica geral do projeto, na conformidade do que, em geral. se adota,
em casos semelhantes.
Sala das Sessões, 24 de junho de

1946. -

Ra.ul Barbosa.. .

N.0 3.167
.
Art. 165 - § 20:
A contar da data. da promulgação

,

desta. constituição, nenhuma concessão de terras públicas, com área supelior a . dez mil hectares, anteriormente feita e ainda não devidamente
explorada. não poderá. permanecer. a
não ser por exp::-essa autorização do
Senado Federal.
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A medida., complementar do

20, do
artigo 164, do ante-projeto, visa impedir que imensas áreas territoriais
fiquem em poder de emprêsas, muitas
formadas com. caráter meramente es-'
pecula.-t ivo, à espera de valorização. José Augusto. -

§

Miguel Couto Filho.

N.0 3.168
Art. 164- § 27:
"A associação projisionsal ou stndical é livre. A lei re[l1Lla.r-lhes-á a forma de constituição, a representação
legal nos contratos coletivos de trabalho e o ezercício de junções delegadas
pelo poder público. n
Redija-se: "§ 27 A associação

profissional ou sindical é livre. .,.~~u
Jando a lei a sua constituição, a. unidade de representação e a contribuição obrigatória da respectiva categoria
além do Exercício de funções delegadas
pelo poder público".
Justificação

O pensamEnto das classes produtoras e trabalhistas, em favor da unidade de representação das entidades sindicais de qualquer grá.u, está manifestado Em representações de tôda a
ord_em. Sob!essái, entretanto, com
maiS expressao e vulto, nos principias
da politica social, proclamados - pelas classes produtoras na Carta Eco·
nOmica. ele Teresópolls - pelos tra..

balhadores nos Congressos
~ram

respeetl~os

também as <:lasses o ponto. de VlSta pela. manutenção do poder
trlbutã?o dos sindi<:atos, com a <:ontribuiçao obrigatória dos participantes
· das categorias.
Isto pôsto, a representação unitária
e o poder tributário são matérias quê
como outras, devem ser amparadas'
pela Constituição.

'

A unidade de represe:1tação é' essencla.l a.o contrato coletivo de trabalho
e à verdadeira função do sindicato
como ele~ento social, indlspensável a
um. amb1ente de compreensão e de
reciproco apOio entre a.s organizações
de empregadores e de empregados.
A contribuição obrigatória. dos partJeipantes das ~ategorias favorece o
movimento sindical, suprindo a.s !alhas do no!jl)o espirito associativo e, aos
poucos, tomando êste uma realidade.
Ss.la. cia.s Sessões, 24 de junho de
1946. - Celso Macluzdo.

Art. 164 -

N.0 3.169
§ 24, inciso VI

Repouso semanal remunerado aos
domingos e, nos limites das exigências
técnicas das emprêsas. aos feriados civis e religiosos, de acôrdo com a. tradição local.
Substituir a. palavra. "remunet'ado'~
pela. expressão " de preferênc!a..,.
Justificativa

. Toda a nossa. organização econOm1co-pro!issional está. baseada no repouso semanal sem remuneração. Por isso mesmo, o mês não é dividido em
30 dias ou 240 horas, - mas sim distribuído em 25 dias ou 200 horas.
Desse modo, o mensalista, o diarista e o horista. já têm o seu salário
fixado em contraprestação ao serviço
dos dias úteis.
•
No sistema atual, o fator tempo está
ponderado para cálculo do salário; o
período de descanso tem sua base no
sa.lário efeti~amente percebido.
Se além disso, ainda. se pretender
que seja diretamente remunerado o
repouso do.Illllllcal, em que não hâ
prestação de serviço, teremos, em con4
seqüência.: -:- nenhuma alteração para o mensalista - e aumento mínimo
de 16,66% na. remuneração mensal do
diarista, do horista e dos que trabaIbam por tarefa ou empreitada.
A obrigatoriedade do repouso semanal aos domingos, já. ficou eliminada
para. as emprêsa.s C"t;jo funcionamento
não permite solução de continuidade.
A norma. deve ser, portanto, mais
elástica, a fim de atender à realidade
estabelecendo apenas' como no~
fundamental o repouso de 24 horas,
no mínimo, em cada semana de trabalho.

A remuneração do repouso semanal ·
importa na eliminação do trabe.lho por
hora e por dia, equiparando os horistas e diaristas aos mensa.lista.s.
Ora, o sistema. atual, mesmo para
o efeito da. indenL.~ção em caso de
rescisão de contrato indiVidual de trabalho, sem justa. causa, baseia-se no
cálculo do mês em 25 dias ou 200
horas de serviço.
O preceito constitucional modifJcaria. fundamentalmente êste cálculo e,
mesmo não permitindo iniclalmente
a redução do salário, teria. como conseqüência a futura compensação, pois
uma remuneração do repouso semana.'
importa, forçosamente, em aumento
do custo da. produção e somente pode

~
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econômicas da indústria em geral.
Nada se ganha., portanto. em última análise. Ao contrário, a obrigatol'iedade do J)agamento de domingos c

feriados, encarecendo a produção. pode constituil' um elemento de inferioridade na competição internacional e
enfraquecer a posição na indústria
brasileira em relação aos demais países.
s. s .. em 24 de junho de 1946.
Celso Machado.
N.0 3.1'70
Art. 164 - § 24, n.o m
Participação obrigatória do trabalhador nos lucros das empresas.

Redija-se:
"Formação de reserva obrigatória.
-em tôd~ as emprêsa.s, destinadas a
obra de assistência social com o fim
de aumentar o salário real do trabalhador...
Justificativa.

Como norma auto-aplicável, o pre-ceito · constitucional, na sua. generalização. é manifestamente prematuro.
Como enunciado programático, deveria ser redigido de fórma diferente.

Não há a.hlda no mundo um sistema perfeito que mereça ser aceito
como nor:na regulamentar da pa.rticlpação do trabalhador nos lucr()s da
emprêsa.
De acôrdo com a. educação básica
e formação profissional do traba.lha·dor, de um lado, bem como a. organização e o desenvolVimento técnico e
comercial da emprêsa. de outro lado,
tão diferentes em cada pais, devem
ser intercaladas et:l.pas 1ntermediáliss.
A participação imediata e direta. nos
lucros, em fónna. de dinheiro, já constitui um passo muito adiantado e não
parece viá-vel na indústria brasileira
que não dispõe ainda de um equipamento técnico, capaz de competir com
outras nações industrla.U.sadas, e não
chegou ainda a. ~ ponto de satura-ção nas suas obras assistêncíais e na
previdência social.
O primeiro degrâu a ser adotado
deve ser uma reserva obrigatória. dos
lucros da. emprêsa para a. execuç&o
de obras soc1a1s, devendo, concomitan-

temente, ser ampliada. a. previdência

social, cuja admln1.stra.ção deveria. receber uma cooperação ativa e decl·
:siva das classes patronais e trabalha-

deras, a fim de obter ma.ic:" eficiência
na prestação dos subsídios correspondentes ao diversos riscos segurados.
~te primeiro passo seria um aumento do salário real de todos os
trabalhadores, o que consideramos essencial para o poder aquisitivo da população em geral.
Eis tanto mais quanto certo é não
se encontrar ainda uma. :fórmula. definitiva: de realizar uma participação
direta e imediata nos lucros da emprêsa.
E' ~cterfstico, neste sentido, o segUinte trecho de um artigo do Blspe>
norte americano Karl J. Alter, por
exemplo, recentemente
publicado,
afirmando: <condensado em "The ca.tholic Digest" - Abri! - 946. pá-gina 6ô).
"The ideal solution in ail big
business <saj-·soo or more workers
in a. pla.nt) woul be: a.. to give
labor a place on the boa.rd ot
trustees, thus allowing it to pa.rticipate in responsability; b. give
labor a. slinding scale of participa.tíon in profit.s, after corefully de-fíning profits. Tbe owner shculd
ha.ve first c!aim on the 1n1tfa!
profits, but labor chould have an
mcreastng chare as the profit ra-tio of the busin-ess increàS-es:-In
tris ways we can create a. mutuality cf interest and largely en.mina.te the existlng confliet".
Temos aqui s: vineulação ao a.cré:tcimo da. produção.
Há. uma impressão exagerada em
torno a.· essa. idéia. de particip~o
Talvez em virtude dos lucr~ excessivos verificados nesse periodo de anormalidade econômica decorrente da.
guerra, em que influiram as defieiências da produção e dos transportes
e o desenquillbrio proveniente da. inflação. E' a~itável e espera-se que
os mel'(:8.dos voltem à. normalidade. e
cs lucros também.
Que rêsultado ha.verá então para. os
trabalhadores - na: consideração unitária. de individuo,- em base da. ps.rticlpação <lireta.?
Qua.se ninguém, crê, mas poucos
ousam combater a idéia. da pa.rticlpa.-

ção nos lucros. A verdade é que ela

se apresenta como um enigma. ao espírito de muitos.

Nessas condições, é, sem dúvida..

pre!erfvel a. partictpa.ção indireta, em
beneficio ao trabalhador e aos mem•

•
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bras da. sua !amilla•, traduzindo-se em
um sistema de assistência. social que
ofereça. ~lhoria às neeessidade5 dos
que· trabalham e de seus dependentes.
S. S., ern 24 de junho de 1946. Celso Macluulo.

gador e do empregado, em benetíclo
da maternidade e contra as conseqüências dos acidentes do trabalho, da.
velhice, da inva.Udez, da doença. e da
morte".

N.0 3.171

As redações sugeridas atendem melhor.
O n.0 IX do projeto é a reprodução da letra l do art. 137 da Carta
de lO de nov.em'bro de 1937. Enquanto
que o n .0 X é mais amplo do que o
pre-visto na letra m do mesmo artigo
da eitada Carta, uma vez que atb:-ange
agora. a maternidade, a. doença.
Assegurado, portanto, à gestante o
emprêgo e o descanso remunerado, tôda a assistência aos que trabalham,
inclusive em benefício da ma.ternida~
de e co:ntra as deeorrência.s dos acidentes de trabalho e da doença, deve
ser assegurada pelas instituições de
seguro social, que amparam também
a vellúce, a invalidez e os benefi<:iá~
rios do trabalhador :falecido.
Se o pr~eito constitucional exige a
preVidência. social em favor da maternidade e contra. as conseqüência da
doença, seguros êsses para. os quais
o empregador e o empregado terão
de contribuir, qua.l é o fundamento
de haver, além de um seguro doença,
também. a assistência médica, sanitária e hospitalar ao trabaahador a.
que se refere o .inciso IX e se os
institutos da previdência social devem
prestar todo o auxilio à rna.ternidad~
como o mesmo auxilio deve ser prestado tanl!'bém pelo empregador?
Deve haver. portanto, uma justa
su."ocomissão dos encargos sociais. entre emprê~s.. empregado e coletiVidade. mas a criação da. sua duplicida.de•
S. S., em 24 de junho de 1946.

Art. 164 - § 24. inciso I.
Proibição de àiféretz,ça de salário
para um mesmo trabal.ho, por motivo

de úUzde, suo, nacionalidade ou estll4o Civil.

SuprizDir, a palavra "idade", :ficando a.ss1ln redigido in-jint!: " .•. por
motivo de sexo, na.cionalida.de ou estado civil''.
·
Justificativa

E' necessário manter-se a. norma
de fixação do salá.rio do menor ate

em meta-de do salário minimo normal do adUlto, considerando-se a.prendiz o trabalha.dor menor de 18 e
maior de 14 anos, sujeito pela própria idade à formação profissional.
Aliás, o § 33 do mesmo art. 164
impõe aos industriais a p~epara.çã.o
profissional dos seus empregados menores, sendo paU, forçoso reeonh~er
que não se deve atribuir a êsses trabalhadores o rnesmo grau de produtividade e de perfeição técnica do trabalhador adulto.
S. s .. em 24 de junho de 1946. Celso Mac1uzdo.
N.0 3.172
Ao art. 164, § 27.
Suprima-se o segundo perfOdo.
Bomão Júnior.

. N.0 3.173
Art. 164 -

§ 2.0 , incisos IX e X.

IX --: Assistencia ~a, .sanitári4 e hospitalar ao traõalltador, as8im como à cesta.nte; que terá as3egurado desca:n.so antes e depois d.O

fXlrlo, sem prejuízo do emprêgo e do
34lário.
X - Pre".Jfdência, meãia:nte contribuição igual da União, do empregador e do t!mPTerJa.do, em Jmx»" da 11ULternidade, e contra as conseqüências
dos acfden.tes do tra:balho, da velhice,
cf4 invaltdez, d4 doença e da morte.
Red1j am.-se:

IX - Assistência à gestante, que
terá asse:gura.do descanso antes e depois do parto, sem prejuizo do em41

prêgo e do sa.lã.r1e."

•x-

Seguro socis.l, mediante contr1bu1çio 1iU2.1 ela. União, do empre-

Justificativa

Ce~o

Machado.
N. 0

Art. 164 -

§

3.174
15 - Suprimh'

Justij:Cação
A assistência e amparo às eroprêsa.s dê.sse tipo não devem caber ao
govêrno. O Poder Público tem outras funções sociais a realizar. para

ser sobrecarregado corn esta. pesada

obrigação. que pode e deve ser cumprida. pelas próprias empresas.
Sala das Sessões. 24 de junho de

1946. -

Agostinho de Oli,eiTa.

Luis Ca.rZos Prestes. -

Gregório Be-

zerra. - Alcedo Coutinho. - Claudino
José da. Silm. Mauricio

-00Graõois. - Alcid.es Saben.ça.
l03 MarigheZla.

N.

Car-

3.174-A
Alt. 164 - § 17 - Redigir assim:
- ..A lei facilitará a fixação do ho0

mem no campo, tomando as meãidas

necessárias para o fracionamento dos
latifundios, para o desenvolvimento
da pequena propriedade, para a criação de novos centros de população
agrfcola com as terras e as águas
que lhes sejam indispensáveis para
o fomento da agricultura e para evitar a destruição dos elementos naturais e os danos que a propriedade
possa sofrer em prejuizo da sociedade".
A justificativa dessa. emenda encontra-se no discurso pronunciado a
18 de junho, na Assembléia. Nacional
Constituinte, pelo senador Luis Carlos Prestes.
· Sala das Sessões. 24 de junho de

1946. - Agostinho de O Ziveira.
Luiz Carlos Prestes. - Gregório Beurra. - Alcedo Coutinho. - Claudino
José da. Silva. Mauricio
Graõois. - Alcid.es Sabe~a. - Carlos Marighella.
N.0 3.175

Projeto · da.

Consti-

Ao art. 164, § 18 Dig8.1-Se
...deverão ser desapropriadas,., no
lugar de "poderão, medtc:mte l~
especi4l, ser desapropria4a.s''.
E cancele-se a expreSsão fina! -

..Precedená,o a.

desa~ão,

~erá

estabelecido pelo prazQ ·ele cinco anos
o i-mp6stc territorial progressivon.
Justificação
E' uma necessidade indecllnâ.vel
propiciar terras a maior número possível dos habitantes da nossa a.mada.
Pátria.
Sala ~as Se'ssões da P..ssembléia
Constituinte, em 24 <ie junho de

1946. Olavo Oliveira 'Des Linhares.

José AZ-

N.0 3.176
Ao art. 164, § 33 - Supriina.-se a
expresSão - "se não- houv~ na
Zoca.l.ú!ade ensino pri1'1Z4rio ojicia.l su-

lidente".

A condição imposta pela expressão acima -t ira. tôda. a. eficiência a.o

texto, burlando a providência collmada.
·
Sala. das Sessões ?da Assembléia
Nacional Constituinte, em 24 de junho de 1946. -Olavo OZi'Deira. José Alves Lin.1z.ares.

N.0 3.177
Ao art. 164, § 37.

Substitua-se pelo seguinte:
"A família, constitufda nos têrmos
da lei, tem direito a. amparo especial
dos poderes públicos. ••
Justificação

Justificação

Emenda ao
tuição.

Ju.stijicaç(J.o

Uma de duas - ou êsse dispositivo
foi ditado, sinceramente, pelo espirito de proteger a família constituída
nos têrmos da lei - ou êsse dispositivo foi-di.ta.do, maquià.velicamente,
pelo espírito de · elevar à. -altura de
wn principio constitucional a proibi~ ·
ção do divórcio, proibição que sempre
esteve apenas na lei, até e. Constituição de 1934.
Se o dispositivo foi ditado pelo espirit<' sincero de proteger a família,
então a emenda que propomos deve
ser aceita.
Se o dispositivo foi ditado pelo espfrito maquiavélico de tomar a proibição do ~divórcio um principio constitucional, nesse caso, também, a
emenda deve ser aceita .
O estabelecimento do divórcio, entre nós, é assunto diseutid.issimo. O
que se vem notando desde muitos
anos é que está aumentando sempre
o número dos que são a favor do divórcio.
Como, pois, abafar de chofre ess~
discussão?
Não é já em pr:>vérbio que - "da
discussão nasce a luz.. ?
O ·ue se vê é que a quase unã.nim!dade dos que se batem pela. indissolubilidade do vínculo matrimonial, as- ·
sim agem ?Or motivos religiosç_s
e
morais.
Mas uma razão para não se elevar
a princípio constitucional a indissolubilidade do vinculo: aos cônjuges que
se separarem e aos quais repugne novo
casamento. ~o o mundo respeitará
a sua moral e a sua religião que
os inibe de celebrar um -segundo ca-

samento.

-f/1-

Ma.s que êsses cônjuges não quei·
impor a sua opinião a. outros côn-

.a:i~.m

juge:!., que, separando-se. e isentos de

])l'eceitos morais e religiosos contr~-em
segur...do easam.ento, pretendem ~e
lebra.l" novo casamento, levados por
motinos jurldicos e por motivos outros, não egoísticos nem interesseiros,
mas de ordem superior.
.Al't. 3.o, n.o VIII - Seja assim redigido:

"Prover os serviços das polícias ma.-

rítimas, aérea e de fronteiras, sem
prejuizo das que competirem às policias locais.
J usti!ica.çát:J

Redigido como está., fere por motiVa5 vários a gramática. e o bom gosto
da. Lingua. Portuguêsa, ou a. nacional.
Sala; das Sessões, 24 de junho de
1946. -

Argemi.ro Fia'tho.

N.0 3.178
Ao art. 164, § 13.o:

Suprlma-se.
. Justificação:
No há razão para a. inserção dêsse
parágrafo no texto da. Constituição.
E' matrér:ia. da lei ordiDária., que deverá regu.Iá.-la quando ~ fJzer necessário.
Sala. da.s sessões, 24 de junho de
1~. .Romeu Lourenção. - Aureliano Leite. Altino Arantes. O
Tuyuty. - Tavare~ 'à'Amaral.

sono.
Ao

art.

N.0 3.179
164, § 17.

Suprllne.-se.
Justificação
.o parágrafo contém matéria mais
de ordem administrativa que constitucional. Deve ser d~bcada a cargo
da lei ordinária.

Sala das Sessões, 24 de junho de
1946. - Romeu Louren.ç®. - Aure·
Zian.o Leite. - Altino .4.rantes.
Alencar Araripe. - Dolor de Andrade.
- Osório Tuyuty. - Tavares d'Amc~al.

. !V1 3.180
Ao art. 164, § 12:

Suprima-se:

Ju.sti!ica.ção
O parágrafo que a emenda manda
suprimir não cabe no texto constitu·donal, devendo :!ica.r s. matéria para
a legislação ordinária. O que llá de

importante no texto - a. forma. pela.
qual se fomentam a economia. popUlar
já é entregu~ à. lei comum: não
haverá., pois, nenhum inconveniente
em que se tl'a.nsfira todo o assunto
para. aquêle campo.
Sala das Sessões, 24 de junho de
1946. - Romeu Lourenção. - Aure•
liaM Leite. - Altino Arantes.
Alencar Araripe. - Dolor de Andrade.
- Osori.o Tuyuty. - Tavares ã•Amaral.
N. 0 3.181
Ao art. 164, § 11.

Suprtma.se:

JustifiCação
A regra não deve merecer a. hon%a.
de se transformar em tex.to constitucional ,devendo relegar-se à. lei ordin.ári.a., da. mesma fo1111a. por que se
não inserem na Constituição dispositivos reprimindo " roubO, o homicídio,.
o estelionato, etc. A usura. é crime e
como tal deve continuar no Código-

Penal.
Sala das Sessões, em 24 de junho
de 1946. - .Romeu Lcurenção. - Aureliano Leite. - Altino Arantes. - Alencar Araripe. - DoZor de Andrade. - Osorio Tuyuty. - TavareJ>
d'AmaraZ. ·

N. 0 3.182
Ao art. 164, § 3".i.

suprima-se a palavra "nato".
Ju.stificação
Não há. razão para distlnguir entre
o brasileiro nato E: o naturalizado para.
o e!eito de revalidaçãp de diploma,
sendo certo que a hipóte~>e sexá. muito
mais provável de ocorre.< em relação
ao segundo Além disso, ~ o § SO. o
do mesmo artigo dá ao naturalizado
o direito de exer<:er profissão liberal
no Brasil desde que aqU1 preste serviço militar, não se vê po:r que 1mpecfu' que o faça med.ian~.e revalidação
de diploma, revalidação que deve equivaler, quanto à.s condições de capacidade técniea do diplomado, à.· outorga. de diploma. por estabelecim.entG
de ensino nacional, a nã.o sex que se·
:passe, impliCitamente, s.testado de improbidade aos protessorcs das nossas:
escolas superiores, encarregados dos
exames necessários à. revalidação.
Sala das Sessões, em 24 de junho
de 1946. - .Romeu Lou.rençfio. - AuLeite. - Altino Arantes. -·
- Alencar Araripe. - Dolcr de Andrade. - Osorio Tuyuty. - Tavares

reliano

d'A17UU'al.

-=ss·N.0 3.183
Ao a.rt. 164, § 19.

Suprimam-se as palavras "de nacionalidade brasileira, e". e substituase a. ;palavra. "dez" por "vinte e cinco.,
ficando assim redigido o parágrafo:
"N&S concessões de terras devolutas,
os Estados assegurarão aos posseiros,
com morada habitual nelas, a preferência ~ra aquisição, até Vinte e
cinco hectares··.
Justificação
A
emenda. esta.bel~ce igualdade
entre brasileiros e estrangeiros que se
. entreguem. ao trabalho agrlcola no
Brasil. País de escassa densidade demográfica, à. espera de imigração para
povoamento e exploração do solo, não
poderá o Brasil desenvolver política
nêsse sentido se a sua Constituição
contiver discriminações injustas e desarrazoa~ como a constante do parágratfo emendado. Razoável parece
também, em face das condições da
vida braSileira, o aumento da quantidade de dez hectares para vinte e
cinco.
Sala. das Sessões, em 24 de junho
de 1946. -Romeu Lourenção. - Au-

reliano Leite. Altino A r antes. Alencar Araripe. Dolor de Andrade. - Osorio Tuyuty . - Tavares
d'Amaral.

N. 0 3.184
Ao art. 164, § 21. o.

Redija-se assim:
"Tôda PessOa que, não sendo proprietária. de imóvel, ocupar, oor dez
anos ct;>ntínuos, sem oposição iiem reconheCllllento de domínio alheio, trecho de terra até vinte e cinco hectares, tcrnando-o produtivo por seu trabalho e te:1C.o nêle a sua morada adquirir-lhe-á a propriedade'•.
'
Justificação

Justifica-se a emenda quanto à
substituição da palavra ~brasileiro"
pela. palavra "pessoa", com os argumentos referentes
à. emenda oferecida
ao §. 19. 0 do mesmo artigo. Não há
nenliuma razão para. excluir o est.ra.ngeiro pobre, que tra taba.lha. em terra
brasileira e concorre para a prosperidade nacional, do be'Ileficio estatuido no parágrafo, beneficio que, em úl_tima análise e na maio:- parte das vêzes, se outorga. em. verdade a brasileiros, representados pelos descendentes,

aqui

ciado.

nascidos, do agricultor benefi-

Em relação à supressão á as palavra.s

"mediante sentença declaratória devi-

damente transcrita", ela justifica-se
porque é evidente que a propriedade
só pode aãquirir-se po:- meio de título,
que na espéciE: a lei ordinária estabelecerá, devidamente transcrito.
Quanto à. assistência judiciária. para.
defesa do ãireito estabelecido no parágrafo, já. há. a disposição geral do artigo 159, § 40.0 o que tom&. superflua a
parte final do dispositivo emendado.
Dez alqueires, são, também, quantidade muito pequena em relação às
condições da agricultura brasileira; deVP.m ser aumentados para vinte e cinco.
Sala das Sessões, em 24 de junho
de 1946. - Romeu: Lonrenção. - Aureliano Leite. - Altino Arantes. - Alencar Araripe. - Dolor de Andrade. - Osorio Tuyuty. - Tavares
d'AmaraZ.
N.0 3.185
Ao art:·l84~-s§. 30 e 34. ·

Devem ser suprimidos.
Justificação
~sses

dispositivos repetem o artigo

133 da Constituição de 1934, que aí

introduziu uma inovação infeliz. Os
estrangeiros podem ser comerciantes
e industriais. Podem exercer as profissõec econômicas. Por que então não
podem exerc-er as profissões liberais,
depois de aprovados em exame de revalidação dos seus dip!omas obt!dos no
estrangeiro ? E nunca surgiu recla.mação contra os estrangeiros. que passaram a exercer profissões liberais no
Brasn, após revalidação dos seus diplomas obtidos fóra do pais.
Sa.la das Sessões. 24 de junho de
1946. -

Argemiro Fialho.
N.O 3.186

Ao

art. 164,

§ 26. ·

Seja substituído pelo seguinte:
"E' reconhec~do o direito de greve:
a loel ordinária não poderá impOr-lhe
lim.itações que o firam na sua consciência".
Justificação

como está no art. 164, § 26, o direito de greve pode ser invalidado pela.
lei ordinária, sob a alegação de se tratar
de imposição de bem público.
Sala. das Sessões, 24 de junho d~
1946. - A.rgemtro Fialho.

-69N. 0 3.187
A:r. 164 - § 27 - São garantidas
a liberdade e a autonomia sindicais.
A lei assegurará. a representação sindical dos trabalhadore.c:; nas emprêsas.

Justificação

O que se compreende por liberdade
sindical é o direito s.ssegurado ao trabalhador de constituir, êle mesmo, sua
própria. organização, independente de
qualquer regulamento do govêmo, dentro de suas possibilidades e conhecimentos. E' o próprio proletário que
deve escolher formas e métodos a
usar na organização sindical, a maneira. 'de 'dirigi-las, respeitadas apenas
as exigências legais para o seu reconhecimento como sociedade civil.
Todos nós temos ainda bem viva
a exçeriência. dêsses longos anos de
Estado Novo, nos quais os trabalhadores brasileiros viram-se compelidos
a um tipo de organização sindical que
não oorresponde aos seus interesses
de classe, e que afinal foi reduzi'da a
um simples apêndice do aparelho estatal, sujeita a uma. incrível burocracia administrativa que, prà.ticamente,
impede aos trabalhadores menos letrados de exercer e!icientemente qualquer cargo de direção.
A regulamentação estado-novista
chegou a tal extremo que a lei detel'!Ilinou até a forma pela. qual um
sindica:to pode ou não admitir um
simples contínuo para o seu serviço,
isso sem falar no Estatuto Padrão
ou na :presença dos delegados do Ministério ou da Polícia nas assembléias

sindicais .
Há., além disso, exigências tais para
a fundação e reconhecimento de um

novo sindicato que constituem verdadeiros obstáculos à organização do
proletariado, sobretudo, considerando,
conforme. !alamos acima, o alto coeficiente de analfabetos em nossa população operária.
Portanto, vemoo assim. quanto há
de perigoso na fórmula usada pelo
Projeto constitucions.l, deixando à lei
ordlnária a faculdade de ;regular a
constituição dos sindicatos, principio
êsse que é, na prática, s. negação da.
própria liberdade sindical que ela
procura assegurar.
Além do mais, é necessário para
robustecer igualmente a liberdade sindical, prestigiando as organizações do
proletariado, conceder representações
entre Capital e Trabalho, encontran-

do justas soluções no ~ntendimento
cordial entre as duas partes. Atual.mente os patrões mais reacionários
despedem até mesmo um simples trabalhador, por que sindicalizado, reagindo .dessa. forma contra o direito de
livre associação.
Sala das Sessões, 24 de junho de
1946. - João Amazonas. - Alcedo
Coutinho. - Lu.iz Carlos Prestes. Maurício Graõois. - Alcides Saõe7u;a.
- Gregório Bezerra . Carlos Marigh.ella.
N.0 3.188

Art. 164 - Acrescentar um parágrafo onde convier: "A aplicação da
Legislação Trabalhista S'erá fiscalizada pelos Poderes Públicos e pelas entidades de classe".
Justificativa
A eficiênc!a das leis sociais depende em grnn.de parte do contrõle que
os próprios interessados, através dos
seus órgãos de classe, podem fazê-lo,
colaborando assim, com o Estado, para
a fiel execução das mesmas. Aliás, o
grande número de questões levadas à
Justiça do Trabalho, são resultantes
da falta absoluta de fiscalização das
leis sociais.
Sala das Sessões, 24 de, junho de

194S. - João Amazon4S. Alcedo
Coutinho. - Luís Carlos Prestes. Mauricio Graõois.- Alcides Saõença.
- Gregório Bezerra. - Carlos Marigh.ella.
N.0 3 . 189

Art. 164, n.0 IV. ~ 10:
Diga-se: "Nenhum ramo da produçio nacional podere reei!ber proteção
alfandegá.ria por mais de 30 an06, a
contar da adoção da proteção, nem se
poderá criar, ou aumentar tarifa alfandegária protecionista, sem uma investigação no custo de produção da
indústria, que se deseja proteger".
Justiji caçéo

E' absurdo diremos mesmo que é
criminoso, criar ou aumentar. tarifas
a:!andegá.rias somente para adicionar
novos lucros aos lucros já exL.~ntes
A proteção deve core!sponder · a uma
nece&<>idade, que só poderá ser demonstrada, ou provada, através de
uma investigação do custo de produ-

-'lOç§.o na indústria. que se pretende defender. Jé. é tempo de reagil' contra.
o nosso insensato ultra. protecionismo,
uma. vez que tôda t;al'i!a. corresponde,
na. verdade, a: um impôsto cobrado à
população conlsumldora.. E' preciso
que haja. uma ·razão, um motivo justo
pa.ra. êsse sacrifício da. população, a
fim de que não aconteça. o que há pouco se noticiava. nas crônicas de jornalista brasileiro: que os nossos tecidos custavam menos na. Argentina.
do que em n~o pais.

Salas das Sessões, 24 de junho
1946. - Barbosa Lima Sobrinho.

ce

N,O 3.190
Arr.. 164,

vm:

Redlja.-se asslm:
,"- Indenização ao trabalhador dispensado e estabillda.de no emprêgo, ou
na.s explorações rurais (parceria, arrendamento etc.) , nos casos e condições que a lei estabeleça..
Justificação

N. 0 3.191

Art. 164 ...,.. § 20 - Redigir assim:
"Nenhuma alienação ou ~oncesssáo de
terras publicas de área superior a.
10 mil hectares, será feita sem prévia.
autorização da Câmara. dos Dep1,1t.a.dos.
Jwtificação

Sendo a · Câmara dos Deputados a
expressão mais alta, da. representação
proporcional, da vontade popular, é
natural que a. autorização seja. :iada
pela Cáma.ra, em caso que tão de per~
to consulta. os interesses p'O.blieos.
Sala das Sessões, 24 de junho de
1946. -

A.lcide8 Sabença. -

rio Bezerra. -

Luiz Carlos

Grego-

Preste~.

N .O 3.192
Art. 164, § 24 -

m -

Redigir

assim:
"Partici!)ação obrigatória. dos traba.·
lhadores....nos lucros -das emprêsa.s e nA
sua. direçã·õ:n·--·-·--

Justi/icação

Indiscutivelmente, faz-se necess9.r1a.
a partic!pação do proletariado na direção da emprêsa para que a atstrtbuição dos lucros possa ter alguma
eficiência. Sem êsse contrOle direto do
proletariado; uo fim do ano, o lucro
apresentado será apenas aquêle que in·
teressa. aos empregadores, e a pereenta·
gem devida aos trabalhadores -estarâ
reduzida a um. min!mo insigni!icant~.
Sala das Sessões, 24 de junho de

Fala-se muito em fixar o homem
ao solo, mas não se oferece nenhuma.
segurança. fi.O meeiro, ou rendeiro, que
passa tôda. a. vida num pedaço de terra que não é sua, beneficiando-a, explorando-a em proveito também do
· proprietário. que conserva a faculdade
de dispensá-lo, quando entende, pagando, ou não pagando, indenizações
1rrisórias. Há poucos anos, uma. g:-an- 1946 . - J oátJ Amazonas. - .4.Zcedo
de usina paulista dispensava em IIia.S- Coutinlw. - Luiz Carlos Prestes. sa os seus colOnos. alguns com mais de Mauricio Gra.bois . -Alcides Sabença.
30 anos de trabalho. Pagou-lhes o que
- Gregorio Bezerra. - Carlos Mari..
quis, prevalecendo-se de um Depar- ghella.
tamento Estadual do 'n"abalho, que
nlo tomava conhecimento das mediN.0 3.193
. da.s que, na legisla.ção federal. proArt. 164 -Parágrafo 24 IV.
curàva.m assegurar a proteção do colono.
Trabalho diário não excedente a oito horas.
Se a idéia. de todos é fixar o homem
ao solo, tratemos ar.tes de garanti-lo.
Justt!icação
Não é com êsse regime, que por ai
Quanto à. dúração normal do tmba.anda, de vida; sem garantias e sem di. reitos, que se pode conseguir que I) lho, o projeto repete os têrmos da.
.homem do campo resista à sedução Constituição de 34, que por sua. a.mpli<!as cidades. sotretudo quan-do melhora . tude deu lugar P...., prolongamento do
mesmo até dez .;: doze horas de trabaci1a a dia a legulaçã.o em favor do
operirio urcano, sem que o trgba.- lho dlár1o. Diz aQuela letra. constitu~
lhador rural veja respeitadas as ra- cional que a jornada mã.xtma de tral'ab medidas lEgais que o protege:n.
balho é de oito heras "reduzfve1s mas
Sala ~as Se.~~es, 24 de junho de
só prorrogá.vels nos casos preVistos em
lei"'.
.
·
1946. - Barlx•sa Lfma Sobrinho.
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E a lei na prática., determinou real- . mesmo parque - .a a.ssistêncial social
mente a jornada. de 10 e 12 hora.s, con- é .função do Estado.
~ ato, já se canst.G.ta. em a.:1gu.ns
forme os artigos 59 e 61 da. Consolida.ção das Leis do Tralbalho, e que, pa.fses do nosso continente onde. progressi-vamente, diminui a tax:a. de w::anexagerada por certos patrões, elevoutrlbuição proletá.ria. às Caixas d~ Pre·- se mesmo até 14 horas.
vidênci~.
•
São inúmeras a.s grandes e !)equena.s
De 10u.tro mOdo é necessário suprimir
emprêsa.s que assim trabalham mesmo nos grandes centros como Rio ou o ·t exto as segu:Lntes palavras: "as
dos .acident.es do rtra.ba.Soo Pa.ulo, onde bem ou mal. ainda. conseqüências
lho"
que
se
encontram
ai deslocad.ss.
e~ a.Iguma. fisca.llzao;ão. Se pensaruma vez que :isso tem a. ver oom 1a. Pl'emos nos pequenos centros, onde nun- vidênda;.
constitui~ pela contribuica apareceu um fiscal do MiD.istério ção -do próprio
empregado.
do Tra!)alho, o panorama então é
Como
.
p
retender
que a providência
. absUrdo, assumindo o trabalho a caque é tresulta.nte em .p a.r.te da. contriracteristiea de verdadeiro trabalho_ esbuição do .em:prega;cio destine fundos
cravo.
pa..""e illid:enização oem conseqüência dos
Pa.l'8l que haja uma. proteção real
addentes do trabalho, de exclusiva.
ao trabalhador, é necessário e essen- respcmsabilldade do -empreg&:dor ?
cial que a. lei determine a duração máS. das Sessões, 24 de Junho de
xima do trabalho em 8 horas diárias,
1946. - João A~. - Alcedo
n2.o se admitindo excessos de qual• ..- Luiz Carlos Pre$tes. quer natureza., porque delas lançam CO'f.L4,~
Mtz.tâ'fcio .Graii:Joi3. - Alcides Sabenmão os patrões reacionários e ganança. - Gregorlo Bezerra. c- (}ar'loc
ciosos para. obrigar o trabalhador ao
MarigheUa.
serviço extraordinárlo. Seus ardis são
conhecidos e bem sabemos como proN.0 3.195
cedem para arlcança.r seus objetivos.
Art. 164 - Parágrafo 24 - XV Pagam pelas 8 horas um salário miserável e acenam a seguir com a.s ho- ·Higiene e Segurança. do Trabalho.
ras e:xtra.ordinária.s, acrescidas de
mais alguns centavos. Premidos pelas
Ju.stificat!va
·. dificuldades da vida. miserável, neces~ necessário incluir a exigência da
sitando ganhar um pouco mais para
"higi~me e salubridade nos locais
d.e
o sustento da famllia, vêem-se os tratrabalho". Quem de perto conhece os
balhadores obrigados a, ·concords.r.
locais em que o trabalhador brasllefro
S. das Sessões, 24 de junho de 1946.
exerce a sua profissão, não pode dei- João Amaz07UZ.8-. - Alcedo Coutixar de lamentar a omissão dês.se prenlv.>. -Luiz Càrlos Prestes. - Mauceito que se _propôs. A higlene nos
ricio Grabois. - Alciàes Scibença. locais de tr~balho é ainda motivo paGregorio Bezerra.. - · Carlos Marfghelra uma assiduidade maior e ma!or
~.
.
rendimento do trabalho.
<N.0 3.19oi
S. das Sessões, 24 de junho de 1946.
- Jollo Am.a207Z4S. - Alcedo Cou.tiRedigir assim:
nko. - Luiz Cerlos Prestes. -Mau..Arl. 164.
ricio Grcibois. - Alcides Sabença.. Gregcmo Bezerra. -

~024.

X -

Previdências, mediante con\.!1...

buiçã.o da União, do empregador e do
empregado, em favor da maternidade,
d& velhice, da. invalidez, :da doença. e
.da morte.
.

Justifiali;áo
Cimpõe-,se .a r e ti r a. da

•i.gue1".

do têrmo

A tendência. e assim é natUI'Sil que
eeJ&. é no sentfdo de diminuir a. contribuição do _emp.rega.do, já ·t ão .sa.c:itiea.do nas suas condições de vida,

Carlos Ma.righel-

la.

JN.O 3.196

.Art. ·lô4 - ~ a.ntes do f .25 ~
"To'do tra.'ba;lhador tem direito ~ Justa. !nden1za;;á.o por acidentes <:o tra.bal:b.o. Em caso de morte. essa d.n.den.ização ea.berá. aos seus herddroe. ••
.Tustificaçã.o
~se necessárlo inelulr no texto
constitucional o direito à 1nden1zaçio
· por acidente no trabalho, conquista.
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univusaJ. do proletariado, integrante
de vánas convenções e acOrdos interlll8.cionais firma:dos pelo :Brasil.
\Sala das Sessões, 24 de junho de

194ô. -

João Â11'Ul201ZaS. -

cauti11ho. -

Luis Carlos

- .Gregório Bezerra. righel14.
N.0 3.197

Art. 164 - § 26 o direito de gre-ye.

Alcedo

Prestes.
Carlos Ma-

:S: reconhecido

Justificação
O direito de greve é um dos direitos

com estrangeiro, por morte dêste concorrerá sempre à herança.:.
Justiti.cação

:Muitos casos existem de brasileiras
casadas com estrangeiros que têm sicio desamparadas, porque geralmente
tais casamentos são feitos pelo regime de separação de bens. Aliás, a.
proposta.: concilia. perfeitamente os
princípios esta.belecidos nas leis de
proteção à infância, dé todas ~ nações civilizadas.
Sala. das Sessões, 22 de junho de
1946. -

Barreto Pinto.

fundamentais do homem e por isso
não pode admitir limitações que na
N.0 3.200
prática possam torná-lo insubsistente. Não se pode admitir as restrições
Art. 164 - Acrescentar o seguinte
do Projeto pois levariam fatalmente
parágrafo:
à eliminação do direito de greve.
"Em caso algum a lei permitirá., em
Por que condicionar êsse direito às · qualquer parte do território nacional,
.. limitações impostas pelo bem oú- a concessão de exploração de jOgo de
blico.. ?
azar". - Barreto Pinto.
Qual o juiz dessas limitações? A
poliaia., o M1nist.ro do Tra.balho, o
J'IUtijica.t;ão
da Justiça, o Presidente da Repú-

Esta emenda dispensa. justificação

blica?

Justamente baseado em conceitos
semelhantes existe hoje a lei que regulamenta. o c:iire1to de greve e que
nada mais é senão a própria negação
dêsse direito. O bem público é con.stltu1do pelas liberdades indispensá.'Yels ao homem na sua luta pelo p-rogresso e pelo bem estar social, entre
elas, a greve. E se alguma restrição
ao bem públ1co pode ex1stlr em assunto como êsse, deve ser o de limitações
aos abusos que cometem os empregadores negando-se a atender justas e
humanas reivindicações dos que lhes
fazem a fortuna.

Sala. das Sessões, 24 de junho de

1946. -

João Ama.zonas. -

Alcedo
Coutinho. - Lufs Carlos Prestes. Mauricio Grabois. -Alcides Sa.õença

- Greg9rio Bezerra. rlghella.

CarZos Ma-

N.O 3.198

Art. 164, § 2. diga-se "Cong:oesso
Nacional" e não "Senado Federal".
Sala áas Sessões, 22 de junho de
0

1~6.

-

Ba.rreto Pinto.

N.o 3.199
Acrecente-s o seguinte § ao ~o
1M: - "A mulher brasileira casac:la

e fnlm1na. o cancro social que é
o jOgo. Neste momento está. extinto,
por um decreto do Gene1'8.1 Presidente da P..epública. Amanhá, porém,
um outro decreto poderá vir, por exemplo. declarando extinto o jogo, ma.s •••
abrindo exceções indecorosas para os
casin.os localizados nas estações balneárias. hidro-têrmicas. termais, etcA proibição deve ser de natureza. constitucional, no capitulo dos Direitos
Sociais, evitando-se - o que já. se
ouve dizer - que mais cedo ou mais
tarde os casmos reabrirão as suas
portas, o que equivale a dizer. a dear
graça. continuará para a familia brasileira.
Sala das Sessões, 21-6-46. mundo Barreto Pinto.

Ec!-

N.0 3.201
No capitulo ela ortkm social- acres-

centar:

~Art. As entidades autánt~
de economia mista e para-estatais destinarão, no mfntmo, em seus orça-

mentos anuais dez por cento das suas
rendas para as obras de assistência
~~··.

'

Justiticat;ão
Bá dinheiro para filla.nciamentos(!)
e não se faz uma assistência soc1al
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· como é indispensável, com a crlição
de hospitais, crechés, sanatórios de
tuberculosos e estabelecimento de assistência à maternidade e à infância.
Sala das Sessões, 21-6-46. Edm!lndo Barreto Pinto.

N.0 3.202
Art. 164. A Constituição assegura
a plenitude dos seguintes direitos soc1a.is:
§ 24.0:
1. Proibição de diferença. de salário

para um mesmo trabalho, por motivo de idade, sexo, nacionalidade ou
estado civil.
SUprima-se do § 24.0 supra o in-

ciso I.

Justificação

O dispositivo que a emenda manda.
suprimir viria dificultar ainda mais
o já muito con!esso regime de trabalho, ~tabelecendo remuneração igue.I
para atividades desiguais. Seria o desestfmulo para. os trabalhadores capazes e operosos, os quais fica.ria.m equiparados aos máus artífices ou aos
indolentes.
Seria revolucionar as velhas e tradicionais normas de remunerar o trabalho, sobretudo nos meios operários
estabelecendo o cáos.
Rio de Janeiro, 24 de junho de
1946.- Hugo Carneiro.
N. 0 3.203
.Art. 1M. § 38 -

SuprUnir.

Justificação
O parágrafo, tal como estava redigido, vinha cercear a concessão de
desquite ou anulação de casamento,
permitindo sempre o recurso ez-oJficio com e!eito susPensivo da ação.
Ora. num pais sem divórcio, como o
:nosso, o desquite ou a anulação de casamento constituem o único meio de
que se podem valer os l!lal casados. A
f1nalidade evidente dv ~o é
p.ra.ntir e favorecer a tndtssolubllldade do casamento, já determ!nada no
parágrafo anterior, para o qual também apresentã.mos emenda supressiva. Como contrato clvll que é, o casamento não pode ser indissolúvel.
"X6das as grandes ~ do mundo

têm o divórcio em sua leglslaÇâo: entre elas citaremos a Inglaterra, a
França, a Rússia e os· Estados Uni-

dos.

Embora de efeito llmitado, capaz
de favorecer exclusivamente a uma
infima. minoria, o direito ao desquite
ou à anulação do casamento representa um passo a favor da d.issolubllida.de do casamento. e o parágrafo,
em sua redação original. não !a.z1a
mais do que anular êsse direito . .Aliás,
a ma.téria em aprêço é ma.ls pertt.
nente à legislação ord.iniria. do que à
à. consti,tuciona.l.
Essas as pr..ncipais razões da pre.tSente emenda supressiva..
Sala das Sessões, 24 de junho d•
1946.

-

Carlos Marighella.. -

Luil

Ca.rlcs Prestes. - Gregório Bezerra.
- Claudino José da. Silva. - Batista Neto. - Trijíno Corrêa. - A~·
elo Coutinho. Mauricio Grabois.

N. 0 3.204
Art. 164. § 37 - Suprimir.

JU$tijica.ção

Seja como fôr constituída, a !amf-

lla tem absoluto cllrelto ao amparo
dos poderes Públlcos.
O legislador
teve a preocupação de introduzir no
d1sposit1vo o casamento indissolúvel,

menos pelo que a indissolUbllldade do
casamento tem a ver com a famflia,
do que pe-l.a vontade de consagrar ai,
um dogma da igreja.
· O Parágrafo é inteiramente desnecessário.
.

Sala das Sessões, 24 de junho de

1946. Carlos Marighell4. - Luís
Carlos Prestes. GregórW Bezerra.
- Claudino José da Silva. - Batista Netc. - Trijino Corr~a. - Alct!clo Coutinho. - Mauricio Gra.boi8.
N. 0 3.205
Ao art. 164, § 10. 0 •
Redija-se assim:
.. Nenhum ramo da produção naclonal poderá receber proteção alfandegária por mais de dez anos".

Ju.stijica.t;ão

Não é só a. distância no espaço quo
eneur~u com o progresso, nos
tempos modernos. o tempo acom~-

.se
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nhou-a.

Se uma. idústria.

em dea

anos, não conseguir aparelhar-se de
maneira a poder concorrer vantajosamente, em seu próprio mercado inter·
no. com a indústria similar estrangeira, é porque se revela inviável e
não deve, ipso Jacto, merecer amparo do poder público em detrimento da.

população.
Sala das Sessões, 24 de junho de
· 1946. - Romeu LOurenção. - Mário
Ma.sagão. - Aureliano Leite. - Aztino Arantes. - AZencaT AraTipe.
Dolor de Andrade. - Osório Tu1/Utv.
'l'cuxues d' Amaraz.

N.O 3 .206

·A epígrafe do Capitulo m.
Redija-~ assim:
"'Da organização econômica e social".
Ao art. 164, § 1.0 , 2.0 , 3.0 , 4.0 e 5.0.
Redija-~e

assim:
"Art. 164. A organização econô·
mica e social, a fim de conciliar a liberdade de iniciativa com a condição

tantes da emenda. Em verdade, quando se autoriza, como o faz a emenda.
a. intervenção do p<Xier público no
domínio econômico para. o fim de impedir a opressão dos econômica.mente
!ortes sôbre os econõmicamente fracos e assim preservar a paz social.
implicitamente se autoriza o estabelecimento das limitação exigi"<lss pelo
bem. público na. regulamentação do
trabalho, da produção e do consumo
(§ 2.0 do projeto) , bem como se permitem os monopólios e intervenções
que se revelaram indispensáveis (§
3.0 ) , condiciona-se o uso da propriedade à sua utilidade social (§ 4.o), e se
reprimem os trustes, cartéis, entendimentos, e tôdas as formas de opressá.o
,§ 5.0 ) , relegada a lei ordinári.a a tarefa de regular as minúcias de conteúdo e forma que presidirão à. ação
do Estado. Com isso, ganhará o texto
constitucional em síntese, alca.nee e
precisão.
Sala das Sessões, 24 de jU!lho de
1946. - Romeu Lourenção. - Aureliano .].eite. - Alenca.T Araripe. LJolQr ãellndrade. - Osório Tuuut7f.
-

Tavares d'Amaral.

humana do trabalho e a proteção do

· ···

N.0 3.207

tlabalhad<tr, assentará. sôbre ·os seguintes fundamentos:
Art. 164- § 25 -Redija-se assim:
0
§ 1.
O Poder Público intervirá no
"A legisla:ção do trabalho não addomínio econômico, mediante lei es- mitirá. distinção entre o trabalho ma.pecial, sempre que assim se fizer ne- nual ou técnico e o intelectual, no
cessário para impedir a opressão eco- campo ou na cidade, nem entre os
x:ômica e preservar a paz social' ,.
.profissionais respectivoo. No que conAltere-se a numeração dos demais cerne às garantta..s e aos beneficios parágrafos, na contormidade da da legislação do trabalho, equipa.ram.se tôdas as categorias de tra.-ba:badoemenda.
Ju.sti/icação
O Capítulo, sob a. epigra.fe "Dos
direitos sociais'•, trata realmente da
organização econômica e social. Demais, a denominação "direitos sociais" não se presta a estabelecer distinção dentro da espécie "direitos", porque todos êstes são, por natureza, sociais. A!ém dfss..,, todo direito pressu~
põe, para. existi!', um titular. Ora, os
dlsposltivos do Capitulo visam -a estabelec~. sõbre b~es Jústas, · a estruturaçao econômica do pais. A sua
maioria, porém, não outorga direitos
especificas a qualquer cidadão. Melhor é. por conseguinte, adotar a designaçáo apresentada. na. emenda.
Pela modificação ora oferecida,· suprimem-se os §§ 1.0 , 2.0 • 3.0 , 4.0 e 5.0 ,
cujo. conteúdo se compreende no texto
do corpo do artigo e do § 1.0 , cons-

res.

Justificação

Propõe-se, aqui a extensão doo preceitos ãa legislação do traba•l bo aos
que exercem a sua atiVidade no campo. A pressa com certeza foi a
1ninúga do legislador. No campo, ou
na cidade o trabalho m.anual, ou técnico, ou o intelectual tem de ser
atingido pela legislação do trabalho.
O êxodo dos que trabalham no campo, em parte, se deve à nenhuma proteção às suas ativida-des. ~a. conqUista. é imperativa.
Sala das Sessões, 24 de junho de
1946. A.gostin'ho de Oliuira. L~

Carlos Prestes. -

zerra.. -

Gregorio BeCl4u-

Alcedo CouttnlzO: -

dino José da Sil'Va. - Mc:tUTicio Gnzbois. - Alci4es ScWença. - cuzoa
Ma.Tighella.
•
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.

Art. 164, § 9.0 , I, acrescente-se •com
sed.e" ficando, assim: - "A$ autorizações ou concessões serão conferidas
esc::luslva.mente a brasileiros ou a empresas organizadas e com sed~ ·no
pais. asse~ ao proprietário preferência quanto à. exploração, copartição nos lucros ou indeniZação
pela. forma que a lei o indicar"
Sala das Sessões, 22 de junho de
1946. -

diata., a fim de que os interêsses co·
letivos não continuem em pla.no 1.n•
!erior à. incapacidade dos proprietáriO& ·
de te!TtLs.
Em tais condições, parece conveniente deixar ao critério do Poder Público o estabelecimento ou não do impOsto, con!orme as peculiaridades de .
ca<ia

0

N. 3.210
· Art. 164,
hectares" .

§ 19 -

diga-se até "20

Sala da.s Sessões, 22 de junho de
1946. - Barreto Pinto.

art.

N.0 3 . 211
164, § 18.

Redija-se assim a parte final:
"Precedendo a desa..propriação, P<>derá ser estabelecido pelo prazo de
clnco anos o ~sto territorial pr()-

caso.

o que objetiva. a emenda..
SaJa · das Sessões, 24 de junho de
Ê

Barreto Pinto.

N.0 3.209
Reduza-se para "20 an05" (art. 164,
§ 1.0 ) o prazo máximo para a proteção
alfandegária..
Sala da.s Sessões, 22 de junho de
1946. - Barreto Pinto.

Ao

porém, hão de existir em que se tor. nar& imperiosa. a desa.propriação ime-

1946. -

Barreto.

Paulo . Sara.sate.

N .0 3.212
Art. 164, § 34, suprima-se a expressão "nato" . Se a clda.dania brasileira. é concedida., é evidente, que não

pode trazer a restrição imposta pelo

34.
Sala das Sessões, 22 de junho de
19M). - Barreto Pinto .
§

N .0 3.213
Ao art. 164.

Inclua-se entre os §§ 33 e 34:
"§ As emprêsas 1ndustriaJs e ce>merelais . em que trabalhem pelo menos duzentas pessoas são obrigadas a.
manter colônias de férias para os seus
empregados, nos têrmos que a lei
estabelecer. "
Justi!~ão

gressivo.
J ustificoçã.o
O dispositivo referente à. desapro-

priação de terras a.proveitáveis e não
atprOVeitadas, nas zona.s de maior
densid~e demográfica, e das terras
·beneficiadas por obras de irrigação ou
sanea.mento, para. o fim de sua distribuição racional entre os que se cllsponila.m. a cultivá-las, constava do
tra·b alho da SUlbconússã.o da Ordem
Econômica sem a parte final com que
aparece no projeto. De conformidade
com êsse adendo, a desapropriação
.serâ precedida pela BJplicação de um
1mpôsto territorial progressivo, dU..'"Bnte

cinco an~. SOmente de!)Ois· de esgotado êsse prazo, e se as terras continuarem desa.proveita.das, é que se dará
a. desapropriação.
Compreende-se, em relação a determinados <'.&SOIS, e. cautela com que
pr~urou agir a Comissão Constitucional. que, antes de ser tfmida, teria
sido prudente na restrição oposta à
amplitude do dispositivo. Outros CS60S,

Plinio

Ao lado da instrução prim§.rla, que
as emprêsa.s industriais, comerciais e
agri<:ola.s devem proporcionar gratu.l.ta.mente a seus tra-balhadores, na conformidade do art. 164, § 33 do projeto,
impõe-se a manutenção obrigatória
de colônias de férias por parte das
emprêsas que possuem mais de duzentos empregados. Não é IIUSter encarecer as vantagens dai decorrentes,
as quais beneficiarão não apenas os
trabalhadores mas as próprias emprêsas e à sociedt.de e;n ~en.l .
Em 24 de junho de 1946. -Paulo
Sarasate. -

Plinio Barreto.

N .0 3.?.14
Ao § 15 do art. 164.

Suprima-se o

§

15 do art. l&t.

Justificação

O parágra.fo consagra uma norma
que, pretendendo conter um.e. "obriga-
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emprêsas.

Sala das Sessões, 24 de junho de
1946. - Hermes Lima.
N.0 3.215
Ao art. 164, § 31.
Acrescente~

se:

..A lei assegUJ:'a.I'á. a. gratuidade progressiva. do ensino em. todos os graus

e ramos".
· &Ia d25 Sesões, 24 de junho de
1946. -

Aluísio Alves.

Justificação

Será feita w justi:!ica.ção desta emenda, no momento oportuno, com a
leitura, da tribuna, de uma exposição
da União Nacional dds Estudantes.
- Aluísio Alves.
N.0 3.216
Suprima-se o § 30 do art. 164
Justijiccu;áo

Se tal disposição pode ser útil a
certos grupos não convém, eertamente, a.os interêsses Ilal:ionais.
Raul PiZZa.
N.0 3.216-A

SUprima-se o

§

34 do art. 164.

Justificai;ão
Em pais como o nosso, necessitado
da técnica. e ~ braço estrangeiros,
Dão se pode justificar a restrição.
.Raul Pilla.

N.O 3.217
Na parte final do § 28 do art. 164,
diga-se "brasileiros", em vez de "brasileiros IJa.tos. "
Justificação

Em pafe de imigração como ê o
nosso, nada justifica a ftmea separação que se pretende estabelecer entre
brasileiros de nascimento e brasileiros
:la'tura.Jr.ados. ~ esta. U:m.a politi~
errônea., cUjo único resUltado é dificultar a aSsimilação dos elementos
a.li.enígenas. Quanto ao caso particUla.r
do jorna.Jismo, de que trata o parágrato, basta lembrar que um dos
maiores jornalistas politicos do Rio
Gn.nde do SUl, Csrlos vem Koseritz.
era &lemio · de nascimento. - .Raul
Pilla.

N. 0 3.218
Emenda ao § 6. 0 do art. 164
Suprima-se o § 6. o do art. 164
Justificação

o

princípio· da nacionalidade · deve

ser consagrado como regra geral, que

a sabedoria do legislador irá aplicando à medida que as condições objetivas do desenvolvimento nacional o
forem permitindo e solicitando. Foi
o que visamos ao propor nova redação ao § 3. 0 do art. -164, que deverá
ser convertido em artigo.___ ..
Mas, se a nacionalização a que se
refere o § 6. o é a exigência de que
só pesosas fisicas brasileiras pod~m
ser acionistas de bancos de depós1to,
de emprêsas de seguro e de capitalização e de outros de fins análogos,
entendemos que essa nacionalização
não possui nenhum alcance de reforma. social, e só toma. o nome de
naciomOtzação-. .._p~l_o uso incorreto
dessa. palavra.
Realmente. Consagra com tal sentido restritivamente nacionalista nas
constituições de 1934 e 1937, a nacionalização não chegou nunca a ser
efetivada. Lei especial excetuou dela. os bancos norte-americanos. Companlúas de seguro estrangeiros, através de suas filiais, continuam a operar no país, como se pode verificar
por exemplo, pelo Diá.rio Ofici4l de
3 de junho de 1946, pág. 8.246. São
pelo menos 24 as companhias
de
seguro estrangeiras que estão operando, entre nós. O princípio jacobino da. nacionalização não pode
evidentemente expUlsar do mercado
brasileiro, em benefício dos capitalistas nacionais, as atividades
de
bancos de depósito e companhias de
seguro, que se integram na economia do capitalismo mundial, pois a
esta nossa própria. economia capitalista está. por sua. vez, fatalmente
Usada. A experiência foi
tentada,
desde 1934, e seu fracasso está comprovado. Mas, insistir em manter na.
constituição a. exigência da nacionaIiza.ção jacobina serve- apenas para
perturbar o comportamento do capital estrangeir\> em rP.~~ ao pais,
obrigando-o a. mascarar-se, ou
a
dêle se afasta!'.
Alega-se em favor dessa. mal denominada nacionalização que os bancos de depósito e as companhias de
seguro e de capltauzac;ão estrangeiras
operam,
no
país,
com
um capital próprio apenas simbólico. o verdadeiro capJtal é o dos de-
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posltantes, segurados e contribuintes.
E que grande parte dos lucros obtidos
vai 'para !ora. do pais.
Mas, em face do sistema atual, a
medida pos:;ivel não é reservar
a.
exclusividade dêsses bons
negócios,
só, exclusivamente, para. brasileiros.
Que se institua um regime dentro do
qual os interêsses dos depositantes e
segurados dos bancos e companhias
estrangeiras se encontrem devidamente protegidos. Mas impedir que
funcionem no país tais bancos e
companhias, eis uma exigência que
nAo leva em consideração a própria
trama dos negócios
internacionais,
dentro dos quadros da economia. capltallsta, a que a nossa
economia
pertence, e de que é dependente. Por
1sto mesmo, a nacionalização nos têrmos em que foi vasada nas constituições de 34 e 37 jamais chegou a
realizar-se.
Aliá.s, a existência de bancos de
depósitos e de companhias de seguro estrangeiras, entre nós, não tem
impedido o grande desenvolvimento
d" rêde bancária nacional, nem um
próspero surto de companhlas
de
aeguro e de capitalização, nacionais.
Sala das Sessões, 24 de junho de
1946. - Hermes Lima.
N. 0 3.219
Ao § 38 do art. 164.
Suprima-se o § 38 do art. 164
Justificação

E' matéria de processo.
Sala das Sessões, 24 de junho
1946. -Hermes Lima.

de

N. 0 3.220
Ao n. 0 vm do ·art. 164
Acrescente-se in fine:
.. A eP.i;a.bWdade dos professores

seri assegurada após dois anos
de
oxerciclo no emprêgo do magistério''.
Justificação

E' uma segurança de há
muito
plettoada pela grande classe dos trabalhadores intelectuais, que são
os
profeuores. E' mna reivindicaçã.o do
81Dd1cato dos Professores de Ensino
8ocundA."1o. primário· e de artes, do
Rlo, de São Paulo, Rio Grande do
8Ul, Pernambuco. Bahia, Belo H~rl
~onte, Fortaleza, Santos. Juiz
de
Fora. Campinas, São Luis, Vitória · e
Paralba, total1za.ndo cêrea de
cem
ann professores particulares.
Sala das Sessões, 24 de junho de

lMG. -

Hermes Lima.

N.0 3.221
Ao §' 26 do ·art. 164.

Redija-se assim:
"E' reconhecido o direito de greve.
A lei regulará o exercício desse direito."
Justificação

Se houver limitações ao direito de
greve, tais limitações serão as que
forem previstas em lei, e não "a.s impostas pelo bem público". A exp:-essão bem público é demasiado lata, não
tem conteúdo preciso. O conceito de
bem público é um conceito de natureza. etico-política.. As 11mita.ç6es ao
exércicio de qualquer direito têm de
decorrer da. lei positiva.. Do contri·
rio, não haveria. segura.nça no ~...:ercl
cio do direito.
Sala das Sessões, 24 de ·junho de
1946. -Hermes Lima.
N.0 3.222
Ao § 7. do art. 164.
Suprima-se o que no parágrafo .a
referir á nacionalização.
0

Justijica,ção

E' a mesma que fizemos na. emenda
supressiva do § 6.0 do art. 164.
Sala das Sessões, 24 de junho de
1.946. -

Hermes Lima.
N.0 3.223

Aos § 17 e 18 do art. 164.
Substitua.m.-se pelo seguinte:
Art. A lei federal poderá a·utorizar
a nacionalização das terras não exploradas, ou de terras cuja. exploração
atual não atende ao interêsse público,
a partir das situadaS nas regiõe populosas, a fim. de nas mesmaa insta·
lar cooperativas de trabalhadores, e,
onde não fôr viável a. 1116talaçA.o de
cooperativas, distriouí-!a.s em porç6es
de usufruto individual. A lei provi·
denciará sObre a. asistêncla. flnan•
ceira, material e técnica a. coopere.tl•
v3S e lavradores.
Justtjica.çã.o

A estrutura agra.ria. do pafs é tra·
dlcionalmente errada. A ela se deve
o fato de viver, desde os tempos eolon.iaLs até hoje, nossa população rural num baixo nivel de vida., o que
consti•"..li o maior obstáculo ao nosso
progresso. Ou incorporamos nossa. população que vive noo campos, e que
atinge a. mais de 20 milhões, a. 1l1lla

-'18forma. de economia. a.grãrta. capaz de
lhe proporcinar condições mais elevadas de vida, seja. pelo aumento da
produção, seja. pelo aumento do consumo, ou então nosso pa.fs está ~,dado
a seguir os passos da !ndia, ou da.
China.: território, população e a.~.
O Brasi! não eStá organizado para

progrecUr. Esta

verdad~

atinge, no se-

tor agricola da nossa economia, a. uma
expressão dolorosa·. Urge en!rentar
tal situação, e resolvê-Ia. de acOrdo
com oo interêsses nacionais.
Para isto, achamos necessá.rio arma:~
o LegiZlativo com o principio constitucional expresso na. emenda. Se o
legislador tiver olhos para ver, eGSe
principio, a.·plicado gradual e progrestiivamente, segundo as circunstâncias
peculiares a cada região, poderá transformar-se no instrumento da sonhada
reforma. a.grár1a.
Sala das Sessões, 24 de junho de

Hermes Lima.

1946. -

N.0 3.224

Ao

§

3.0 do art. 164

Redija-se em forma de artigo do
seguinte

modo:

Art. . .. ·A lei federal poderá autorizar a nacionalização. por transferência do domínio público. de determinado conjunto de 1ndústri3., de serviços públicos. ou de ramo de comércio, mediante justa indenização paga
em dinheiro, ou por outra forma que
a lei estabelecer.
Justificação

O artigo consagra o principio da. na-

cionalização, no seu verdadeiro sentido. O Poder Legislativo aplica-lo-á
quando julgar oportuno, e n\>s limites
que achar conveniente. Ttld::> indica

ser necessário consagrar na. constitui-

ção o referido principio, pois é patente que estamos num mundo em mudança, e no qual novas formas ar. vida e de organização econômica estão
.surgindo e se impondo.
Sala das Sessões, 24 de j:.lllho de
1946. -

Hermes Lima.

N.0 3.225
h> Capitulo

m do Titulo V:

SUbstituam-se as disposições con-

cernentes à educação pela.s se:;uintes:
§ A. A educação é direito de todos,
e será dada no lar e na escola.

§ B. O ensino, de todos os ramos,
será minlstrado pelos poderes públicos. e é livre à iniêiativa particular.
§ c. c estatuto e as leis orgânicas
do ensino adotarão os seguintes prin-

cípios:
I. o ensino primário é obrigatório.
E' gratuito o ensino primário oficial.
Os estabelecimentos industrias, comerciais e agrícolas, em _que trabalhem

mais de cem pessoas, são obrigados a
manter ensino primário gratuito para
os seus servidores, e os filhos dêstes,
se não houver na localidade ensino
primário oficial .suficiente. ·
n. o ensino secund.á.rio forma a
cultura geral e constitui .preparação
para o ensino .superior. Ca.be ao.s poderes públicos torná-lo acessível a

todos.

m. Nos outros ramos do ensino de
segundo grau, ministrar-se-á, ao lado
da. cultura. técnica, a cultura geral
indispe~~-yel à formação dos adolescentes.
-·- · ··
IV. O ensino secand.á.rio estará articulado com os demais ramos do ensino de segundo grau. :S:Stes articularse-ão com a. modalidade de ensino
superior, que lhes corresponda.
V.

o

ensino .superior será ministra-

do de preferência. em universidade.
As universidades são autônomas. .
VI. O ensino aficia.l, ulterior ao
primário, será gratuito para todos
quantos provarem falta ou in.suficiên.cia de recursos.
vn. As emprêsas sio obrigadas à

organi~ da. aprendizagem, para a
.fomação profissional dos seus trabalhadores menores.
VIII. A matricula, em todos os cursos. é li.Iiútada à capacidade didá.tica.

dos estabelecimentos de ensino.
IX. Em qualCtuer curso. a freqüência é condição indispen.sá.vel à conclusão das séries escolares.
X. O ensino religioso incluir-se-á.
nos horários das escolas oficiais, e será
ministrado de acOrdo com a. confissão
religiosa do aluno, meni.festada por
êle, se o puder fazer, ou pelo pai ou
responsável. O ensino rellgioso é de
freqüência facultativa..
XI. Constituir-se-á, em· cad2.. rame>
do ensino, a carreira do professor.
Para. o provimento das cátedras, n<>
ensino secundário e no superior, exigir-se-á concurso de titulos e prov.as.
Aos professOres, admitidos por cone\H'So de titulos e pre>va.s, será garantida a vitaliciedade, e aos demais a
estabilidade no ca."'go ou !unção. A
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todos se assegtll'al'á. remuneração coo-

dlgna.

· XII. E' garantida a liberdade de
cátedra.
A carestia. de vida justifica. esta.
medida e mais runda. a impossibilidade em que se acham os pais de

famma de enviarem para colégios oficiais ou oficializados, meninos de 12
.e 11 anos de idade que em geral é
a idade escolar do 1.0 ano secun.dá.rio.
A emenda virá dar oportunidade a
muitos alunos que ficam impedidos
de frequentar um curso secundário,
em virtude da. severidade da. lei que
só reconhece os exames de 1.0 e 2.0
ano em estBibelecimentos oficiais ou
oficializados.
Sala. das Sessões, em 24 de junho
de 1946. - Coelho Roàrlgu.e3.
N.0 3.226
Ao art. 164, § 13

Redija-se assim:
§ 13. Será concedida. prioridade nos
transportes, por qualquer via, dentro
d~ território nacional, às mercadorias
mais necessárias ao consumo popular,
e a lei a. regulará, cominando pena
para. os infratores.
·
Do projeto:
§ 13. A lei regulará

a 'J)rio-

.ridade nas vias marltimas terrestres, fluviais e aéreas, dentro
do território nacional, quanto ao
tráfego das mercadorias mais
necessárias ao consumo popular,
prescrevendo pena contra. os in!ra.tores.
Sala. das Sessões, 24 de junho de

justUica., e antes desaconselha a uni- .
da.de sindical. num· país extenSo como
c nosso, onde as condiçõeS de VIda e
de trabalho nada1 têm de comum entre
as suas diversas regiões.
Para. melhor e mais eficiente de:tesa dos seUs interêsses, para a maior
mobilidade da. sua: ação, para a .ma1s
<:cnstante e adequada assistência. aos
direitos e interêsses dos seus membros
os 'sindicatos devem formar-se pelo
<:ritério das regiões onde êsses 1nteIsto em nada diminuirá. a. fôrça.
das suaS pos.siveis reciamações ou imposições; dar-lhes-á. ao contrário a
fôrça da O})(?rtunidade, da l'a.zã.o • da
presteza de ação, clã.· justeza dos ~eus
fins, da unidade de pensamento .e de
e de consciência. dos que se acham sob
a.s mesmaS condições social.
Amarrar oo intêresses do trabalhaodor de Manaus ou de Belém aos do
Rio de Janeiro ou de S. Paulo, ou
dêste aos de Belo Horizonte ou de
Pôrto Alegre, sÇrá, sacrüicar os de uns
~os dos outrcs, será., .talvez, cria1" dissensões, malquerenças e <iivisões morais inúteis entre trabalhadores do
Brasil.
Num país, de condições tão diversas
como o Brasil, de uma às outras regiões, só os interêsse8 da política part:dária. poderão aconselhar a unidade
s1ndlca:.
Sala. das Sessões, 24 de junho de
1946. -

Eduardo Duvivier.
N. 0

3.227

Substitua-se o n . 0 m do § 24 do
art. 164.
"Participação obrigatória. no pro1946. - .Cloclomir Cardcso.
vento das emprêsas pels. destinação de
0
N. 3.226-A
10% dos lucros líquidos para a. organizaÇão, em cada Estado, Distrito
Titulo V - Ca'Pitulo m:
Federal ou Território, de fundações,
Ao § 27 do art. 164:
com o fim de ma.nter serviços sociais,
Redija-se:
em benefício dos empregados e suas
A associação profisional ou sindlfamflias."
ca! é livre, assegurada c; pluralidade
Justificação
dos sindicatos
O mais como está. no texto do Pro..
o Projeto assegura. a "participajeto.
ção obrigatória do trabalhador nos
JuSti/icaçã.o
.lucros das emprêsas". Não lhe dA
A pluralidade dos sindicat{)s é um3. · a destinação e não lhe fixa a per·
consequêllcia: lógica e ne-cessária. dos centagem máxima.
A Comissão de Estudos Constituprineipios demccráticos e-, particularmente, do princípio de liberdade de cionais da. União Democrática. Naassociação, a.sseguradv ãõ § 16 do ~r cional, em colaboração intima com
o Partido Republicano, ambos da Se-tigo 159.
Encarada a questão sob o ponto de ção de São Paulo, com o prestigio
'Viste de proteção ao trabalhador, nada de outros jurist~ destacados que a
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integram, entende, "data. vênia.'', que ·legadas pelo poder público e os casos
a. entrega. da. parcela dos luuos &o.s e formas de intervenl}ão excepcional
empregados não lhes dá. a. ambicio- na sua. a.dmfnfstra.ç§.o.
nada independência econômica que
A justificação será a.presenta.d&
todoo almejam a justo titulo. A con- oportunamente. - Ferreira. t%e Souza.
vergência., no entanto, para um fim
comum dessa percentagem de lucros
N.• 3.230
alcança. o objetivo de constituir um
Emenda..
apôio eficaz ao tra.balha.d.or. O esAo artigo 164, § 30:
ta·b elecimento de um máXimo impede
A justificação será feita oportunaque se afugente o estimulo que também deve ter o capital. Preferiu mente. - Ferreira de Souza.
por i.sto a. aludida Comissão sugerir
N.0 3 .231
a. redação que sôbre a. matéria. já havia. dado o ante-projeto do Prof. SamAo art. 164, § 4.o.
.
pa.lo Dóris., redigido quando Ministro
Suprima-se, no art. 164 § 4.o, o peda Justiça.
final "de modo que permita. a
Sala das Sessões, 24 de junho de ríodo
justa distribuição dela, com 1gua.i.s
1946 Aureliano Leite. Altino
oportunidades para todos.''
Arantes. - Plínio Barreto. - Paulo
Justificação
Nogueira.
-Esta.tue o § 4.0 do art. 159: "O· uso
0
N. 3.228
da propne·da.de s.erá. condicionado ao
bem estar social, de modo que per;.Substitua-se o § 23 do art. 164:
mita a justa. distribuição dela, com
"E' vedada a interrupção coletiva
do traba:lho nos serviços públkos iguais oportunidades para todos.·~
Parece-nos que o período final cosendo reconhecido ·o seu direito nos
lide com o § 21 do art. 159, que "gademais casos com as limitações imrante o direito d.e propriedade, salvo
postas pelo bem público".
a. desapropriação por necessidade ou
Justificação
utilidade pública, mediante prévia. e
justa indenização em dinheiro".
A Comissão ãe Estudos Constitu..
Sala. das Sessões, 21 de junho de
c::tonais da. União Democrática Na1946.
- Crepory Franco - Antero
cional, em cola.boraçãc intima. com
Leivas.
o Partido Republicano, ambos da SeN.O 3.232
ção de São Paulo, com o prestigio
de outras destacados juristaS que a
Ao art. 164, § 18:
integram é de parecer que se deve
Substitua-Se o período !inal, depois
reconhecer o direito de greve, aliãs,
das palavras "mediante lei especial"'.
também, reconhecido no Projeto. To- por êste:
davia, as conveniências do bem pú"e prévia. e justa indenização em diblico mostram desde logo que êle não
pode ser exercido nos serviços pábli.. nheiro, se desapropriadas, paTa o fim
de alienação ou arrendamento, no tocos, quer os desempenhados pelas PeSdo ou em partes."
soas de direito pübllco, quer os concedidos. Melhor seria privar a<> leJustificação
gislador ordiDárjo a !acuidade. em
A
emendá
substitue,
no § ::i8 do arsemelhante hipótese, de considerar
tigo
18
do
art.
164,
a
expressão vz.ga
·ou não, o assunto como bem públleo.
'"se desapropriadas, para. o fim de
Sala das Sessõe!s, 24 de junho de
sua divisão, nos térmos que as oon1946. Aureliano Leite. Paulo
dições dessa ext>loração aconselhaNogueira. - Plinio Barreto.
rem", por esta, que parece xna.is elapião.
N. 0 3.229
ra.: "se desapropriadas. para o fim
do alienação ou arrendamento, no toAo a.rt. 164, i 27:
do ou em partes".
Diga-se:
Por outi'o lado. repeti!ldo o § 18 que
A associação sindical é livre e aua desapropriação s·e :fa.rá mediante lei
tônoma.. A lei regulará a forma. e especial, parece conveniente acreScenos requisitos para a. constituição, a
tar, como no § 21 do art. 150. " e prérepresentação nos contratos coletivos via e justa. indenização em dinhei.de trabalho, o exercício de funções de- ro".
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O último período do § 18 deve ser
.-suprimido, porque, além do mais, não
:se harmoniza com o próprio objetivo
.do parágrafo.
Sala das Sessões, 21 de Junho de

:1~.

-

.Leiva.s .

Crepory Franco -

Antero

N.0 3 . 233
Ao art. 164, § 24, inciso VID:
Acrescente-se ao art. 164, inciso

vm.

as palavras "aviso prévio".
Justificação

Não se ·compreende a omissão de
_p rojeto, quanto ao aviso prévio, ins·.t ituto que, dentro os de natureza tra-balhista, é dos mais antigos no direi.tQ..._brasileiro, tendo aparecido, já, em
o nosso . quase centenário Código Co-mercial. Foi reproduzido no art. nú.mero 1.221 do Código Civil e, em par·te, na lei n.0 62, de 5 de junho de 1936,
nos arts. 6 e 11. Dêle cuida, hoje, a
~onsolldação das Leis do Trabalho Biis. 487 a 491.
O aviso prévio deve figurar, no teÃ.to constitucional, ao laõo da indeni.za.ção de despedida, de que, distinto
pela natureza e pela finalidade, se
aproxima pelo fato comum da rela·~áo com a cessão do contrato de tr.:.balho.
Sala das Sessões, 21 de junho de
.:194~.

~

Leivas .

Crepory Franco . -

Antero

N.0 3.234
Ao art. 164, § 21:
No art. 164, § 21, substitua-se a ex-

_pressão "dez hectares", por "vinte
hectares" e acrescentem-se às palaVras "Para a defesa dêsse direito",
·-estas: "a que se aplicarão as causas
· QU€: obstam, suspendem ou interrom_pem· a prescrição".
Justttic~ão

\.

1 - O texto do projeto, como já. haviam feito o art. 125 da Constituição
·de lô de julho de 1934 e o art. 148 dó
:Cal'ta de 10 de novembro de 1937, tl'a.ta de modalidade espt!cial de usocaVerüicados pressupostos especiais
-produtividade da terra, pelo traba·lho do ocupante, moradia dêste JlS.
·mesma terra, terra de área limitada,
isto é, trecho de terra até dez lu:.cta·l'es, condição, no ocupante, de brasi·leiro não proprietário rural ou urbano. - reduz-se de trinta para. dez
anos o pra.zo de usocapião. Sem êstes requisitos especiais, e realizados
:.SOmente os gerais, também expllcita!Inente indicados .no texto, dar-se-ia a.

squisiçáo aos trinta anos, nos têrmos
do art. 550 do Código Civil.
:1:: uma medida de grande alcance
social, ctue deve ser mantida.
Mas, criado na Constituição caso
especial de usocapião, é de mister declarar, igualmente na Constituição,
que se lhe aplicam as causas que obstam, suspendem ou interrompem a
prescrição, à. semelhança do que dispõe o Código Civil, no art. 553, com
relação aos casos comuns. Assim, por
exemplo, contra os absolutamente incapazes, não poderá ser contado o
prazo da ocupação. Por certo, a restriç&o não é matéria constitucional.
como não o é o principio. Desde, porém, que seja consagrada o principio,
no texto constitucional, somente a1
caberão as suas restrições . Ou, entã?.
essas restrições não valerão.
2 - Outro ponto: é in.signif!c.aute
a ãrea de que cogita o projeto. Num
pais como o nosso, de grande extensão
territorial, na maioria ao abandono,
um trecho de terra de dez hectares é
nada. Pode-se, pois, sem .exagero, elr.var para vinte hectares a área a que
se r_e!ere o texto. Adotamos, neste
parttcular, uma das sugestões apresentadas por membros do Instituto
dos Advogados do Rio Grande do Sul.
Sala das Sessões, 21 de junho .1~
1946. -

Leivas •

Crepory Franco -

Antero

N.0 3.235

Ao artigo 164, § 24, inciso I:
Suprimam-se, no art. 164, ~ 24, inciso I, as palavras "idade" e "estado
ci~J".

Justificação

1 - Na Constituição de 16 de julho
de 1934 - art. 121, § 1.0 l-etra a existia principio idêntico ao do inciso
I do projeto, que importará modificação de norma. admitida na. legisls.-

ção

ot'a

vigente.

·

Para fixação do salário mfnimo, é
possivel distinção entre aprendizu.
segundo a. idade. O salá.rio minimo de

menores aprendizes poderâ ser fixado
até em metade do mínimo normal Consolld:l.ção das Leis do Tra.bal!lo.
art. 80.
Não há. dú\1da de que o inciso I não
se refere a salário min'mo, como !ol
observado na Comissão dos 37. Mas,
o principio nele inscrito, dada a sua.
amplitude, vale também para o salário minimo.
De resto. n&o sabemos conciliar, no
§ 24 do art. 164, os incisos I e n. Se.

-sz·como dispõe o inciso n, deverão ser
atendidas, no salário mfn~mo, as ne·
cessidades normais do trabalhador e
sua famma, não se poderá, como
exige o inciso I, desprezar a idade do
trabalhador.
Considera-se menor aprendiz, consoante o parágrafo único do artigo 80
da. Consolidação das Leis do Trabalho,
o trabalhador menor de 18 anos, sujeito à formação profissional.
Na prát!ca, tem-se generalizado,
entre nós, a presunção da condição do
menor aprendiz no que não atingiu os
18 anos de idad-e. E, realmente, a
produtividade do menor não é igual à
do maior, ainda quando seja da mesma natureza o trabalho. Só por exceção, haverá. aquela igualdJl(le, de
dificilima comprovação.
Porque se executa em condições pe·
culiares, o trabalho de menores é regulado por normais especia!s. Entre
as obrigações especiais, que aos em·
pregadores são impostas, merece destaque a relativa à instrução primária.
Deve o empregador conceder aos menores, tempo para freqüência às aulas e, em casos previstos na lei, manter local apropriado para o ensino Consolidação, art. 427.
De outra pa!'te, não é de mister encarecer o s-entido altamente soc!al do
emprêgo de menores, desde que sejam
respeitadas normas protetoras de seu
trabalho. Há., até, preceito legal que
obriga emprêsas a empregar determinado número de menores - Consolidação, art. 429, letra b.
Estamos convencidos de que será
grandemente prejudicial ao menor o
principio da igualdade de salário, tal
como expresso no projeto.
~ão é v·er~de que êsse principio
seJz. necessário à. defesa do trabalho
de menores. Outras medidas poderão
ser estabelecidas na. lei ordinária o
salário mínimo, por exemplo, poderá
evitar a desumana. exploração de que
se falou na discussão dêste inciso do
projeto. Não nos parece que se deva
fechar a questão. na lei constitucio;nal. antes que dei.xa.r à lei ordinária
menos rfgida, a regulação do saláriÓ
de m-enores.
2 - O inciso I, em nome do pr'.nefpio de igualdade de salário, proibe,
tainJ;Jém, o pagamento de salário por
motivo de estado civil. Quer dizer
que o empregador não poderá. conceder ao trabalhado! casado, ~ em virtude dessa condic;ao, abono de !ami-

lia., que é, na realidade, sobressal.ãrle

Aprovado o inciso, será :mpossível.
por inconstitucional, abono de famflia
pago pelo empregador.
Não há nenhuma razão para impedir o sobressa.lá.rio de !a.nillia. llá,..
ao contrário, muita razão para permitir e estimular sua adoção. A desigualdade do salário é condenável em
!unção de sua causa. Se a desigualdade provém da proteção do trabalhador e sua famil:a, não há. porque
censurá-la.
A emenda visa eliminar a. proibição
de düerença de salário por motivo doe
estado civil. Não visa determinar o
sobressalá.rio de famllia, que a lei ordinária poderá regular. Somos favoráveis ao abono de famfl.!a, concedido
por instituição social, como beneficio.
ao trallalhador que tem familia. Mas,
desagrada-nos. no texto constitucional, o inciso que proibe abono pago·
pelo empregador.
Refere-se o projeto, no inciso 11 a
"salário minimo capaz d.e satisfaZer,
--~orme _as condições de cada reg'..ao, as n-ecessidades normais. do. trabalhador e sua familla''. Enquanto
inciso I cuida de princfp!o geral sôbre a-·
salário, o inciso n trata, em particular
do salárto mínimo. O primeiro contém á
proibição de sobresalá.rio familiar. o
segundo dispõe que o salário mfntmo
deverá satisfazer as c_pndlções norma!s.
do trabalhador -e sus. familla.
Certg,mente, são inconfundfvels sobressalário famillal e .salário mfntmo.
N~ entanto, _Pelo texto
do projeto.
n~o se conciliam os incisos I e II, a
na.o ser que se tolere uma de duas
interpretações, cada qual mais absurda. Primeira - No salár!o mtnfmo.
há. a consideração da fam.illa do trab~lhador. de modo geral. sem distinçao entre trabalhadores com ou s-em
família. O que vale dizer não há a
consideração da famnia d~ trabalhador. Segunda - No salário minimo
há. d!f-erença, por motivo de famma·
cujas necessidades deverão ser aten~
~das: além do minimo é proibida a
diferença.
Sala. das Sessões, 21 de junho de

o-

1946. -

Eloy Pwoc'lta. -

Antero Lef-

1Xt3.

N. 0 3.236
Ao art. 164, § 24, inciso IV:
Suprima·se no art. 164, § 24, !nclso

IV, a palawa .. reduziveis...
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A palavra ••reduzfveis" é demais.
Adotada a norma do utrabalho diário
não excedente a oito horas", é excusado acrescentar-se que as oito horas
são reduzíveis. Evidente é que aquela
norma não impede a redução. Não
será excedente a oito horas o trabalho diário, mas poderá ser inferior.
Sala das Sessões, 21 de Junho de
1~6 .

vas.

Eloy Rocha. -

Antero Lei-

N.0 3.237

Emenda substitutiva ao § 16 do
artigo 164, Segunda parte:
Modifique-se a atual redação da segunda parte do parágrafo 16 do aludido artigo 164, com a adoção da se.
gu!nte:
"A entra-da de imigrantes se condicionará à sua capa.cldade f!sica civil
e técnica.,.
Justijicattva

nas zonas mais necessitadas e de
maiores possibilida-des de riquezas na
turais, e a nossa nacior.alidade se projeta.râ; melbormente no cená.rio <lo
Mundo.
'
Sala. das Sessõe'.s, 24 de junho de
1946. Duarte d'Oliveira. João
Botelho. - Crepory Franco. - Magalhães Barata. - Alvaro Aclolpho.

N . o 3 . 238

Emenda aditiva ao artigo 164 do
Projeto:
Acrescente-se ao aludido a.."T"tigo 164
o seguinte parâgrafo, onde couber,
modificada a numeração dos posteriores:
u §. . . Os serviços de amparo à maternidade e à in!ância, os referentes
ao lar e ao trabalho feminino, assim
como a fiscalização e a orientação
respectiva, incumbirão de preferência
a mulheres habilitadas".

A emenda prooura simplificar a resJustificativa
trição de a..o::similiação, focalizada na
segunda: parte da . redação originária
A emenda é reprodução do §3.0 do
do Projeto naquele inciso, porque se
artigo
121 da nossa segunda Constia assimilação nos interêsses, por certo
tuição Republicana, e se toma indis- .
muito mais deverá interessar ao fipensável ao corpo da futura Carta.
lho:-, · de outra~ terra. que nos prcMagna do País, visto como às mulhecurem.
res mais se aplicam as atividades dos
Achamos que, na situação atual, as
serviços definido-s na mesma, quer
únicas restl'itivas deverão.. residir na
pela finalidade do elemento feminino. ·
capaeidade ffsica, civil e té<:ni-ca dos
na vida social, mais propenso à caimigrantes, pols do contrá.rlo não faridade e às dores alheias que o hocilitaremos a vinda de corrente imimem, quer pela. imperiosa diretriz que
gratórias, tão indispensáveis ao nosso -se lhe <!eve traçar, encaminhando-o
engrandecimento.
às créches, aos Institutos de Infância..
à.s Maternidades, às Escolas de EnSe meditarmos sõbre a primeir.1
fermagQns, às Escolas de Artes Doparte do referido dispositivo, verifimésticas em geral.
caremos que a faculdade outorgada
de "limitar ou proibir a imigração em
A intromissão da mulher em outrM
.razão da procedênclo:•, não há. negar,
atividades, inegàvelmente, tem gerado
já inclui aquela modalidade de assiuma série de contingências desagramilação, visto como uà União, por indáveis. desde o limite da natalidade,
termédio de especial órgão adminisque diàriamente mais se confina até
trativo coordenador dds serviços imi~
os desajustamentos de lares, porque a
gratórics parte âo inciso de referência
mulher. criada para o Lar e para a
caberá õ.ecidir sõbr~ a. conveniência família, !oi levada à concorrência.
ou não de tal ou qual raça. que deseje crescente ao seu companheiro, uo
mundo exterior.
imigrar para o Brasil.
Reclamamos imigrantes sad!.os, poHá. conveniência, portanto, de que
rém .queremos sempr e que nos prose reeduque o elemento feminino. poscurem os capazes em qualquer probllitando-lhe o desempenho de funflssão, os técnicos na expre.sSão da
ções várias, sem dúvida. alguma, mas
de preferência .com a sua finalidade
palavra, para evitar que tenhamos o
na nossa sociedade.
número dos sem emprêgo, e dos inllteis. aumentado.
Recuperar-lhe os sentimentos aba. Encaminhemos técnico-s para. todos
lados pela vida mod~ com;tituiri,
~ rrur.os das atividades humanas no
indubitAvelmente. obra meritória e
elevada.
Brasil, promovendo a localização deles

-84:este, em sf:1tese, o escOpo da emenda, de cuja oportunidade decidirá a
cllgna Comissão Constitucior_-tL
Sala das Sessões, 24 de Junho de

1946. - Duarte d'Oliveira. - João
Botelho. - M agalh.áes Barata. CrepoT7J Franco. -Alvaro A.dolpho.

N.0 3 .239
Acrescentar na Constituição:
Art. 164.
§ 40 De cinco em dnco anos a

União, Estados, Territórios, Distrito
Federal e Municípios, promovez:ão o
rea.justamento dos seus funcion.ã.rics
ativos e inativos.
Serã.o atin~idds tamb~m com. o reajustamento. os militares da· atlva e
reformados.
Onde convier:
A União e Estados promoverão a.
mecanização da lavoura.
Título II - Capitulo I - Seção I:
Art. 3.0

Acrescentar.

-

Título n - Capitulo I - Seção I:
XX - Tomar medidas para manter a ])emocracia.
Art. 4.0

Acrescentar:
Medidas para. educação no
-

XX regime Democrático.
Titulo IV -Capítulo I - Seção I:
Art. 127 -Acrescentar:
XIV - A União ou o Estado auxiliarão o Município de renda min1~
m-e na aquisição de maquinário para.
construção e conserva de estradas de
rodagem.
Sala. das Sessões, 24 de junho de
1946. - Rubens de Melo Braga.
Baeta N eve3.

N.0 3.240
Onde convter:
Art. 164.
"Para ~ aproveitamento ãas mlnas
e jazidas de minerais que não interes!sam a capitalistas nacionais; poderá o govêrno dar concessã-o a: capitais estrangeiros que se aasociem a
nacionais em propoção que sera re..
gulada por lei, levando em consideração a di!icu!dade dos serviços de ía~

vra.

JustijicaçéJ.o

São

enorm~s

as riquezas mineraiS

cio l3rasU e entretanto, sua eÃ-plora.ção acha-se em estado muito rud1·

mentar. Explica-se esta situação. não
só devido à !alta de capitalistas empreendedores do nosso Pa:ts, como
também devido a intermitê.n<:1a. l1a.

legislação que não permite ao industrial previSão do que lhe po~a acot:.tecer em futuro próximo. Por outro
lado, há trabalhos de lavra QUe exigem aparelhamento dispendioso e f>.Speclaliza-do que não anima nenhum
empreend!mento excluSivame~te nacicnal.
A emenda prev"! co mz. concessão.
uma norma de ação conjunta entre
brasileiros e estra!J.geiros que poderá
dar grandes resultados em noc-sas jaZidas de Tungsten, Torinm, Radium.
Barium, e mesmo fósforos que at~
hoje não atraíram nenhum capita.~
nacional.
Sala das Sessões, em 24 de Junho de
1946. -

Coelho Rodrigues.

N .o 3.241

Substitua-se a redação do item m
de § 24, do art. 164, pela seguinte:
"li! - A lei regulará a distribuição de lucros nas emprêsas, de modo
qú-e-parte - -dêles beneficie os trabalhadores, estimulandõ ·a ·produção -na-- cional, com melhoria das condições
do tra~balho e bonificação aos mais
assíduos."
Justificativa

o preceito do projeto equivale a. um
simples e inexpressivo aumento . de
salário, sôbre cujo bom a.proveltamento não se pode prever com antecipação.
A !"edaçi o proposta visa, ·precipuamente, o aumento da nossa produção.
decorrente, é claro, da melhoria da
vida do trabalhador.
De que vale um aumento de salário, se o operário continuar. a depauperar o organismv n~m. 3:~~1ente desconfortável e ant1-hig1eruco onde
exerce a sua atividade?
...
A assiduidade do proletário
deve
ser condição para participar dos lucros da emprêsa, pois, só assim se
premiará c. mérito e se garantirá o
aumento da nossa produção, que é
questão nacional.
Sala das Sessões, 21 de junho de
1946. -

Eurico de Aguiar Sales.

N.0 3.242
Art. 164, § 31.
Redija.- se.:
o ensino é livre à iniciativa particular, até o 2.0 ano secundário.
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N.0 3.244

Há. dificuldade de criar número su:::iciente de estabelecimentos de ensino para a tender a todos os estudantes em idade de freqüência do ensino secundãrio.
Verifica-se a falta dêstes estabelecimentos no interior do Pais não só
em cidades bem populosas como também em pavoados progressistas. Entretanto o ensino particular poderá
ser ministrado pelos vigários da paróquia, pelos juízes, pelos promotores, médicos e mesmo comerciantes
que tenham curso secundário.
A carestia -de vida justifica esta
medida· e m~ ainda a ímp0$Slbil1·
dade em que se acham os pa:Ls da
família de enviarem para colégios oficiais ou oficializados, meninos de 12
e 11 anos de idade que em geral é
a idade e'Scolar do 1.0 a:ndo secundário.
A emenda virá. dar oportunidade a.
muitcs alunos que ficam impedidos
de frequentar um curso secundáno,
em virtude da. severidade da lei que
só reconhece os exames de 1.o e 2.0
ano em estal>elecimentcs oficial~ ou

6. do art. 164 reza.
regulará a na-c!onalização
progressiva d.os bancos a~ depósito,
da.s emprêsas de seguros e üe capita·
lização, de outra!s de fins análvgos,
em tô<ias as suas modalidati.es''.
Acrescente-se a êsse s 6.0 , o seguinte:
Essa nadonalizaçáo ficará cumprida desde que os referidcs bancos e
emprêsas se organizem com sede no
Brasil, de acôrdo com 3S leis brasileiras, seja qual ~ôr a nacionalidade
dos seus acionistas ou sub.o;,.:ritores.

oficializados.
Sala. das Sessões, em 24 de jUilho
de 1946. -Coelho Rodrigue.s.
N.0 3.243

Art. 164:

Redija-se 3Sim o § 4.0 :
"O uso da pr.oprie-ãade será. condicionado ao bem estar social".
Art. 164:

Substitua-se no in.::iso I, as palavras:

"-emprêsas organizadas no Pais''
por
"emprêsas que X>rganizarem no
Pais...
Aart. 164:
Suprima-se o perfodo final ao G 16.
Justificação

O período ':suprimido contém uma
.série de providências que só pc-dem
ser regu!adas })OI' lei ordinária.
Art. 164:
Redija-se assim o § 39:
Nincumbe à. União, aos 'E.stados e
aos Municfpio.s, nos têrm~Js das leis
respectivaS, amparar as fanu1ias de
prol~ numerosa
que nece.ssitam da
prcteção do Poder Públic\>.
Sala da.s Sessões. 26 de junho de
1946. -

Ruy Almeida.

§

0

"A lei

Justificativa

Ta::. e o principio dout:-i~ário corrente entre nós, exposto sem discrepância peles autores que têm versa.do
a matéria·.
·
EDUARDO EPINOLA,

(Direi~o .Zntern~

cional Privado, pág. 232> Jiz llUe o
sistema da sede social :para <letermlnação da naciona:lidade da. Companhia prepondera francamente na doutrina, nas legislações e na jurisprudência dos tribunais. Ne<sse sentido
manifesta-se a maioria- dos es-critores.
•• CARVALHO

DE lVJ..ENDONÇA,

O

nOSSO

grande comercialista, eS<:rev~: - "A
nacionalidade das pesoas jurídicas é
a do lugar onde foi celebrado o ato da
sua: constituição, emoora sej~-1. outra a
nacionalidade das pescas que a com~
pcnham. (Dir. Cem., vol. 3. n.0 623).
No mesmo sentido é o art. 16() da
Consolidação d.as Leis Civis, de CARLos
DE CARVALEO.

CLÓVIS BEVILAQUA,
no seu Direito
Internacional Privado, § 30., diz: -

"N<> Brasil a nacionalida-de das pessoas jurídicas depende de> lugar oude
foi celebrado o ato da sua constituição, conservando-a enquanto nã.o madar de sede ou de domicilio••.
O mesmo BEVn.AQU'A, aincil. assim se
pronuncia·: - "Em relação s. sccle·
dades de fins econõmlcds é reg1·s. na
dircite> pátrio que as peso.a.l) <-vnst1tu!C.as · no território d3. Repúullca e
nele registradas, st!o nacionais, ainda
que todos os seus membros sejam e:-;trangefro:t•• cSoluç6es Prã."Ucas ele Dtreito. pág. 75) .
RODRICO ÜCTAVIO, no seu DiciOnáriO
de Direito Internacional Prtvctdo. op!-

na. que, no direito brasUeiro, a sed~
scx:ial, como lugar da SU:!. ccnstitui·
ção, estabelece a na~onalldade da socie-dade (págs. 3-t4 a 347) .
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O- Código Bu.stamante de Direito

Internacional Privado

(Convençã~

de
Havana) determina e:-:p:-essam!'nte
nos arts. 17 e 19 que a nacionalidade
das pessoas jurídic~ de a.ircito privado é s: do lugar de sua ~.>'1Stii"tlição
e onde devem ser registl'ada;) e in:-eritas.
Eis o texto da dita convenção, que
é lei vigente no Brasil, e:c-?'i do Decreto n.0 18.874, de 13 de Agôsto de
1929 <Rev. de Dir., voL 98, pág. 207) ~
"Art. 17. _ A Nacionalidade de
origem das associações lserã a do
pais em que se eonstituam, e nêle
devem ser registrada:s ou inscrttas, se a ::.egisla.ção local exigir
ê.sse requisito".
Art.

19.

A Nacionalidade

da~

:soeiedade!s anônimas serã de~l"
mina.da
pelo contrat-o social e,
eventualmente, pela. lei do luga't'
em que normalmente se reun~ a
junta. geral de a~ionistáS ou, em
falta, pela. do lugar onde tuncioIle o seu principal Consellio Administrativo c-u Junta Diretiva".
Não difere a dou~ preconizada
no estrangeiro pelas mais altas sumidades do direito internacional prlvs.do.
Fiore <Droit Intf!TnQ.tional PTivé,
§ 305) pontifica que "o ato da constituição da - pessc-a jurídica equiva·!e
ao nascimento da ~oa ftsica. A
pessoa. juridlca têm a nacionalid~-de
da lei sob os auspícios da qucl se
constituiíí.
Ma~Chado Villela, o grande. internacionalista português, acentua que "a
sociedade têm a nacionalidade do Estado cnde têm a sua sede social, porque aí desempenha ela o fim de integração da:s atividadeS individuais, e,
por 1sSo, é a lei dêsse Estado que deve
dominar a sua organização e o -eu
funcionamento" (Tratado de Direzto
Intenuz.cicrnal !>rivad.o ,vol. 1.0 ; pã.gi-

na

227).

. "Na Bélgica: - acrescenta EsPmou
(cit. Direito Int.ernaciorwJ. Prioo.dO)
- "o princiJJiO da nacionalidade das
sociedades é o da sede social e do seu
principal estabelecimento; cujo sistema é também adotado nos ~tados
Unidcs, ·como, entre outras, atesta a
legislação do Estado de New York"'.
MAURICE I..EvE:N. em seu livro intitulado "La NC;ticnali.té des Sociétés". diz
que nas sociedades anônimas "Les capitau:r jouant le rôl.e principal, il n'il

c: pas à teni; compte de la. qualit6
des a.ssociés, qui peut>ent appartenfr 4
àes nations différents••, e que La Se>w
ciété Anonyme, douée de la personalité, -constitui une personne moral4

distincte, e sa nationalité doit 1'ester
indépendante de ce!l.e de s~s membre.s".
Tal preceito encontra-se, aliâs, expresso no nosso Código Civil, art. 20:
"As pessoas juridic~ têm exlstên~
ela distinta da dos seus membro::;•· .

-

As exceções a<> principio da nacionalidade baseada na sede social surgiram em razão da primeira grande
guerra européia, por medidas {·spe- .
ctais e diretas, contra 'sàditos dos Es-·
tados inimigos; o que obrigou ~ nc:.çi5es beligerantes a adotar ·me:Uda:s
severas nesse sentido, fundadas, também na proibição do comércio con1
o inimigo desde o começo ~as hostilidades (.Al."DRÉ PEPY, 4'Naeionalids.de
d4s Sõêi.eãátles", e EsPIN'OI.A, <:itado. _
pâg. 237).

Ta-n to é assim que, não se tratando de súditos dos países beligerantes,
a · jurisprudência estrangeira afirmou
o principio de que uma scciedade comercial ou pessoa jurídiCa. de direito
privado, d-evidamente constituida, registrada em um país e com sede ne!e,
tem a nacionalidade dêsse mesmo

pas. qualquer que seja a nacionali-

dade CÜ1.$ pessoas IW.ca.s que a comp6em.
Em CLNNET, (JOUrnal de Droit Interncttonal), ano de 1915, pâg. 216,

"Uma scx:ledade por a.~
registrada na Inglaterra.
na. conformidade da lei ingleza sóore
scciedades, é uma sociedade 1ng!esa.,
afnda qo.te as ações seja.m possíd.cu,

!ê-se: -

d~;.vidamente

no

todo - ou em parte, por súditos es-· <sentença. da Hig Cwrt
of Jústice, Kings's Bench Division, página 218, decisão do mesmo tribunal.
trangeiros•~

que reproduz o mesmo principio: Uma ~iedade, devfdamente registrada na Inglaterra, na conformidade da
lel inglesa. sõbre sociedades, é uma
sociedade inglesa,
ainda que sejam
as açõe3 possuídas por estrangeiros> •
EssBI :jurisprudênc1a eonsolido~-s6
após a primeira grande guerra por
dce!:sões d~ tribunais estrangeiros
como se vê na dita. Revista CLtrm:'4.
nos anos de 1923, pâg. 1.020; 1927, págins. 659: 1930, pâg. 1.255: 1931, pá-

gina 1.100 e 1933.
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Os banccs de depósito e emprêss.s
e capitalização sedif.'das e
-organizadas no Brasil, além d.e fi.xa..re~ os setts capitais entre nós, se:rão
mais eficientemente fiscal'!zadas t:m
em todos os sentidos e maiores be~
.netiei~ trarão à e<:<:~nomia na-cional.
Sala da.s Sessões, em 24 de junho
-dt: seguro

-de 1946. -Edgar de Af!Uda.

N.0 3.245

Ao art. 164, § s.o.
Diga-se:
"A lei reprimirá tôda e qualquer
"!orm.a. de abuso do poder econômico,
inclusive as uniões ou agrupamentos
·de emp:résas individuais ou sociais
~om o filn de dominar os me:tcados na-cionais, elimina:r a concorrência e au:mentar arbltratiamente os lucros.
A justificação será feita oportuna.mento. - Ferreira àe SOt.eÇa.
N.0 3.246
Inclua~se

-vier:

no Título V, onde conCAPiTULO ..•

nA EDUCAÇÃO E CULTORA

Art. - A educação é um direito
;de ·todos os cidadãos, devendo ser .mi"nistra.da pela Familia e pelo Estado.
A ação dos poderes públloos, e:)Cer-eida concorrentemente ~la União,
-pelos Estados e pelos municípios, terá.
por fim proporcioná-la, em todos os
-seus graus, a brasileiros e estrangei.l"'S domlciliado.s no pais. ·
Art. - Compete à. União:
I - estabelecer o plano nacional
de educação, fixando as normss geTais do ensino em tod.os os seus gl"aUS
~ modalidades, e fiscalizar a sua exe-

cução; .

n - determinar as condições do re-conheci.Inento oficial dos estabelecimentos de ensino secundário e sui)erior, exercendo sôbre os mesmos a nec~ssárla !isealizaçã.o;
m - organlza.r e manter nos Terntórios sistemas educacionais apro})riados;
IV - manter no Distrito Federal o
.ensino secundâ.rio, o complementar
.cêste, o supe:ior e o universitário;
V - estbnular e coordenai a obra
educativa em todo o território nacle>nal e exercer a.ção supletiva onde se
'fizer necessár1a. pela de!lcMacia. de
iniciativa ou de recursos;

Pará.gra.fo únioo - O plano nacional de educação, que não poderá. ser
alterado ou renovado em espaço menor àe cinco anos, compreenderá.
além de out:ras, as seguintes normas
gerais:
·
a) o ensino primário integral gratuito e de freqüência obrigatória;
b) obrigatonedade do ensino técnico
. profissional e, principalmente, do
agrkola em todo o pais;
c) a. liberdade !io ensino em todos

os graus e ramos, observadas as prescrições da legislação federal e das estaduais;
d) proibição do ensino em idioma
estrangeiro, salv_o o das próprias linguas;

e) lilnitação das matrícUlas à capacidade didática dos estabelecimentos; .

f)

a obrigatoriedade da criação em

todos os .Estados de estabelecimentos
apropriados ao recolhimento e educação dos menores abandonados ou in-

digentes e dos delinqüentes não sujeitos a processo criminal;
Art. - Compete aos Estados e ao
Distrito Federal organizar e manter
os seus sistemas educacionais, respeitadas as normas constantes do plano
nacional de educacão.
Art. -Aos municípios que dispuserem de recursos financeiros suficientes, poderá ser entregue a. admjnistração e manutenção do ensino no.s respectivos temtórios, observadas as normas gerais fixadas pelo Estado.
Art. - E"" mantida, em tõda a sua
plenitude, a liberdade de cá..tedl'a.
.Axt, - Os estabelecimentos particulares de ensino primário. secundário, profissional ou superior. consid-erados idôneos, são isentos de qualquer tributo.
A=:t. - A União podf;râ oficializar
e manter os institutos de ensino seCU.!1.àário e superior pertencentes a
instit1.úções priv~das . desde que ge>zeo das regalias <ia equipar,J.Ção aos
conzêneres federais, dando-se . :preferén~ aos situaàos em Estados de
grandes ext-E:nsão territori!Jl e de pequena arrecadaGáo.
Art. -

~

vedada. a dispensa. do

concurso de prons para o provimento nos cr.rgos do tnagistério secundário e superio::.- a~slm como, em qualquer curso, 13. de provas escolares de
habilitação dP.terminadas em lei.
Pa.rágra.fo único - Poderão, entretanto, 84!::.- co~tratados, por tempo determinado, professôres d-a- notneada.
nacionais ou estrangeiros.
Art. - E• perm1t1dJ. a validação de
diplomas expedidos por estabeleci-

-88mentos estTangeiros de ensino, desde JUra. a. educação, sem dúvida, um dOS'·
nossos mais importantes e agudos prcque os seus portadores sejam brasiblemas. Faz muitos anos. Rui Barleiros nn.tos ou naturalizados.
bosa. escreveu estas palavras sempre
Art. - Os :filhos de operários maatuais: "M nosso ver. a chl.ve· misnuais ficam isentos do pagamento de
teriosa. das desgraças que nos afligem.
tôdalS as taxas ou con.t ribuições nos
estabelecimentos oficiais de ensino de é esta, e só esta: a ignorância popular, mãe do servilismo e da miséria" •.
qualquer grau ou moralidade.
Art. -Em todos os estabel€CimenE o que mlis admira é que em todo
tos de ensino técnico ou superior será o Projeto não se encontre um ·artigo
admitida. a matricula. gratuita. a 13lusequer d:ispondo sObre o ensino técninos reconh€Cidamente pobres que de- co-profissiona.1 e rural. Num país comonstrem especial vocação para demo o Brasil, que há de ter se~pre na.
terminada Cll.rreil'a ou especialidad.e
agricultura a. pedra angular de sU&
técnica.
·
· ecoJ:ómia, não é possiveUie_descure do
A..""t. Para o desenvolvimento e exeensino rural e do a.gricola, como não
cução dos sistema.s educacionais, a lei pode ser esquecido o ensino profissiocr'üi.rá o !undo nacional de educação. nal em geral, porquanto preciSamos
constituído pela. arrec.'ldação dos impreparar o homem do futuro par& o
postos e ta.xas especiais e pelos :recurtrabalho. E• sobretudo no sentido de
sos financeiros eventuais que a êsse
ensinar a trabalhar que deve ser en:fun forem des!:inadoo.
tendida a educação. Segundo afirmou
Art. - A União e os municípios
Igenieros "educar é desenvolver a caaplicarão nunca m~os de dez por
pacidade para. trabalhar; o direito à.
cento e os Estados e o Distrito Fe- vida- pressupõe .o dever do trabalho"aeral nunca me.uos de vinte por cenEm matéria de eru;ino, qualquer que: ··
to cio~ renda rerultante dos impostos
seja o seu grau ou especialidade, não
na manutenção e desenvolvimento dos
se pode pr-escindir da intervenção da
sjstemas educativos.
União, mesmo porque se trata de proArt. - A União poderá estabelecer
convênios com os Estados, tendo por blema nacional por excelêncb. Da
unidade na orientação do ensino,..
finalidade o desenvolvimento do enprincipalmente do primário, depende
sino em todos os seus graus e prinem muito a unidade :nacional. Entrecipalmente o técnico profissional e o
gar a sorte do ensino inteiramente aos.
rural.
Estados e municipios será não só conArt. os poderes públioos protecorrer par.l. o a:frouxamento da coegerão os monume.'"ltos, objetos, obras e
são nacional, como dar aos a que cdocumentos de valor histórico e a.rpais continui engolfado no atraso em
tfsttcos que devam pertencer ao paque vem vivendo. por isso que, além.
trim~nio cultural do País, impedindo
da falta de recursos financeiros de
a sua evasão nos têrmos da lei.
padecem, em sua. mor tnrte. os·
Serão igualmente protegidos os si- que
municípios
brasileiros, e mesmo altins ou paisagens dotad.OIS de partiguns Esta.d05. a carência de pessoal
cular belal. natural, ou que possuam
técnico para a orientação e execução
ValOT histórico.
dos sistemas educacionais é generaliArt. -As emprêsas industriais, coZ.l.da. nas nossas unidades federativas ...
merciais e agrícolas em que traba~m pequenas exceções.
lhem mais de cem pessoas, são obriComo quer que sej,3., consideramo..c;
gadas a manter ensino primário gr,l.a.
assistência e o superr..sionamento dotuito para os seUs servidores e os :fiGOvêrno Federal indis})"..nsá.veis em
lhos dêstes, se não tiver na localidaassunto
de tal magnitude.
de ensino primário oficial suficiente.
As emprêsas industriais são obrigadas
Por outro lado, a. Constituiyão que
a ministlllr ensino profissional aos estã sendo elaborada. minuciosa como
seus trabalhadores menores, pela. foré em assuntos de muito menor, imporma. que a lei determinar.
tância., não poderá deixar de !ix.l.r os.
prlnc1pios card1a.1s a. que deve ~bedecer
SuPI?mam-se os U 31 e 36 do aro sistema. educacional brasileiro. Deitigo 164.
xar
êsses preceitos básicos entreguea.
Justijicação

Não se compreende que o Projeto
Cons&.itucional, longo e minucioso como é, llio tellha. aberto um c~pftul:>

aos a.za.Te6 da. tegjslaç§.o on:Uná..~. será.
desconhecer a tmportê.ncb do pro~le
m.e, e a. necessidade de resolvê-lo d&
melhor e mais rápida maneira.

-89&sunto de extra<lrdinária. importância e gravidade é () atinente ao
aml)no e educação dos menores abandonados e delinquentes, que a ezr..enda inclui como preceito geral a. ser

meluido no plano nacional de educa-

ção, visro como grande parte dos Est.aóos não possuem n.em cogitam de

criar estabelecimentos destinados :3.
abrigar e educar êsses infelizes.
A emenda comporta e exige mais
ampla justificação, que será feita da.
tribuna pelo primeiro signatári().
Sala. das Sessões, em 20 de junho
de 1946. - Dario Cardoso. - Pedro
L'Uào11ico. - João d'Abreu. - Guilherme Xavier. - Galeno Paranhos.
- Diógenes Magalhães.
N.O 3.247

Ao art. 164, § s.o.
Suprima-se.
A justificação será feita ooprtunamente. - Ferreira de Sousa..
.
N.0 3.248
Art. 164. Acrescente-se no parágrafo 24, onde eonvier.
A fiscaliZação das leis do trabalho
será. exereida. por assistentes sociais.
A lei definirá. e protegerá. o tituló
de Assitên'Cia Social. Regulará. a
criação de escolas de Serviço ·Social
garantindo sua padronização em conformidade com suas ea.ra<:teristica.s
universais, e ajudando, de preferência.
a inicia tlva particular. Instituirá o.
Serviço Social nas atividades econômicas e nos serviços públicos e privados de assistência.

Justificação

Precisamos evoluir da. assistência de
processos empíricos para. uma assistência. baseada em conhecimentos cientificas e realizada sob uma. técnica.
especifica. Não basta proteger o homem. exclusivamente, em função do
interesse público, ou seja consi'Cierã-lo,
apenas, um agente da produção. A
nova poHtica social caracteriza·se não
sõmente por aquela. preocupação de
tutelar. mas, e principalmente, em
~ ressaltar os atributos de pessos.
humana, isto é, em garantir todo zêlo
e respeito à. personalidade <io a.ssistldo. E êste é precisamente o supt-emo
objetivo do Serviço Social: dar à personalidade os estimulas e as garantias df? sua. plena e natural expansão.
Para isso o seu esfôrço consciente é o
ele m1nora.x, corrigir e prevenir as
deflciência.s dos indivíduos humanos e

dos grupos sociais, buscando ainda.
pela. elevação de condições de vid<L
realizar uma tarefa altamente construtiva, que é a da remoção das "causas,. dos desajustamentos, ao contrá-rio da assistência. puramente paliativa que só enxerga os "sintomas" ou
os reflexos fàcilmente percebíveis das.
crises individuais ou coletivas. Essa
pesquisa das possibilidades e deficiências dos organismos humanos e sociais •.
o estudo das causas de suas desintegrações e dos meios de combatê-las
com a direta aplicação das medidas
mais eficientes, distingUindo o Serviço Social <ias formas antigas de assistência, implica na ·exigência - por
parte de quem tenha a função do
ex-ercê-la - de vocação e de conhecimentos profundos da natureza. humana. dos processos e relações sociais e,.
ainda, dos problemas do meio. Donde
st concluir fàcilmente.
1.0 ) Necessitar o assistente ou tra-balhador social de uma sólida formação teórico·prática que, em linhas gerai:~,
compreender: preparo profiss~onal, propriamente dito. formação
intelectual e moral e doutrinário ou
filosófica.
2.0 ) A necessidade da criação de·
escolas de Serviço Social (ajuda àspoucas existentes, entre nós) devidamente padronizadas em nivel consenpúblicas e privadas de assistência, ecaracterísticas universais, para a formação especializada dos que preten-dam exerc-er a :;>rofissão de Assistente
Social.
3.0 ) Proteção legal do titulo de Assistente Social.
4.0 ) Instituição do Serviço Soci<ll
I:.as atividades econômicas e nas obras.
públicas e privadas de assistência, eassim o aproveitamento, pelo govêrnoe serviços particulares, de Assistentes.
Sociais.
5.0 ) Em uma sociedade ainda deficitária como a nossa. é indispensável
o incremento e desenvolvimento do.
Serviço Social.
Em países como a França, Bélgica,.
Alemanha, Itália e Inglaterra, o Serviço Social tem a maior compreensão.
"Em 1921, as empresa~ britânicas já.
contavam cêrca de mais de seiscentos
(600) assistentes sociais. A França,.
que não tinha senão 50 assistentes em
1928, dez anos depois somava. "300".
Nos Estados Unidos !uuciona.m mais
de 40 escolas de S. S., q111ase tôdas
instaladas nas Universidades Americanas. Possui aquela nação, apesarde seu nível de vida, cêrca. de 20.000
trabalhadores sociais operando con-

-90tra os desajustamentos huxnanos e de
grupos. Na América do Sul, o Chile,
Argentina. e Uruguai têm desenvolvido o Serviço, que colabora nas obras
-de proteção à maternidade e infância,
Peru, em 1937, promulgou uma lei que
impõe a tôdas ·as emprêsas, empregando mais de 300 trabalhadores a
.obrigação de contratar um Assistente
Social.
Nenhuma instituição seja pública ou
privada se quiser alcançar, realmente,
um rendimento eficiente do ponto de
vista de reeducação - realize ela as-sistên<:ia econômica, social-eultural, de
-defesa da saúde ou de qualquer outra
forma especializada de proteger poderá. prescindir do concurso do Ser~ço Social e seus agentes.
A aprovação dos dispositivos constantes da presente emenda, eviden. ciará o desejo de um conselho social de vida mais nobre mais generoso
-mais humanno.
Sala das Sessões, 24 de Junho de
1946. -

Jarbas Maranhão.

N.0 · 3.249

da resultante dos impostos, na ms.nutenção e desenvolvimento dos sistemas educativos. Para a realização do
ensino nas zanas I"'ll'8.is, a. União reservará, no mínimo, vinte por cento
das cotas destinadas à educação no
respectivo orçamento anual.
É dever das indústrias e dos sindicatos econômic'JS, na esfera de sua
especialidade, realizar a aprendizagem de ofídos. A lei regulará. o cumprimento dêsse d~ver.
o escotismo, ajudz.do pelo Estado.
será fator de pr()teção da. juventude
contra o abandono moral, físico e intelectual.
A le1, na proteção ao menor abandonado, regulará. e determinará., de
preferência o processo de assistência
hétero-familiar.
Justificação

Sendo, como é. o objetivo da educação a formação integral da personalidade, a obra educativa tem de ser
obra de· conjunto. E é uma obra de
conjunto, diante da indiscutivel · uni-- ·
dade de espirito do educando, que deve
se desenvolver, não apenas, sob a !n!luência especifica de um grupo ou
de um órgão, mas sob a assistência e
colaboração de vários grupos.
O valor educacional da. participação
da família na escola, reside no conhecimento intimo, por parte dos pais.
do caráter dos filhos; e na orientação
técnica que devem receber dos mest·
para que não perturbem, por um
menor discernimento, o trabalho de
!c:mação da. escola. A colaboração mútua da farnflia e do educador poderá
se concretizar pelos "cfrculos de pais
e mestres" ou atra~és do Serviço Soei -.1 realizado por assistentes sociais
escolares, que, entre outras tarefas.
buscarão remover as causas de ãesercâo escolar ou de pouca assiduidade· e
''auxllia.rã.o os pro!essôres em matéria
ãe formação, orientação, seleção e colocação profissional e educacional.,.

Art. 164 - Onde convier ou e:in capítulo novo
intitulado Educação,
acrescente-se.
- A arte, a ciência e o ensino são
livres. O Estado assegurar-lhes-á proteção e estimulo.
- A participação da !amilia
na
-es~ola garantirá n. unida,de e o aperfeiçoamento da obra educativa.
- A educação física, o ensino cfvico
-e de trabalhos manuais . serão, obriogatõriamente, matéria de ensino nas
escolas.
- O ensino priznário é obrigatório.
.O ensino primário e o ensino secundário são gratuitos nos estabelecimentos oficiais. Compreende-se como· dever de solidariedade a contribuição para
a caixa e:;colar pelos educan-dos menos necessitados em favor dos mais
necessitados.
A União, os Estados e os MU!licípios instituirão auxílios para os estuQuanto ao rurallsmo, é indiscutivel
-dantes de poucos recursos aptos à
seu interêsse. A educação rural é um
-educação secundária e superior.
dever público inadiável, para usar de
- Os estabelecimentos particulares · palavras do Prof. Célso · Kelly. da
de educação gratuita, oficialmente
Associação Brasileira de Educação.
considerados idôneos, serão isentos de
Não vale sõmente tomar medidas de
qualquer tributo.
.
proteção ao homem. do campo, para.
- A União e ós municípios apllevitar o exodo das populações rurais.
earão nunca menos de dez por cento, ou seja o desequilibrio cada vez mais
e os Estados e o Distrito Federal, nun- acentuado- pela excessiva concentraca menos de vinte por cento, da. ren- ção urbana - entre a civilização agrf-

~
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oola e a civilização industrial. Urge
promover a formação de uma cons·
ciência rural.
O ruralislllo é um imperativo patriótico, em um pais como o nosso, de tamanha extensão territorial vivendo
como _vive. a maior parte de sua po-'
pulaçao, nos campos, nas zonas rurais
nos sertões, sem os elementos de cul.:
tura e civilização indispensáveis a um
.sadio desdobramento da vida, ao integral desenvolvimento da natilreza
humana, à adaptação do homem ao
meic;> nacional e regional.
A escola rural, não terá, apenas, a
função de alfabetizar, ou melhor, de
formar o espirito do aluno, será, em
sua zona de atividade. mn foco de
civilização.
Tal é, hoje, entre os estucliosos do
problema educacional brasileiro a
compreensão do ruralismo, que, etn
tese apresentada ao oitavo Congresso
Brasileiro de Educação, o Sr. Rômulo
Almeida., propôs, com razão, que entre a escola rural e a urbana não se
.estabelecesse nítida diferença porque
""tôda a e~ola, na grande cidade, na
Yo_ça, ou na praia, deverá. voltar-se
para os objetivos culturais da Nação,
nos quais a maior constante deve ser
.a idéia da natureza a dominar• .
No qu~ se refere ao escotismo, éle
se interpenetra com o ruralismo e o
manualismo, pois, se implica, principalmente, em vida nos campos, contacto direto com a natureza desperta
e estimula "o interêsse pelos conhecimentos prâ.ticos e profilSSionais'• .
Por sua vez, se é questão pacífica
o ~nualismo, como problema de
or1entaçao vocacional e educacional
imprescindível na obra educativa'
como fato-r de revelação de tendên.:
cias e aptidões, estimulo ao trabalho
e_ reconh~imento de sua dgnidade,
.nao o ~ ~enos a compreensão ào
cooperativ-...smo como elemento preponderan~ na formação do sentimento de solidariedade hUlna.na que é o
'' objetivo humano" da educação.
E' a colaboração do trabalho e da
profissão n.a tarefa educativa . Tarefa
fundamentai para o desenvoivimento
do b.omem. e da Nação. Tarefa que
se impõe no Brasil, co:rn muito vigor
no plano do ensino técnico-profissio:
na1 e no da. aprendizagem de ofício
.à formação de técnicos competentes é
de uma mão de obra capaz, para operar. no C.!i!Zlp.:> industrla.2, uma sensível modifieação, para mais e melhor
em nossos métodos de produzir.
'

se~

No que concerne ao enshlo secundário gratuito, em estabelecimentos
oficiais, é uma medida que se impõe.
Não será grande. ônus para o Estado.
E mesmo que o fôsse, seria generoso e
útil pelo seu resultado: Um exemplo:
o do Go'ó-êmo de Prna.mbuco, que em
meiados de 1945, decretou aquela providência., e foi mais longe, instituindo
para estudantes reconhecidamente pobres do curso secundário de Institutos particulares a Bôlsa Escolar, constante do pagamento de mensalidades
e de fornecimento de livros, material
e unifonnes escolares.

A assistência hetero-familiar é a
que a experiência recomenda como
mais aconselhável. O internamento de
menores abandonados, deve ser o lllaiS
possível evitado. Gera vícios e poderá ser nefasto se não fôr racionalmente conduzido. Em seu livro Serviço Social - . Infância e Juventude Desvalidas -, diz a senhora Marta Isolina Pinheiro: "0 que impressiona sobretudo na situação dos abrigados pelo Estado é continuarem
quase nas mesmas condições de abandono moral em que viviam tendo a
mais um teto apenas, tanto que, ao
saírem, se encontrazn desaparelhados
de qualquer elemento para um inicio
de vida.''.
O melhor ambiente para assitência
ao menor desvalido é o do lar.
O trabalho ·é o de: ou reorganizar
o lar desequilibrado moral ou economicamente - e esta é tarefa essencial
. e imprescindivel na proteção aos menores ou selecionar e preparar famillas para tão nobre ~ delicada missão
- abrigar a criança abandonada. Nos
países onde a assistência aos "sem. família", no seu conceito mais amplo,
vem se realizando por meios técnicos
e aperfeiçoados, a educação em internatos, tem sido subStituída, progressivamente, pelos processos de colocação fanüliar; tutela, adoção, etc.
Na "Declaração de Oportunidade p.ara.
a Criança à vida no seio da familia ".
divulgada pelo Oitavo Congresso l?anAmericano <ia Criança, realizado em
~a.shington
em 1942, entre outros
Itens encontramos o seguinte, bastante para fu!ldamentar nosso pensamento: "Só quando não fõr ·possivel proporcionar às crianças um am. biente familiar, é que se deverá. colocá-las em um asilo". Tem-se verificado em várias nações como Inglaterra., Estadas Unidos, Rússia

o

"aspeto pernicioso.. do internamento
de menores. Dai, o estimulo às f a-
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milias que colaboram nesta. obra de
reeducação, estímulo que va1 "da redu;;ã.o de impostos até recompensas
materiais".
Sala das Sessões, 24 çie Junho de
1946. -Jarbas Maranhão.

N.0 3.250
Ao art. 164, parágrafo 4 °'

Suprima-se.

Justificação

A letra do parágrafo em apreço
representa um atentado ao sagrado
direito de propriedade.
Baseado no seu inciso o legislador
ordinário poderá chegar até o ferir
de morte êsse direito . Que se pode
entender por justa distribuiç~o de
propriedade com iguais oportun1dades
para todos?
O Projeto no artigo 159, parágrafo -

Justijicati?:a
A emenda diminue de dois anos .oprazo estipulado no P}'Oj~to; ~ubsti
tue a expressa "industr1as insálubres "por regiões insá.lubres'", pois-é preeiso atender também ~o trabalho rural; não exclui a mulher no
trabalho das regiões insálubres. ~·
quanto aos menores, destaca as atlvida.des artísticas que os menores P?dem exercer por fôrça de vocaça.o
artística e neeessidade de desempenho teat~al. N~sse JYa:rt)cu1ar, é oportuno lembrar várias peças, como
"Za.zá" de Pierre Berton. "Le Secx:et
de Polichinelle" "Les Petits" CUJOS.
pr:ncipais prota,gonistas são crian·

ças.

Sala das Sessões, 24 de junho de
1946. -

Afonso de C(l.rvalho.
N. 0 3.253

Ao art. 164. Inclua-se :mais um
--·parágrafo _com os seguintes dizeres:
~ o ensino primário integ~al -~~
gratuito e de freqüência obngatõna.
dade, salvo a desapropriação por neSala das sessões, 24 Je junho de
cessidade ou utilidade pública, me1946. - Leão Sampaio. - Fernau.des
diante prévia e justa indenização em
Telles. - Fernandes Távora. - Alendinheiro."
car Araripe. Oswaldo Stwi.art.
Como pois, aceitar-se o que estaJosé de Borba. - Edgar de Arruà4.
belece o parágrafo em apreço que se
me afigura. formal colisão com aquilo
N. 0 3.2&4
que é assegurado no Capitulo dos direitos individuais?
Ao art. 164.
Sala das Sessões, 24 de junho de
Suprima·se o § 30. o
21, diz:
"E' garantido o direito de proprie-

1946. -Leão Sampaio.

Justificação

-N.0 3.251

Art. 164. Redija-se assim modificado o parágrafo 16 do item IV.
A imigração poderá ser limitada ou
proibida em razão da :procedência.
A entrada de imigrantes estará condicionada à sua capacidade · física,

civil e aptid-ão profissional, assim

como etc ....
Sala das Sessões, 27-6-46. Maranhão.

Jarbas

N.0 3.252
Ao art. 164:
Redija-se da seguinte forma o V do
art. 24.

V. Proibição de trabalho a menores de doze anos, salvo casos e:xcepclona.is, notadamente na. atividade artfstica. mediante licença espee~l do
juiz competente; de trabalho noturno a menores de quatorze anos; e, em
regiões insálubres, a meno!'es de de-

zesseis anos .

Foi feita da tribuna.
Sala das Sessões, 24 de junho de
1946. - Brochado da Rocha.
N . O 3 . 255

Ao art. 164,
§

§

23

23. Todo homem tem o dever de

trabalhar e o direito ao trabslho -necessário para que - tenha. uma. existência digna.
Justificação

Do projeto:
§

23. A todos é assegurado

trabalho que possibillte existência digna.
Certamente, o ideal é que o trabalho seja assegurado a todos.
E' necessário, porém, que se não
façam promessas vãs. O que se pode

•
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:assegurar é que o Estado protegerá o
trabalho e que a todos os trabalha·dores serão proporcionadas condições
.que tirem ao trabalho o earâter de
uma pena.
Sala das Sessões, 24 de junh~J de
1945. -

C1.odomir Carlos.

N. 0 3.256
Ao art. 164.

Redija-se da seguinte forma o número m elo § 24.
ID. Participação obrigatória do trabalhador nos lucros das emprêsa.s,
destina.ndo~se a parte que couber -;tOs
trabalhadores à construção de obras
de saúde pública, instrução e s.ssis·tência social, realizadas coletivamente em seu beneficio, e sob sua dire-ção e responsabilidade.
Justificativa
A participação abrigatória do trabaLl-tador nos lucros das emprêsas é
hoje ponto pacifico. A maneira ~e
aplicar os lucros, a que tem direito
o trabalhador, é que constitue matéria controvertida. O pagamento da
cota em dinheiro a cada trabalhador
é uma fórmula. A maneira mais
aconselhável, e já experimentada em
várias emorêsas, por sugestão dos
próprios trábalhadores, é a que se in-dica na presente emenda.
Sala das sessões, 24 de junho de

1946. -

Afonso de Carvalho.

N. 0 3.257
Art. 164.

Incluir entre os § § 21 e 22 o seguinte:
"E. assegurada justiça gratuita c
processo sumário ao trabalhador em
tôdas as causas e ações decorrentes
de arrendamentos, meiaçã.o, parceria. empreitada ou outros quaisqüer
contrtos da vida rural."

vivem ainda sob um regim~ semifeudal, não possuindo meios com que
defender..se das medidas· arbitrárias
utilizada pelos senhores da terra .
São intíineras as injustiças que se .
cometem cada dia no campo, espoliações e roubos, desrespeito aos contratos, prisões por dividas, etc., que
constituem a tragédia do nosso camponês e que, pelo desamparo em que
se vé, poderá acabar recorrendo aos
meios violentos para a defesa dos
seus direitos.
Isso acarreta prejuízo sem conta.
para o desenvolvimento da nossa pro- .
dução, forçando mais ainda a carên·
cia dos gêneros alimentícios, pois, muitas véze.s o prejudicado tem que
abandonar suas roças lavouras ou
plantações, já começados ou em brotação, ou mesmo na fase final da colheita.
E' pois, como se vê, além de outros
motivos não invocados, dada a eviàência c:Ia sua utilidade, de inteira
justiça social a sua inclusão no texto dá Constituição Brasileira.
Sala das Sessões, 24 de junho de
1946. - Luís Carlos Prestes. - Alcedo Coutinho. - Maurício Graõcr.s.
- Trifino Corrêa. - Gregório Bezerra. Alcides Sa.bença. Carlos
Marighella..
N. 0 3.258
1:: 18 Recllgir assim:
terras aproveitáveis, para exploração agrícola ou pecuárias não utilizadas uas zonas de maior densidade demográfica e à margem das escomo as terras beneficiadas por obras
públicas e as grancles propriedades
mal utilizadas ou abandonadas passarão ao Estado, mediante lei especial, pal"a que, da mesma sorte que
as terras devolutas, sejam distribuídas gratuitamente
camponeses
sem ten-as."

Art. 164 -

"As

aos

J':LStificação
Justificação

A inclusão do disposto acima, de
certo modo, contribui par~ completar a série de dispositivos que o projeto, no Capítulo m, do Título V
"'dos direitos sociais'', contém em favor daqueles que dedicam sua atividade à. vida ru=al, tão necessiria ao
progresso do Brasil.
Trata-se de proteger os trabalhadores do campo que em nossa Pátria

Nossa emenda amplia e dá objetividade as medidas propostas no pará.gra.fo, que, tal como estava reclidido, tinha caráter bastante vago. pois
encarava apenas como possibilidade
o que deve ser uma realidade. Não
pode haver nenhum passo definitiv:>
para o progresso e a Democracia, no
:Brasil, li>em, antes. acabar com o latifúndio, fator de atraso econômico,
de exploração e de opressão. Nossa

•
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intençi.o é a de tornar produtivas as
terras devolutas. mal utilizadas ou
abandonadas, principalmente aquelas
situadas à margem das estradas de
ferro e de roda~m e ~ beneficiadas
por obras públicas. Fndamentalmente contrários ao monopólio da terra,
que gera o latifúndio e constitui o
instrumento máximo do atraso e da
dependência de nossa Pátria, apresentamos a presente emenda que,
aprovada, abrirá perpectivas ilimitadas ao Brasil.
A completa justificação dessa emenda encontra-se no discurso pronunciado na Assembléia pelo Senador
Carlos Prestes, na Sessão de 18 de
junho.
Sala das Sessões, 2-4 de junho de
1946. - Luís Carlos Prestes. - Alcedo Coutinho. - MaUTicio Grabois.
- Tri/ino Corrêa. - Gregório Bezerra. Alcides Sabenca . Carlos
Marighella.
·
N. 0 3. 259
Art . 164 - § 9 - I Redigir assim:
.. As autorizações ou concessões serão

conferidas a brasileiros ou a emprêsas organizadas no pais, assegurada
ao proprietário preferência quanto ~
estradas de ferro e de rodagem, bem como exploração, ou
coparticipação nos lucros. O Estado
poderá conceder o mesmo direito a
estrangeiros, sem:pre que declarem
considerar-se como nacionais e não
invocar a · proteção de seu govêrno no
que se refere à.s mencionadas autorizações ou concessões••.
Justificação
·A autorização ou a concessão para

o aproveitamento illdustrial das minas e das jazidas mineraiS, assim
como das- águas e da energia hidráulica, a estrangeiros que declarem considerar-se nacionais e não invocar a
proteção de seu govêmo, ·elimina o
aspecto chovinista que apresenta o
item I do § 9 do art. 164. As em.prêsas estrangeiras que têm concessões no
pa{s não constituem perigo para a
Nação pelo· fato de serem estrangeiras mas serem emprêsas imperialistas que entravam o progresso nacional e drenam para o exterior os lucros obtidos com a exploração do povo,
constituindo uma ameaça permanente
à nossa soberania, uma vez que a qualquer momento, desde que se julguem
lesados nos seus interêsses, podem
pedir a intervenção dos seus governos.

A emenda apresentada possibilita
ao govêrno federal tomar tõdas as.
medidas acauteladoras do interêsse
nacional que se tornem .necessárias.
Apoiado em semelhante dispositiv()
constitucional é que pôde o Méxic()
nacionalizar as suas jazidas petroliferas, sem que ao govêmo americano coubesse nenhum direito àe reclamar ou intervir junto à nação mexicana em defesa dos "trusts" de petróleo.
Sala das Sessões, 24 de junho de
1946. - Luis Carlos Prestes. - Alcedo Coutinho. - .~l!auricio Grabois.
- Tri/ino Corrêa. - Gregório Bezerra. Alcides Sabença. Carlos·Marighella.
N . 0 3.260

Art. 164 - ~ 7 - Redigir assim;
"A lei regulará a nacionalização das

emprêsas concessionárias de serviços.
públicos, federais, estaduais e municipais. Serão revistos todos os contratos lesivos aos lnterêsSE::i nacionais e
será determinada a fiscalização e a.
revisão das tarifas dos serviços explorados por concessão, que deverão ser
calculadas com base no custo histórico, não se permitindo a evasão de lucros para o estrangeiro mas aplicandoos em beneficio do melhoramento e
expansão dos serviços -:: elevação d()
nível de vida d~ emprt:gados. A lei
se aplicará às concessõe.; feitas no regime anterior de tarifa::, estipulad~ ·
para todo o tempo da duração do
contrato".
Justificação

A necessidade da revisão dos contratos lesivos aos interesses nacionais é:
indiscutível, pois só assim podem· ser
corrigidos os li tentados àQueles interesses".
Igualmente é justa a proibição de
exportação dos lucros, pois é claramente prejudicada a. ecpnomia nacional, com a saída dêss· cinheiro para.
simples beneficio pessoal dos proprietários, que vivem longe dt nossa terra . Os proprietários ou ac10nistas das
emprêsas de serviço público, aplicando os seus lucros em bendício do melhoramento e expans9.o aús serviços e
elevação do nível de vida dos empregados, contribuirão pan o progresso
do país.
Sala das Sessões, em 24 de junho
de 194ô. -Luiz Carlos Prestes. - Al-

cêd.o Coutinho. - Mauri.cio Grabois. T:ifino Cor:-êa. - Gregorio Bezerra.. Alcides Sabença. - Carla;, Marighella.
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N.0 3.261

Justificação

6 - Redigir assim;
-"A lei regulará a nacionalização progx-essiva dos bancos, das emprêsa.s dê
seguro e àa. capitalização, e de cutras
de fins análogos em tõdas as su.:LS
modalidades".

A emenda. nrocura dotar a nossa.
futura Carta. Mágna de dispositivo que.
ampare como necessário, com regulamentáção própria e especial, o ~ra
balho agricola, sendo por outro 1adc
ponto de apôio à política, tão .sà~..amente traçada pelos estadistas do Império, do desenvol~im~n~o das \!o!õni~s
agrícolas meio ma1s rap1do e ma1s eficiente dé povoar o Pais e de fomen~a.r
a econc.mia. dos habitantes dos ·:a:ttl10S
e das zonas rurais, enfim, daqueles q_ue
trabalham a terra e a tornam p:oduth·a.
Oliveira Viana, com a. sua perspicacia de sociólogo e conhecedor dos problemas nacionais, já dizia:
"Temos sido até agora um povo
de latifundiários. Cada latifúndio,
seja um núcleo pastoral, seja um
centro agrícola, é um pequeno 9rganismo social mais ou menos mdependente, separado ~o~ o~tros.
por muitas léguas de d1stanc1a.
"Entre êsses núcl-eos sociais, que
se difundem por todo o nosso interior, há, assim, enormes trechos
de deserto - o que embaraça ver-

Art. 164 -

§

Justificação

A nacionaliZação dev-e atingir aos
em geral, pois não se compreende que raja. .exceções a determin:id~ r.3lllos dêsses estabele<:i.mentos. Em
todos os pafs€s mais d-esenvolvidos o
eontrôle bancário está passando para
as mãos dos resp-ectivos governos por
quanto a. prática. já demonstrou a necessidade dessa medida.
Sa13. das sessões, em 24 de junho
de 1946. - Luiz carZos Prestes. - Alcdo couti'T11u>. -Mauricio Grabois-

baneos

Tri/ino Corrêa. - Gregório Bezerra. Alcides Sabença. - Carlos Marighel-

14.

N. 0 3.262

Art. 164 -

§ 4 Redigir assim:
propriedade e o seu uso
serão condicionados ao bem estar social, de modo que permita a justa.
distribuiçãó dela, com iguais oportuniiiades parll. todos.,.

•o direito de

Justificação

o problema é mais vasto do que deixa transparecer o Projeto. Da form& como está. redigido não faz restriçã o ao direito à propriedade, mesmo
quando prejudicial ao bem estar socia.l. A emenda visa con'!gir tal deficiência.

Sala das Sessões, em 24 de junho
de 1946. -Luiz Cc.rlDs Prestes. - Al-

cêdo Coutinho. - Mauricio Grabois. -

Trifino Corrêa. - Gregorto Bezerra. Alcides SabenÇa.- Carlos Marighella.

N.0 3.262
Aditiva

Ao art. 164:
Acrescente-se, onde couber, ao artigo 164. do Projeto êste parágrafo,
modificada a numeração dos pQiterlores:
.. §... O trabalho agrícola será objeto de regulamentação especial, d~
scOrdo com o senso ti.emográ!ico e a.s
cwturas das regiões. cabendo à Un1ii.o,
en cooperação com os Estados. pr::>mover a difusão de colônias agríco-

las•'.

dadeiramente a

regularidade da.

circulação geral.
~ses trechos de desertos só poderão ser eliminados pela coloniaa.çãc, ou espontânea - por motivo do aumento natural da população; ou oficial - pela Fundação de Núcleos Coloniais".
Bernardino C. Horn-e, na sua produção - "Política Agrária Y Regu.Iación Econômica ••, veicúla a maior verdade, ainda inaudivel entre nós, forçôso é confessá-lo, quando proclama:
"O homem é a primei!a fôrça. e a
primeira riqueza do Estado". Que
mais oferecermos à. sabedoria e ao patriotismo da Douta Comissão Constitucional, em defesa da procedência da.
emenda. presente?
Só gue a aditiva !oi haurida. na. segunda. Constituição republicana - H
-!.:> e 5. 0 do seu artigo 121 - e que a
sua inclusão no corpo do nosso futuro
estatuto político se impõe, data vénia,
porque tem o escõpo do desenvolvimento do nosso interior e do amparo
mais constantes aos seus esquecidos
habitantes .
Sala das Sessões, 20 de junho ::le

-

1946. - João Botellu>. - Magalhães
Barata.. Alvaro Adolph.o. - Lameira. Bitten.court. - Crepory Fra-:-tco. · Moura Carva.lho. Duarte

tl,Oliveira.

.
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N.O 3.264
Ao art. 164:
Redija-se assim o § 18.0 :
As terras a.}Jroveitáveis para qual;quer fim produtivo, e não aprove1tada.s nas zonas já. povoadas, bem como
as tenas beneficiadas por obras de
irrigação ou de saneamento, serão
.mediante lei espe<:ia.l, desapropriadas.
para o fim da sua divisão, nos têrmos
·qu~ as <:.ondi~ões de S.?roveitamento
.aconselharem. Precedendo a desapropriação, será estabelecido pelo prazo
·de cinco anos, o impósto territorial
.progre.sslvo.
Justificação
E' um dever contemporâneo colll'bater-se o latifúndio egoista que ani-quila a econom.ia nacional, pela sua
inércia. Estados vivendo uma época.

.de tra.nsforma~s sQCia.i s.
Precisamos pr~ver e prover para o
futuro, cumprindo sobretudo o dever
.de solidariedade llumana. As gerações
futuras hão de agradecer e reconhec~r
.a nossa presente realização, que tem
por fim principal a fixação do homern
.ao cain.po, hoje, tão decantada e muito aquem das reais necessidades do
.Pafs. Respeitando o direito de pro.Priedade Dão podemos perder a oportunidade de traçar diretrizes seguras
para o in.cremento da nossa produ~
.çã.o. começando pela divisão das terras devolutas, equitativamente, entre
os brasilen-os all.inlados da vontade de
progredir. trabalhando concomitantemento pela prosperidade de nossa Pã.tria.

Saia das Sessões, 24 de junho de

Manuel Benicio FonteneZe.
Segllda.s Via.na.
.Antonio José da Sil:,a.

-1946. -

-

Baettz Neues. -

N.O 3.265
Aditiva

Acrescente-se ao aludido artigo 164,
-onde couber e parecer mais conve. niente, êste parâg:ra.!o, modi!icada ~
numeração dos que o seguirem:
.. ~ ~ • • A. ki 'teg'\llatá a naci.oua.liza...
..ção progress!va das minas, jazidas minerais, quedas dágua e outras fontes
de energia hidráulica julgadas básicas
-ou essenciais à defesa econômica. ou
militar elo Paf8".

Jumfíca.tiva
Está provacU.ssiino que as nossas
1ontes de riquezas minerais e .de ener..

gia lidráuliea são imensas e de possibilidades incalculà veis.
Das primeiras. abastecemos, no período crucial da última guerra., 03
nossos aliados, que deram real surto
de d·esenvolv.inlento a essas riquezas.
Das segundas, ao que dizem (_)S entendid()s, contamos com potenc1a.l fa.buloso, em todo o nosso território, a. desafiar a cubiça. e capacidade nossas.
o plano de aproveitamento da cachoeira. de Paulo Afonso será, com
efeito, a caminhada segura. e patriõtíca que empx:eenaeremos rumo à
nossa libertação econômica..
Somos adeptos de que o capital estrangeiro nos procure e venha nos
estimular no aproveitamento de tôdas
as nossas riquezas, mas nenhum entrave se lhe criará, por certo, com a.
e~gência

da nacionalização progres-

s!.va focaliza.da. na. aditiva em objet?.
pois só se aplicará quando aquelas nque~s forem "jul~adas õásí~~ ou es- senl:la.is econlJmzca. ou m?.Zztar do
pais", o que seguem e cumprem estatutos básicos de muitas nacionalidades. Vários incisos do Projeto, ao seu

turno. tratam da nacionaliZação progress:.va dos bancos de depósito, empresas de seguro e d~ ca.pita.liza.ção
(§ 6.1) do art. 164) ; de emprêsas concessionárias de serviços públicos federais, estaduais e municipais <Idem.
~ 7.0) •

A emenda reproduz o § 4.0 do artigo 119 da. antiga Constituição de 19M

que, n-este ponto, não foi acompanhada pelo Projeto, que lhe repetindo•
entretanto, ensinamentos salutares
numerosos, inclusive dos seus artigos
ll'l, 118, 119 e correspondentes pa.rflgrt.!os, ~xcluiu aquele § 4.0 , cuja n:mtéria vezn completar a intenção dos
legisladores de 1946, no Cap. - "Dos
Direitos Socia.is" -, omissão essa que
só atribuímos go excesso de quefazeres dos doutos componentes da Comissão àa. Constituição.

Indiscutível assev·erarmos que o cabimento da emenda é flagrsnte, quaisquer as faces por que se a ana.Use e
discuta .
Conf!amos. destarte, mais uma vez.
no elevado senso julgador dos digXlOS
membros daqu-ela Comissão.
·
Sala. das S25Sões, 20 de junho de

1946. João Botelho.- Mag~
Barata. - Alvaro Adolpho. - Crepo17/ Franco. - Lam.eira. Bittenrourt. Mourct Can>a.lko.- D'U.Q"fe ct'OZi~
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N.c 3.266
Ao parágrafo 33. artigo 164, primeira parte, acrescente-se:
"Bem com·o se nehs servirem mais
de cem familias. um Põsto de Puericult'!lra ''.
Justificando

Ao cotejar o indicio de mortalidade
infantil e morti-nabu.ralidade, na capital da República. evidente a r.:1zão
de ser desta emenda.
O Distrito Federal acusando o indice de 165,6 por mil, no quadro estatístico da mortalidade infantil, e 85.2
pOr mil, no da morti-natulidJ.d~. diz
insofismàvelmente. o que na verdade
existe de sombrio no nosso pafs, referente ao tão oportuno quão relevante
problema.
Os índices que os estatísticos demonstram em rélação às capitais brasileiras são apavor.mtes.
O assunto é de tamanha magnitude
que re torna dispensável qualquer justificativa. Diante da realidade, restanos todo o 1:unparc àà maternidade e a
infância. constituindo essa emenda o
meio de se 10bter um grande incentivo pa1·a. o combate contra o mal que
vem agravando tõdas as nossas resistências fisicas e econômic.lS.
Sala das Sessões, em 23 de junho
de 1946. - Ferreira Lima.
N. 0

3.267

Acrescente-se a seguinte alínea a.o
art. 164, § 9. o:
V A União, na forma. da lei,
regulará. e incentivará o estudo e o
aproveitamento industrial ou comer<:ial dos recursos minerais estratégicos.
Justificação

Urge dar a maior expansão . à. indústria da exploração minera.l e do
comércio de minérios em nosso País.
A defesa nacional e o !uturo do
l3rasil dependem, em grau relevante,
do melhor aproveitamento de nossa.!
reservas minerais. felizmente hoje
protegidas por uma sábia e patriótica.
legislação, em quE: não mais preva.le~eu o princípio de acessão, de acOrdo
com o qual, e n~ vigência do Estatuto de 24 de fevereiro de 1891, a
propriedade das minas !oi aquinhoa.Qa aos donos do solo <art. 72, § 17).
No exagêro liberal da medida, visando dar a maior amplitude a.o direito de propriedade, foram os su-

perfici.ários, gratuitamente, beneficiados com. imensas e profundas riquezas, que desconheciam e com cuja.
existência, por vêzes, jamais sonha.ram.
Quebrou-se, assim, a tradição secular da legislação mineira. vigente
no Brasil-Colônia e no Império, pela.
qual as minas eram consideradas bens
da Corôa ou da Nação.
Ninguém melhor que CALóGERAS, em
sua clássica obra - As Mina, do
Brasil - examina e considera. as difi~uldades insuperãveis, criadas com
o novo regime, para dar ao Brasll
uma lei de minas adequada e e!ica.z.
Tôda.s a.s tentativas, nesse sentido,
como, entre outras, a lei CALóGERAS,
de 6 de janeiro de 1915, e a. lei SIMÕES LoPES, de 15 de janeiro de 1921,
resultaram ineficientes, ante a. conjunção do domínio das jazidas e do
solo, pois, fragmentando-se êste último em condonúnios inextríncâ.vei.s,
nas transmissões mortis cause. outras tantas compropriedades se multiplicavam para as minas, dificultando a sua. exploração permanente
e racional pela incerteza das novas
lindes, a que se juntava a desmedida
amóição dos super!iciá.rios.
Estadistas e legisladores, que a.o
estudo do assunto se dedicaram na.
primt>ira República, chega.ram, afi..
nal, à conclusão da urgente necessidade de dividir e separar a. proprie~
dade das minas e do solo. dado o
fracasso de tõda.s as leis mineiras baseadas no principio da acessão instituído pela Constituição de 1891 .
Por rsso mesmo, ao ser di..ccutida e
promulgada a Constituição de 16 de
julho de 1934, em seu art. 118, repudiou-se o nefasto regime de acessão. para consegrar-se, nestes têrmoo,
a distinção das duas propriedades:
"As minas e demais riquezas do
sub-solo, bem como as quedas
dágua, constituem propriedade
distinta da do solo para o efeito
da. exploração ou do aproveitalllento industrial. "
O principio foi mantido n:1. Carta.
de 1937 e vemo-lo, agora, de novo
triunfante no art. 164, ~ 8. 0 , :io projeto de Constituição a cuja el.aoboração se procede nesta Assembléia Nacional Constituinte.
Urge, porém, tira.!' do regime assilll
consa.grado, tôdas as benéficas conseqüências a q-:1e êle se presta.
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Entte e.stas,

já

não direi por moti·

econ6llticos, mas por ~posições
jncoercíve1s da segurança n.a.c1cmal .tmpõe-se dar pleno incremento à exploração de todos os nossos m1nér1os
estratégicos.
Na última guerr-a., como se sa.be,
o nosso auxilio às Nações Unidas,
em de!esa da Democracia. e do nosso
próprio Pais, não se Umi.tou à pa.rticipação direta, no confllto mundial
pro' melo àas bases aéreas, dec2siva.s
na campanha do Norte da Africa,
das patrulhas do Atlântico e da remessa. ao campo da luta de nossos
heróicos e vitoriosos contingentes da
YOS

F. E. B. e F . A. B .
As Nações Ali&das o Bra.sil ainda.

prestou inestimável concurso, fornecendo-lhes matérias prilna.s minerais
indispensáveis à fabricação de armas
e de aparelhoo e instrumentos estratégicCÃS.

·

Estão, nesse ca.so, o !~no. o manganês, o rutilo, a. ta.ntallta, a mica,
o quartzo, o tungstênio, diamantes e
vários outros minérios de qut os nossos aliados não dispunham em quantidade su!i<:iente ou estavam, no momento, impedidos de obter e:xn outras fontes .
Pois bem: façamos uma nova política. econômica e socla.l no aproveita.mento industrial e no comércio dessas reservas estratégicas, de que o
:Brasil é tão rico pela variedade e
-pela alta percentagem que se depara
em sua. ja:zidas.
Intensifique-se a produção dos antigos e abram-se Para êles novos campos de explo:-ação organiZada e sistemát~a..

Ampare-se, também, a. inidati7a
particular, tão fecunda em seus cometimentos, e desde que se não manifeste contrária. ao interêsse publico.
Quereznos a paz. sim, mas n.§.o desViemos os olhos da tremenda verdade,
que é o mundo de hoje, no tumulto
de idéias e amblções contrárias, e
com os seus horizontes ainda. sombrios e 1mpenetri.ve1S.
D!-se. pois, à União, como centro
de tôr~a.s Sinérgica.s, o poder para

regular e incentivar, sistemà.tlcam~nte,
a produção e o comércio de t~ prec!osos recursos minera.is ~
Sala. das Sessões, 2~ de junho de
1946. - Eclga.r ATT1Ld4.

N.O 3.26a
Ao art. 164, § 2.0 , entre as palavras - "limitações'' e «exigidas,
acrescente-se:
"e penalidades.,.
Jus.titicaçií.o

O trabalhador tem obrigação de ser
assiduo e de aplicar todo o seu P9SS1vel esfôrço no sentido do melhor produto e do maior rendimento do trabalho.

São deveres correlatos a.os cUrcitos que lhe assistem.
Se os não cumpre. descança.do na.
segurança dos direitos que a lei lb.e
reconhece e atribui, justo é que sofra
as limtações ou penas impostas, por
igual, ero lei, no lnterêsse do bem
público, li~ado à melhor e maior produção possivel, com o mesmo traba-

lho.
Sala das Sessões. 24 de Junho de
194&. - Bittencourt Azambuja.
N.C 3 . 269
Ao projeto de Constituição Federal:
No art. 164, § 34, à palavra "neto"

acrescente-se: "ou naturall2:a.do,.
Justificação

Há certa antinomia entre o teÃtO
do § 34 e o de n.0 30 do mesmo art1~

go.

~te assegura ao naturaliZado que
prestou serviço militar ao pais, o direito de exerce:r profissão liberal. e ·
aquele lhe denega a faculdade de revalidar o seu óiplolXla, se expedido Por
estabelec1mento estrangeiro de ensino.
Na regra-base do § 30, entre a.s
condições em que o legislador objetiva e vitaliza o direito de o est.Tal}geiro e~ercer profissão liberal no pats.
não inclni. s de ser d.iplotna<io POr
escolas bra~elras.
Pareceria evidente que, em face dessa :tegra l)Udesse o natw:alizado. ~
tis!eitas a.s condições que ela itnpõe.
exercer profissão Ubeml e, pois, para
isso, reva11dar o seu d.tploma, qua.ntto
expedido por escola estrangeira.
Mas. em. face do §. 34, aquele que
se diplomou noutro pais, embora naturalizado brasileira e com serviço
militar prestada s.o BrasU: emoota
quadre, perfeitamente na regra-base
do § 30 - não poderá exercer profiSsão llbcral porque não poderá revalidar o seu diploma.

-90A emenda, dissipando a antinomia
dos textos, assegura iguais direitos a
brasileiros natos e aos naturalizados,
pondo-se neste particular, de acôrdo
com os princípios e o espfrito do regime .
Sala das sessões, 24 de junho de
Bitencourt Azambuja.
N.0 3.270
No art. 164, § 3.0 , substituam-se as
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expressões - "tenham prestado serviço militar ao pais", por
"se não tenham recusado a prestar
serviço militar ao pais (art. 153, § 2.0 ,

n.0

2) • '"

Justificação

O indivíduo pode ser convocado ao
serviço militar, em tempo de paz ou
: .lerra, como apresentar-se a êsse serviço.
Para que, segundo o texto, possa
e.~ercer profíssão liberal, é necessário
que tenha prestado serviço militar.
Mas, se o não prestou por não haver
sido convocado nem lhe ter ad~-ndo
o momento legal para isso, nenhuma
falta, a rigor. se lhe pode arguir.
Injusto seria, nesse caso, que êle
fosse tolhido . em sua plena liberdade
de profissão.
E, se convocado. deixou ãe prestar
serviço militar, não por ato próprio
como no caso de recusa d~sse serviço
motivada em convicção re!igio~ <artigo n.o 153, § 2.0 , n.0 2), ·mas, por
motivos isencionais que a lei prescreva,
como no caso de defeito físico impe. diente - também seria injusto que
êle tivesse tratamento desigual em
face de quem pôde prestar e prest.ou
aquêle serviço, dês que a isenção legal
lhe escoima de qualquer censura a
posição em que se acha.
Somente na hipótese de reeusa. do
serviço militar e perda conseqüente
dos direitos políticos, é que se pode
justificar a proibição de exercer profissão liberal. tanto ao brasileiro naturalizado como ao brasileiro nato.
Nem se ~ :.IStifica::ria, neste particular,
q-.:alqucr civersidade de tratamento
entre am~os, até porque, não tendo o
le~lndl)r aposto virgula à expressão
"brasilei:os netos" é evidente que o
l'estritivc - que tenham prestado serviço mi11•ar ao pais .;.._ também se.
liga. eU:: ;~amente, àquela expres..c;ão.
Ainda no art. 164, § 3.0 , substituamse, entre as palavras "natos" e os
.,nat~li.>:"dos''. a copulativa "e" e o
artigo "os nela disjuntiva "ou".
Sala. das .. · ssões, 24 de junho de
1946. -

Biti ·c011.rt Azambuja.

N.O 3.271
Substitutiva
SubStitua-se o § 29 do art. 164 pelo

seguinte:

"§ 29. Devem ser brasileiros os pro..
prlet.J.rios e armadores de navios nacionais, e brasileiros natcs os comandantes dêstes e os seus tripulantes,
na proporção de dois têrços, pelo
menos . A brasileiros natos é reservada também a praticagem das bali."as,
portos, rios e lagos."

Justificação

Parece excessiva a exigência da qualidade de "braslleiro nato',. para ser
proprietário ~ou armador de navio nacional.
A exigência daquêle requisito, para
os comandantes, e os dois têrços, pelo
m enos, para as t..~pulações, salvaguardam o interêsse da defesa nacional.
Em caso de guerra, será. sempre
lícito ao govêrno brasileiro o uso da
frota mercante nacional.
Para isso, nada impede que os proprietârios ou armadores de navios não
sejam brasileiros natos.
Por outro lado. é do interésse nacional que a frota mercante atraia capitais e recursos.
NenhUma razão ·Justifica a r~u.sa.
da colaboração, nesse sentido, dos que
se tenham naturalizado brasileiros.
Sala das Sessões, 24 de junho de
1946. Duarte .

Ivo

à'Aquino.

-

Nest(lT'

N.0 3 .272
No art. 164.
Acrescente-se, onde couber, o seguinte parágrafo :

"Para efeito de pena, processo e
os crimes contra a economia popular serão equiparados aos
crimes contra o i:stado. "

julga.men~.

Justificação

Nenhum preceito mais justo, oportuno, e necessário. maximê num regime que se modela sob os auspfcios
dos sãos princípios democráticos.
se no atual processo de restaura- .
ção democrática se elabora uma organ' ..ção social e palitica que se oriente pelo clássico principio de ser
·•eo povo, pelo povo e para o povo".
será, necessà..~amente, uma conseqüência sogoca dessa premissa considerar-se o crime contra a economia
popular equiparado ao delito contra o
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Estado, ma~imê quando se atente que
o último nada mais é que •·a Nação
pollticamente otgani~ada."
Acresce, aind~. a circunstância precípua de que os fenômenos e fatos de
o~dem econômica. assumem ca.rla. Ve'Z.
mais destacada importância, dooünando e orientando tôdas as atívida<ies do Estado e da Sociedade, e, por
outrr lado, a usura. a cupidez, a ganância, a sêde. despeis.da de lucros
fáceis e fartos, num crescendo assusta.~or. l)e desmandam em tbda a sorte âe atentados e vilanias, criando
um clima perigoso de inquetação social, impondo, como oportuno ~ritt
dpio de política penal, fixar-se para
os crimes contra a economia popular
pronta, segura e exemplar punição.
Sa1a das Sessões, da Asse~"Jléia
Constituinte, 24 de junho de 1946.
- Lameira Bittencourt. - MagaZháes
Barata. - Alva.ro Adotph.o. - Moura.
_Cart:alho. - Leopoldo Péres. -João
Botelho. - Duarte d'Oliveira.

1946. - Lameira. Bittencottrt. - Magalhães Barata. - Alvaro Adol'Pho-.Moura Carvalho. - Leopol4Q Pé-

Supressi?:a
Supríma~se

o

~

34 do art. lô4. -

J'UStiJicacã.o
Está em contradição com o § 30

do mesmo artigo.
Sala das Sessões, 24 de
19*. Brasil.

Ivo d'Aquino.

~un.'ho

üe
Orlando

N.0 3.27$
.Supressi1>CJ;
Suprinía~se o § 164.

art~o .

e-e

\Sala. d-as Ses.Sóes, 24 de .junho
1946. Ivo díAquino. Orlando
Brasil.
N .0 3.274

No art . n.O 164:
onde couber, o seguinte
parágrafo:
"É venat:a a admissão de trabalhadores estrangeiros em indústrias
ccnside"radas básicas , u essenciais à
defe:sa militar d~ Nação."
Inclua~se,

J usti1icaçiio

Tão evidente é a necessidade e
da presente emenda, no
que entende cem os altos interêsses
da
segurança nacional, que ocioso
seria. Prolo:1gar esta justificativa.
canve:niênci~

res. João Botelho . Oli-veira.

Duarte

d'

N.0 3.275
No artigo n.0 164, § 24: Inclua-se,
entre vírgulas. depois da palavra "sa18rio" e entre ests e a imedíataroente seguinte do projeto: "no mesmo
estabelecimento••:
Justificação

Justificação
;astã ezn con-tradição coro o .§ SO

do .mesmo

Em verdade, não há negar que em
indústrias q_ue se li.~a.m de perto à de~
fesa do Pa~. ma~ime nos aias contu.rb~dos que correm, ern que a es?iona.gem é - multiforme e o imperialismo
mundial é insaciável e sem entmnhas.
consistiria verdaàeira temerída<ie. senão típica traição à pâtria por omissão, negligência ou faeilidn.de, nâ.o
permitir que em fá.bri<::as destinadas a
indústr~s militares ou
estratégicas
se admitissem senão operários na-cionais.
Os e:<emplos. ainda r~entes. a. (11ti.ma guerra. e mesmos de período de
l)'aZ al)·;.nente, em· que continv.am a
fervilhar os manejos e planos de maquiavélica polític internacional, aos
impulsos de um imperialismo polimorfo, aí estão a indicar um rumo d~
constante vigilância e permanente defesa aos países que, ricos e fracos.
são alvo prediletos para sonhos de
conquista e hegemonia ..
Sala das sessões da Assembléia.
coustitu.inte, em 24. de junho de

O projeto reproduziu, "ipsis litterisque virgulls", a redação da carta
de 34., em. ~e\\ art.. n.0 121. '§ 1.0 , a ) ,
que. inexplica-velmente, não foi previsto no magn~!ico trabalho do Instituto da Ordem dos Advogados :Brasileiros.
Preferimos no entanto, o têÀ1;0 do
anteprojeto do Instituto _ de Direito
Sodn.l, de -São Paulo, que limita. a
proibição de salário diferente para
igual trabalho "ao mesmo estat>elecimento",
Em verdade, o já hoje cl{Í.Ssico principio, dC direito trabalhista, de que
a trabalho igual deve corresponder o
mesmo salá.l"io; só pode ter aplicação
efetiva dentro de um mesmo estabelecimento. de comércio ou indústria.
Será e~cessivo e inexequivel exigir
mais, eis que ~ria injusto e impraticável pretender que emprêsas de
capita:is, movimentos e possibilidades
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as mais diversas, poderossíssimas umas,
modestas outras, fossem tõdas compelidas a ter nivelamento de salário
para igual categoria de trabalho ou
porção de tarefa.
Evidentemente, as de maior capital, as mais ricas, poderão e deverão
pagar remuneração maior do que as
congêneres de recursos mais restritos.
Tanto mais importante é a limitação proposta na emenda quanto é sabido que o princípio de nivelan1ento de
salário se opõe ao não menos relevante, justo e atual de sua individualização, de acõrdo com a assiduidade,
capacidade, produtividade e tempo de
serviço do trabalhador.
Sala de sessões da Assembléia Constituinte, 24 de junho de 1946. Lameira Bittencourt. Magalhães
Barata. - Alvaro Adclpho. -Moura
Carvalho . -João Botelho. -Duarte
d'Oliveira .
N.0 3 . 276

No artigo 164, § 24: Acrescente-se,
onde couber, o seguinte inciso: "Remuneração do trabalho noturno superior à <io diurno".
o

Justificação

Nem o projeto em debate, nem
tampouco o anteprojeto do Instituto
da Ordem. dos Advogados do Brasil,
e~:tenderatn de bom aviso inclUir, entre
os preceitos básicos e fundamentais
de nossa legislação trabalhista, o principio do Pagamento maior do trabalho
à noite. Cremos, sinceramente, antes
tratar-se de natural lápso de esquecimento ou inadvertência, ..que de uma
orientação consciente e meditada.
E• de ver que se a constituição de
34 silenciou sôbre o assunto, até a
carta de 37, a despeito ·das críticas
ferozes e apaixonadas que h4 sofrido,
nem sempre justas quanto ao mérito
de vários dos seus dispositivos, não
se deslembrou do justíssimo preceito
trabalhista. que a emenda visa resguardar.
Inspirando-nos no anteprojeto do
Instituto do Direito Social, de São
Paulo, animou-nos o justo e legitimo
intuito de ~ispensar, quanto à. remuneração, tnn tratamento especial a um
género de trabalho que, pelas condi~es esPeciais de desconforto, esfôrço
físico e rL<:eo · de saúde. não pode
ser igualado ao trabalho comum, executado durante o dia.
Sala de sessões da Assembléia Constituinte, 24 de junho de 1946. - Lao

meira Bittencourt. - Magalhães Barata. -- Alvaro Adolpho. - Moura
CaTValho. -Leopoldo Péres. -João
Botelho. -Duarte d'Oliveira.

N.0 3.277
No artigo 164, § 24 -

Inciso V:
Acrescente·se, depois da última palavra. fazendo virgula no ponto final:
"E pe$50as doentias ou de compleição
fraca".
Justij~cação

Os mesmos motivos que levam a.
interditar o trabalho em indústrias
insalubres a menores e a mulheres
devem, logicamente, prevalecer para
as pessoas doentias, franzinas e :predispostas, cujos organismos combalidos
e fracos cedo cederiam às condições
desfavoráveis a que fJcarlam sujeitos
no enfrentar athidades de natureza
perigosa à saúde humana.
Se se proíbe a mulheres e menores
de dezoito anos, mesmo fortes, sadias
e robustas, o trabalho nas indústrias
chamadas insalubres, no intUito humano, altruísta e de sábia política
social, de lhes preservar a. saúde,
senão ::tnesmo a. :própria \Tida, como
permitir êsse mesmo trabalho a seres
que, independente das condições de
sexo e idade, comprovadalllente, não
possuem. a. necessá.ria resistência física Pal"a arrostar atividades de gênero tã<> especial e nocivo ?
Sala. das Sessões da Assembléia
ConstitUinte, 24 de junho <le 1946. -

Lameira Bittencourt . Magalhães
Barata. - Alt1aro Adolpho , - Moura
carvalho. - Leopoldo Péres . -João
Botelho. - Duarte d'Oliveíra.
N.0 3.278

No art. 164, § 24:
Inclua-se, onde couber, o seguinte
inciso:
"Estabilidade no emprêgo depois de
10 a.nos de serviço efetivo no mesmo
estabelecim-ento".
Justificativa

Limitado, de inicio, à. legislação
pertinente às nossas Caixas de Aposentadoria e Pensões e Instituto de
Previdência, mais como wna garantia pua o seu equillbrio financeiro
que, mesmo, talvez, como amparo ao
empri!gado. a estabilidade. hoje, depois da lei 62, conquistou !oro de instituto autônomo. incorporado, em c.areter amplo e permanente, ao nosso
direito do trabalho, para o qual,
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porisso mesmo, tem inteira cabida um
lugar de destaque, para sua. melhor
garantia. e vitalidade, no próprio organismo constitucional.
As vantagens, sob o ponto de vista ·
de politica social e econômica.., da.. estalbilidade do empregado, depois de
10 anos de serviço efetivo e ininterrupto, e não apenas intercalado, esporádico ou intermitente, são assim
resumi<ios em interessante trabalho
dos "Arquivos do Instituto de Direito
Social", vol. 6 .0 , num. 1;_ pá.gs. 28:
"a> a fixação do opera.rio, excessivamente instável ou noma.de;
b)

a..~eiçoatnento

e

e~aJiza

' ção crescentes do operário, radicado
à emprêsa;
c) melhoria dos salá.rios decorrente
da continuidade na mesma emprêsa,
mais os elementos da letra b;
d) possibilidade de ~mprêgo na
emprêsa da qual saíra o operário
atr-e.ido por perspectivas ilusórias;
e) facilidade da empresa de readaptar seu ex-empregado; .
J> compreensão pelo empregado do
direito, que será., de conserva:r o seu
pOsto durante tôda sua vida de trabalho;
g) consciência de sua seglU"allça no
trabalho correspondente à estabilidade de seu salá.rio e da segurança
correlata da !am.llia;
h) educação do operário no sentido
de indicar-lhe os maleffcios a-dvindos
da sua imprevisão".
A nossa emenda é decalcada, com
pequena diferença de redação, no
ante-projeto do Instituto de Direito
Social, que preferimos ao do Instituto da Ordem dos Advogados do
.Brasil,· que se refere à esta:bilidade do
empregado, mas remete à lei ordinária as condições para sua fixação, inclusive, portanto, o tempo necessário
para sua aquisição, que, a nosso ver:.
deverã logo ser ess~gurado no texto
constitucional, como uma das gs.rB.ll•
tias básicas da legislação tra.balhista.
Sala das Sessões da Assembléia
Constituinte, em 24 ·de junho de 1946.
- Lameira Bittencov.Tt. - Magaihã.es
Barata. - AZ1)(ZTO Adolpho. - Moura
Canxüho. - Leopoldo Péres. - João
Botelho. - Du.arte de Oliveira.
N.0 3.279
No art. ·1s4, § 34:
Inelua-se, a.'PQs brasUeiro nczto# entre esta. expressão e a pa.la.vra. imedis.ta.mente seguinte: "naturalizado há
mais de cinco anos• •.
lustifica.t;4o
Se nconheeemO& excessiva a exigência. do Projeto, embora evi~-

tes os elevados e patrióticos intuitos
que a inspiraram,' entendemos que não
se deve extender a permissão em tel&
aos estrangeiros ou a tOda a sorte
de naturalizados, maximé àqueles que
presumidamente só procuram adquirir a nossa nacionalidade, para conseguir êste ou aquele objetivo de interêsse particular. como na espécie
serla o da revalidação de d1ploma
seu.
A emenda visa amparar o estrangeiro que, tendo ingressado D3. cidadania brasileira há um q,pr~iã.vel
prazo. já se pode considerar integrado no convívio nacional, nao sendo
razoável suspeitar-se de destg!lios 111citos ou intere"...seiros, como móveis
imediatos de sua naturalização, rsue.
antes, ~ teria inspirado em nobres
e sinceros sentimentos de amizade à
nossa. terra e à nossa gente.
Sala · de Sessões da Assembléla
Constituinte, em 24 de junho de 1946.
- Lameira Bittencourt. - Xaga.l.h.áa

Barata..--=_A~f?!ZTO Adolpll.o. - Moura
Carvalho. João Botelho. - - Dtt-.. _
arte d'Oliveira.
:N'.0 3.280
No artigo n. 164 § 31
0

Substitua-se o parágrafo pelo

guinte:

se-

O ensino primário é gratuito e obrigatório, e nos demais gráus acessíveis
a tôda as classes sociais, devendo o
Estado reservar, sempre, em seus colégios e estabelecimento de ensino su- ·
perior, razoável número de vagas para
os estudantes eomprova.damente pobres, dentro das possibilidades do e1'ârio público".
·

JustiJicaçdo

Num País como o nosso em que. infelizmente. apesar das sensíveis melhoras obse:'va.das, continuam, em ln<lices bem .alat'III!3llte e con.trJstacores.
as percentag.en.s do anal!a.betJ.smo, a.
gratuidade e obrigatoriedade do ensino primá.rio dispensa sezn dúvida justi!ica.çã.o. que está paipitante e vi~
na. própria realidade ne.cional. que
está reclamando medidas enégicas e
soluções forte do patriotismo das brasileiros e do descortino dos seus legisladores.
O ideal ser.i:l. que tOOo o ensino, em
todos os seus graus, r&se igualmente
gratuito e obrigatório, eis que não há
negar que a g:a.ndeza. e o progresso de

um Estado assentam, precipuamente,
~tensão da cultura. do seu povo
Mas, não menos evidente é que 13. renltzação dêsse ideal está na. dependên-

m
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cia dc.s recursos e posSibilidades que o
Estado ptOOSa. o!oe.r.ecer. E ent..re nós
forçOOó é con!essar, pelo me-nos por
ora, o Estado ainda. não está. em condições !inan~i.ras de propol"cion.ar en.sillo gratuito e obr.®3-tórlo em todos
os seus graus.
Resta-.ihe, pois, a solução média de
· adotar taxas e mensalidades módíeas,
que possibilitem o .estudo, mesmo su-

perior, aos menos abastados, e de re-

servar, como obrig,J.Ção sua, resultante de um imperativo constitucional, e
não co1no ato de a.rbitrio ou generosidade de govê.-no - um número apreclãvel de v.aga.s para os QUe, n~ fõra.
essa. ~ lega.l, nã.o pod~riam sa.tisf.'l.Zel' suas legitimas, · aspirações de,
aprendendo, aPreendendo tnais e sempre, conqu!sta.relll também. um lugar
ao sol ...
Sala das sessões da. Assembléia
Constituinte, em 24 de junho d-e 1946:
- Lameira Bittencourt. - Magalhães
Barata. - Alvaro Adolfo. - Moura
de Carvalho. -João Botelho. - Duarte d'Oliveiro.

N.O 3.281
No artigo n.0 164, § 33:
. "eli.Ininte-se. no final do prlme.fro
period() do pa.râgra.!o:
"Se não houver na. Iocalida.de en-

sino primá.rio S'llficiente"'.
Jttstificação

Não vemos P<>r que condicionar a
obrigação dl. exnprsa, de largas posses e avultado corpo de trabalhado-

res, manter uma escol9. ·para. seus. ~r

vidores e filhos - à cireun.st4ncla; do
Estado não ter na. localidade ensino

suficiente.
A illicbtiva, embora compulsória,
do particular não deve sUbstituir à
do Estado, ausente ou insu!!ciente,
mas, apenas completá-la., dentro de
lsrgo ~pirita de ajuda. e cooperação,
ns solução de PrOblema comum, que
ê um dos mais t'\ID.dametltn.is da na.ciorullida.de.
OCOtte, ainda, para mais salientar
s. necessidade (ia. exigncis. da. es~
da omprsa. independer, completamente, da exJ.stncia, ou não, de ensino
cficial na regiãó, de que, segundo o
texto do projeto aquela. escola. se destina. princlpal, senão exclusiva.mellte
aos tt'abalhadores e aos seus filhos
não tendo, a.ssinl, por objetivo suprir a
!alta da do Estado.

Como quer que seja não paàece dúvida que a emen<U consulta. melhor
.os intersses da luta. contra. t> analfabetismo em nosso Pafs, subordinando

a conveniência pa.rtic1ll.a.l." ao 1nterêsse

maio!" da coletiVid·a de.

'Ss.la. das Sessões da.
Assembléia.
Constituinte, em. 24 de junho de 1946.

- Lameira Bittencourt.

-Moura de
Carvalho. Mag~ Barata. Alvaro AdOZ;ilw. - Leopoldo Peres. João Botelho Duarte d'Olioe!ra.

N.o 3.282
No art. 164, § 29:

Substitua-se a palavra "comandantes•• por "oficiais".
Justijfcação

A nosso ver, a exigência do projeto

deve extender-se a todos os oficiais,
e não apenas aos comandantes. 06

moti\'os são obvlos e os mesmos que
lnspimram a ilustrada Comissão e os
constituintes de 34, que em seu trabalho inseriram idêntico dispositivr, ao
emendado.
Tanto mais avulta · a PrO\:edência da
emenda quanto é certo ::tue cada oficial, em escala hierárquica decrese»..nte, é sempre wn substituto eventual do
comandante, em suas faltas e in:J.pedimento.:;.
. Al~m do mais, é de levar em conta,
ainda, a delicada .responsabilidade dRs
atribuições e Inistéres dos nossos o!iclais da ma.rill.hs. mercante, que soo.
sem favor, não só um dos !atores máximos de desenvolv.fmento de nosso
com~rcio
e economia, como também
um c:los mais desvelados e leais sustentáculos da segurança nacional, com-:>
legittmas reservas de nossa brava Maxmba de Guerra.

"Ubi eadem ratio, ibi idem dispositio'.
Sala das Sessões da Assembléia Constituinte, em 24 de junho de 1946. Lamdra
Bituncourt. Magal."'l.ãu
Baruta. - Al~ro Adolpho. - Mour:z
de Ca.rDOlltO. - Jolio Botelho. - Dua.rte à'OU~a.

N .0 3.283

Ao art. 164. § 24, n.o VII. Acres-

cente-se "que

pcxierão ser ac\Unula.<!as a~ dois anos, medla.!lte aeOrd~
entre o empregado e o empregadoz:••.
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ro Fialho. - Martiniano de Araújo.
- Francisco Gurgel do A.maral Valente. - Carlos Nogueira. - Abelardo Mata.
N . 0 3 . 285

Justificação

E' de tôda conveniê!wia a medida
proposta, permitindo que o empregado pcssa fazer maior repouso, segundo seus interê.sses, sere ~rejudicnr o
trabalho.
·
AS longas distâncias ~ dificuldadt>s
de transportes impossibilitam, muitas
vezes. o repouso no lar paterno e a
alteração proposta vem ·emediar êsse
i:..1convenienfê. As férias acumuJadas
pc<ierão ainda facilitar o tratamento
ae saúde, nem sempre possível d~n
t.ro do período de uma: :>ô fér~a anual.
Nenhum prejuízo poder"i. advir par~\
as partes, uma vez QUI! f!c!'l. asseóu:rado o necessário acõr.io. A legislação trabalhista, consolidadn. peiv ..Decreto-lei n.0 5. 452, de 1 d~ maio de
1943, não previu o caso p:Jr que obrigou férias a·nuais e iss.l nem sempre
consulta aos interêsses das partes. Já
que a CoiDitituição traz a obrigatoriedade de férias, a emenda completa
o dispcsitivo, ampliando a sua aplicã:ção com melhores resultad~s.
Sala das Sessões, 24 d\! juuho de
19~. Benjamin Farah. - Argemi-

Ao art. 164, § 12:
Supr..ma-se.
A justificação será feita oportu..
na.mente. - Ferreira de Souza.
N.O 3.286

Ao art. 164, § 13. o.
Suprima-se.
A justificação será feita oportunamente. - Ferreira de Souza.
N. 0 3 . 287

Ao Art. 164, § 18. 0
Suprima-se.
A justificação será feita oportunamente. --=-.--Ferreira de Souza.
N. 0 3.288

Ao Art 164, § 19. o, vm.
Diga-se "despedido", em vez de
"dispensado". - Ferreira de Souza.

ro Fialho. - Martiniano de .ttraujo.
Carlos Nogueira..

N.O 3.289

N. 0 3 . 28..

Ao Art. 164, § 25.0 •
Suprima-se a segunda parte, PQl"
desnecessária. - Ferreira de SO'IL?-4.

Art. 164, § 24.

Onde con,'ler:
Além de férias anuais remuneradas, uma quinzena. de salário, como
prêmio, ao empregado que tenha, no
mínimo, a freqüência de 9/10 <nove
c!~..imos) dos dias úteis do perlodo
anual de trabalho.
Justificação
A emenda

em aprêço

tem várias fi-

nalidades. senão vejamos:
a) evita o absenteismo, tão condenado, e que no momento, em vários
setores das atividades trabalhistas. ·
constitui grande preocupação dos empregador~.s. e mais ainda, tem sid~
motivo de desânimo, dificultando,
mesmo, a inversão de capitais, em
múltiplas indústrias;
b) confere ao trabalhador assiduo

uma justa e ambicionada recompensa;
c) estimula a produção;
d) tem .um caráter humanitário.
Sala das Sessões. 2i de junho de
lM6. - Benjamin Farah. - Argemi-

N.0 3.290

~

Ao art. 164, § 33.
Suprimam-se as expres.~s •·s~ não
houver na localidade ens!'tl:; primário
oficia! suficiente". ·
A justifica-ção será fci~.a. oportunamente. - Ferreira de Souza.
N.-o 3.291 ·
Ao Art. 164, § 34.

Suprima-se.
A justificação será · feita oportunamente. - Ferreira de Souza.
N.0 3 . 292
Substitutiva
Ao ~ 23 do art. 164. - ·
"A todos é assegurado trabalho qu.
possibilite existência digna. e a lei regulará. a participação obrigatória 6o
trabalhador nos lucros das emprêsaa,
quando a serviços destas...
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N.0 3.294

Propõe-se aduzir aos têrmos do
atual § 23 a determinação contida no
n.0 m do ~ 24.
A junção é justificada, em primeiro
lugar, pelo fato de que a participação nos lucros - direta ou indireta.
- é um direito deco:-rente do exercício do trabalho.
··
Para a garantia de uma existência
digna, a Carta Magna, declarando o
princípio, deve mencionar, desde logo
a superior modalidade de distribuição
dos resultados da emprêsa, como fruto do trabalho nela desenvolvido.

Acrescen-te-se ao axt. 164, § 7.0 • êste
novo §:
"A lei !ederal regulará a fiscalização e a revisão das tarifas dos servi·
ços explorados por concessão federal
para que, calculados com base no cus·
to histõr:co, os lucros dos concessionários não e~cedam à justa retribuição
do capital e sejam atendidas as ne·
cessidades de expansão e melhoramento dos serviçcs, e as leis estaduais
e municipais regularão respectivamente, as dos. serviços por êles concedidos, nos limites da lei federal''.

Em segundo lugar, a transposição
do preceito do n.0 m do § 24 se i.rilpõe
em virtude de uma inelutável questão
técnica constitucionaL
De fato, e como é mais detidamente
exposta na justificação de emenda da
substitutiva ao § 24, urge efetivar que
a sua redação - ou a de suas alíneas
impeça o reconhecimento futuro de
sua função de .. Super-norma", aplicável independentemente de regulamentação em lei ordinária.
Ora, sendo a participação nos lucros matéria que exige a regulamentação, será. de tôda conveniência excluí-la dentre as declarações contidas
nas alíneas do § 24.
Nessas condições, e tendo em vista
a circtmstância exposta, que diz respeite ao primeiro motivo de !unça...
dessa norma a declar::~ção do princ1·
pio assegurador do trabalho, a emenda ora oferecida se apresenta com justificação rele'l.·ante.
.
Sala das Se~sões, 24 de junho de

Justificação

1946. -

Euzebio Rocha.

N.0 3.293

Suprima-se do art. 164. ~ 7.r., tudo
quanto está além do se~1inte:
A lei regulará a ns.cional:!~açã-:: das
emprêsas ·concessionárias de serv!ços
públiccs federais, estad:Ihis e mtt~ci
pais.
Justificação
O final do ~ 7.0 do p::ojet:> é objet.J

àe outra emenda de nossa lavra.
Pensamos que é me!hor dio;~iplinar
a matéria em dois pará.,"'Ta!cs, modificando o dispcsto no~ r-:gu&'ldC" :iêles .
Sala das Sessões, 18 dl! junho àe
1946. -

Ataliba Nogueirtt.

Não é à lei federal que deve

incum~

b1r a disciplina de assuntos estaduais,
e municipais. Deve ela. deixar a faculdade de terem reguladas pelos ór-

gãos competentes os serviços locais e
regionais.
Sz la das Sessões, em 16 de junho
de 1946. - Atalfba Nogueira.
N.O 3.295

Art . 164, ~ 24, inciso VI.
Substitua-se pelo seguh: te:
"Repouso semanal, de preferência
acs domingos e, no limitt: das exigências técnic-...s das emprêsas. aos feriados civis e religiosos, de acôrdo com
a tradição ~ocal".
Sala ds.s Sessões em 2S de junho
de 1946. -

Ataliba ,11;•Õg·u eira.
N.0 3.296

Inclua-se. no art. 164, § 24, mais
ê:;te inciso:
"Participação do emm·eg110 i1o capital da empresa. para ta·ut~) lhe facilitando a aquisição !4e a-ções r.u
cotas•·.
Justificação
F' a que consta do ~~urs.:> d;> pr~
mejro signatário, pro!e:ido sObre o
~~u..'lto, na comissá.o consr.itncicnal.
Sala da.s Sessões, em 18 d;! ju:lh•> de

1946. -

Ataliba Nogueira.
N.O 2.997

Acrescente-se ao ~ 1.0 do artigo 142
a seguinte ampliação :" .....
• . • • Admitincio também os técnico:s
diplomados em Contabilúfade, em Fi-

nanças e em Economia.
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Seria lamentável cochilo, para Dio
dizer injustiça, não admitir possibilidades de ingresso nos Tribunais de

Contas aos contadores e ec<>nomistu
credenciados. São êstes, ind.tscuti'Yelmente, técnicos nos assuntos a.dstritoli
aos referidos Tribunais.
Sala das Sessões, julho de 1946. Campos Vergal.

N. 3 . 298
0

Substitutivt1

"A imigração poderá ser llmitadQ.
ou proibida em razão da prooedêncla,
por ato da União; os Estados poderão
coordenar os serviÇOS referentes A aeleção, entrada, distribUição, colocação
e assimilação de imigrantes, assegurando-lhes conveniente assistênelà."
Justijicaçdo

•

Cumpre distinguir entre a regulamentaçáQ geral das correntes imigratónas - que deve permanecer como
função privativa da Urúão - e ali
métcx:los de acolhimento e fixação dos
imigrantes em düerentes partes do
território nacional.
A imigração se dest:na, em regra, ao
preenchimento de exigências de deter·m ina.das regiões, na conformidade do
re5pect!vo desenvolvimento econômico.
O exemplo de São Paulo, que ma.nte-ve, com absoluto êxito, por longo,10
f:Ulos, o seu Patronato Agricole., em
razão do crescim-ento esna.ntoso de
suas lavouras cafeeiras, qÜe imp6s a
aceitação das condições fixadas pelas
leis italianas vigentes a.o tempo C"Legge Brunetto"> - . é um testemunho el-oqüente das · poss1bilidades
dos Esta-dos, para a organização dos
mesmos serviços.
·
Inconveniente ser& pretender-se a
tederaliza.ção dos referidos serviços,
notadamente ten-do em vista as dificuldades de oilservã.ncia, em cada
~egiio, por um único órgão federal,
das condições que em verdade atendem às exigências loca!S.
De outro lado, êumpre consignar,
oo mesmo preceito constitucion2l. a
garantia de assistência ao imigrante,
elevando-a, como de justiça, à posição
de fundamental elemento ln.formador
da política imigra.tória do pais.
N~ só por seus efeitos sôbre as
mícf.a.tivas dos Estados - que ficam

obrigados a prestar assistência aos imigrantes, que recebam, ma.s, principalmente por sua favorável repercussão
ao exterior, a recomendação deve ser
l.ncluida ao inciso- constitucional.
Sa.la. das Sessões, 24 de junho de
1~.

-

Euzebio Rocha.

N.0 3.299
Ao art. 1M, § 24, n.0 VII.

Acrescente-se:
... "que poderão ser acumuladas -até
dois anos, mediante acOrdo entre empregado e empregador.. "
.Justificação

de conveniência a medida proposta, a qual permitirá ao empregado
Iru!ior repouso, segundo seus int~
~sses, sem prejud.ica.r o trabalho. As
longas distâncias e düiculdades de
transporte impossib!lltam muitas vêzes o repouso no lar.
A alteração proposta vem remediar
êsse inconveniente.
As férias ~~umula.das poderão ainda
facilitar o tratamento de 'saúde; nem
sempre possível dentro de um só pe- ·
rfodo anual de férias.
Nenhum prejuízo poderá advir para.
as partes, uma vez que !lca assegurado
o necessário acôrdo.
A legislação trabalhista, consolidada
pelo Decreto-lei n.0 5.452, de 1 de
maio de 1943, não previu o caso.
Sala das Sessões, 2<l de junho de
1~6. Caiado Godoi.
Ê

N.0 3.300
Acrescente-se ao n.0 I do ~ 9.0 do
artigo 164 :
"Aos Estados em çujo território estiver será dada a concessão para a
ex;ploraçã.o àe jazidas de gás nat\:I'al.''
Justificação
~ sabido que no curso das pesquisas
para a localização de poços de petróleo, várias ja.z.ida.s de gás natural
foram descobertas na Bahia . Constituem fonte imensa de riqueza, pof:5
representam um com-b ustível de custo
baixo para a tndústr'.a. Entretanto.
permanecendo em mãos do govêmo
da União, que não tem interêsse imediato na utmzação dessas jazidas, ati
hoje permanecem prà.ticamente iru.proveitadas. com grande prejufzc para
o Estado. Dai a necesslda.de de ser
dada coru:essão aos Estado.s lnteres-
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sa'Clos, que, certamente, melhor a.pro-

Teita.rã.o a riqueza do sub-solo, que
se mantém lnacessivel à.s indústri.a.a

"Nelas a responsabilidade sOmente
pode ca.ber a brasileiros . ..

locais.

Sa.la. das Sessões, 24 de junho c1e
1946. -

Luiz Vüma.
N.0 3.301

Art. 164, § 24, IV.
Substitua-se pelo seguinte:
IV Fixação do horário de tra·b albo de modo que, atendendo ao bem
estar :ffslt'.o e social do tr&~balhador,
não prejudique a produção.
Justificação

Parece-nos que basta que a Constituição fixe o prindpio. Entrar em
horário de tra.balho, consideramos inconveniente, porquanto podem a necessidade da produção nacional ou
compromissos assumidos em convenções interna.cicnat.s eXigir modl:ficaçóes,
que implicariam em re!orma da Const ituição; é o que se procura eYitar
com a emenda.
Sala das Sessões, 24 de junho de
1946. -

Gaston Englert.

N . 3.302
Art. 164, § 32.

1946. -

Barreto Pinto.

N.0

3.30~

Ao § 14 do art. 164::

Acrescente-se:
"podendo o Govêrno em ca.Sos excepcionais, permitir sêJa feita por
navios estrangeiros".
Justi!icação

O diSposltivo, em · 6U~
lforma
prliilitiva, pode causar gTandes dificul<:lades, quando a fro)ta. . mercante
nacional fôr imuficlente para- o transporte necessário à cirCulação da:a
mercadorias, como vem suced~ndo, nos
últim.os tempos.
· Sala. da.s &:ssões, 24 de- junho de

Nestor

Duarte.

1-.. o 3.306
Art. 164- § 3.o.

Substitua-se pelo seguinte:
.. O enSino é 11 v r e à inicia.tin
particular, respeitadas as leis que o
regulam, cumprindo que o Estado o
incentive e ampare. Ao pro.fessor
.particUlar o Estado garantirá uma
remuneração compatível com . a.s suas
elevadas funções e lhe assegurará
tôdas as vantagens decorrentes das
le!s soc!ais.
Justificação

O professor particular tem sido no

nosso pa.ís o grande a.l!a.betiz&d.or e
educador da juventude e niio tem
.tido de parte do poder p!lbllco a
assistência e o amparo que merece.
A emenda Visa garantir-lhe uma existência digna e o ampa!'o necessirio,
já assegurado pelas leis soc!aJs às
demais classes trabalhadoras.
Sala das Sessões, 24 de ju!lho de
Gaston Englert.

N .0 3.303

Direitos SOCial$
Redigir, assim, o § 28
parte do art. 164:

Se é concedido o direito de cidad.ania
brasileira. não posso compreender
restrições .
Sala da.s Sessões, 25 de jtlilbo de

1946. -

0

1946. -

Justificação

íütima

Em vez de:
A faculdade reconhecida à União de
intervir no donúnio econômico e de.
monopolizar, mediante lei especial.
determinada indústria ou atividade
terá por base o interêsse público e
por limites os direitos !undaznentais
assegurados nesta - Constituição.
Dizer: ·
.
•· A União poderá intervir no dominio eco::1ôm!co medlante lei especial,· tendo essa faculdade por base o
interêsse público e por limites os
direitos fundamentais assegurados
n~sta Constituição.''
Justificati'Va

A emenda do § 3 . 0 , além de corrigir a forma viciosa de du como reconhecida uma faculdade que se está
justamente reconhecendo. visa suprimir a. re!erênc!a. à monopollza.ção P<H'
parte da União de "determinada indústria. ou atlvid.ade." Essa !onna
de intervenção não apresenta nenhuma ra.zão para que seja meneionada.
·em esJ:eclal. Muitas atividades são
monopólio do Estado, segundo Já
consta. de diversos artigos da Constituição. Quanto às indústrias, a men-
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ção constitucional seria apenas um
convite à estatização de certas lruciativas, entrando em matêria controvertida e de tão alta importância,
cuja delicadeza, aliás, vai além do
que se supõe geralmente.
E' proposta das "Classes Produtoras", com a qual estou inteiramente
de acórdo.
Sala das Sessões, 24 de junho de
1946. -

Adroaldo Costa.

Art. 164 -

N.0 .3.307
§ 6.o.

Em vez de:
A lei regulará. a. naciona!ização porgressiva dos bancos de depósito, das
emprêsas de seguro e de capital~a

ção,

~

em tôdas

de outras de fins anál·~::>s,
~ suas modalidades.

:Dizer:
"A lei regu\ará. as restrições ao estabelecimento de bancos estrangeiros
de <lepósitps. bem corno a naci0nalização das emprêsas de seguro~ e capitalização".
Justificativa
A redação dêsse artigo t.lo projeto,
no que se refere ads bancos de depósito, conduziria à extinção dos banços estrangeiros de depósito, sem considerar os casos em oue êsses bancos,
existentes ou a serein- eStabelecidos,
possam ser úteis.
A medida foi instituída p~~o artigo 117 da Constituição de 34, repetida na de 37 e regulada: pelo Decretolei n.0 3 .182, ·de 9 de abril de 1941,
que concedeu aos bancos então existentes um prazo de mais de cinco anos
para se adaptarem aos ·pr~eh.os le-

gais.

Atendendo ads imperativos da· po-

lítica de aproximação continental. pelo

Decrete-lei n.0 3. 786, de 1 de . novembro de 1941, foram autorizadas a operar no pais, além do prazo e~tabc!e
cido no art. 1.(), do Pecreto-1~1 número 3.182 citado. os bancos de depósito pertencentes aos .naturais das
repúblicas do continente americano.
E, ~m setembro de 1942, ])elo Dec'IetoIei n.0 4.650, idêntica medida. foi adotada com. relação aos ban-=os canadenses.
Rã tôda: a conveniência, em vista
da necessidade de facilitar a cnt:·ada
de ca:pitafs estrangeiro~. de mod:.fic:s.r
cefinitivamente a orientação anterlor,

pois vinha. e:a sendo já alt~ SJde. em

favor dos bancos da América.

o

dis-

positivo do projeto, com a regiàez de
sua redação, iria trazer sérios emba.l'aços ao desenvolvimento indllst:ial
do país . O Banco de depósif;o. desde
que importe capitais para sua.:. transações, é, além disso, um dos elos
da cadeia do comércio exterior. Convém não encerrar no téxto constitucional tôda a possibilidade de a tender as conveniências nacionais, quer,
com a formação de capitais r.cssos,
quer com a colaboração dos capita~s
estrangeiros. A lei poqerá regulat· o
assunto, apreciando suas diver'Sas modalidades.
;
E' proposta da-s " C\asses Proeutoras", com a oual estou inteiramente
de acôrdo. Pofs já modifiquei o meu
medo de pensar no tocante ao~ bancos de depósito, e.xpedido peran-te a.
Ccmissão Cortstitucional, .Dtirio da
Assembléia. <ie
Sala das Sessões, 24 de junlHl de
1946. - Adroaldo Costa.
N .0 3.308
lO.·

Art . 164, ~
Em vez de:
Nenhum ramo d9- produção nacional poderá receber proteção alfandegária por ma:s de trinta anos.
Di-Mt:
"A proteção alfandegária obedecer~

a.o objetivo de estimular a implantação, a produtividade e o desenvolvirnento das indústrias e o melhoramento da produção nac:ona.l, . para
rnelborla do padrão de vida do povo
brasileiro".
Ju.sti!iccztiva
A redação do parágrafo, como está
no Projeto, não def-ende o desenvolv:mento . nem estimula a eficiência da.
indüstria nacional, para que possa
concorrer com a de outros países.
Quanto ao desenvolvimento ou proteção às indústrias nascentes, o período
de trinta anos, em certos casos, é excessivo. Outros há em que a prot2ção
terá que continuar além dos trinta
anos.
Quanto ao aperfeiçoamento industrial, a garantia dada '80 Projeto é
antes uma fonna. de protecionismo
prejudicial, que, nos primeiros anos
do periodo. s-e refletirá no a.lto prêço
de custo do produto, e, nos últimos
anos. na não renovação das instalações e do aparelhamento. A redaçio
proposta dá à proteç§.o alfandegária
sua verdadeira !unção econõmica:
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De um lado o estimulo à implantação e ao desenvolvimento da indústria;
de outro, a necessidade de fazê-Ia
cUidar da constante melhoria de sua
produtividade, isto é, da redução dos
custos de produção, ún:co melo de
~ontribuir para a elevação do padrão
de vida do povo brasil~iro.
E' proposta das "Classes Produtoras", com a qual estou inteiramente
de acôrdo.
Sala das Sessões, 24 de junho de
1946. - Adroaldo Costa.
N.0 3.309
Art. 164, ~ 24, n.0 III.
Em vez de:
Participação obrigatória do trabalhador nos lucros das emprêsas.
Dizer:
"Participação do trabalhador no lucro líquido das emprêsas, apurado
para cobrança do impôsto de renda.
mediante a constitu:ção de um fundo
de ben-eficio social, com as exceções
que a lei estabelecer".
Justificativa

Como está redigido o número III
do parágrafo 24.0 , não seria alcançado
o objetivo que tem em vista a Constituição para melhorar as condições
de vida do trabalhador. A distribuição
d-e lucros diretamente em d:nheiro teria conseqüências desvantajosas à produção e ao próprio trabalhador, entre
elas as seguintes: - a desigualdade
da distribuição que seria feita pelas
emprêsas mais lucrativas e menos lucrativas; - a insigni!icâ.nc:.a da cota
distribuída na maioria dos casos; o des-estímulo ao esfôrço individual,
pelo prêmio igual a esforços, dedicações e capacidades diferentes; - a
preferência da mão de obra pelas emprêsas que perm:tem maior distribuição. ao contrário muitas véz·es de interêsse público; - a impossibilidade
de estender a medida aos serviços do
Estado. que não comportam lucro.
Ao contrário, a distribuição por meio
de um fundo de beneficio social permit:ria o agrupamento de pequenos
lucros de diversas emprê5~s. e o melhor aproveitamento do que toca ao
trabalhador pela realização de benefícios que. por si, êle não poderia
obter, como sejam escolas. habitações.
diversões, etc. ·
A redação do Projeto. além dos inconvenientes apresentados, traria mais
um sério obstáculo ao desenvolvimen-

to de nossa economia: afastaria o capital estrange:ro. que iria pr-eferir outros países, em que o lucro não fosse
objeto de uma dist:-ibuição cuja efetivacão conduziria a demonstrações de
cont'abilidaàe, fonte de atritos e d-esconfianças.
A emenda, além disso torna mais
flexível o dispositivo· que será regulado por lei ord:nária. _Há exceções
que se impõem. Há, em primeiro lugar, o caso da agricultura em que a
grande maioria dos agricultores do
interior do pais não têm nem podem
ter escrita regular e onde os anos favoráreis de lucro são compensados pelos anos maus de séca, de inundações
ou de pragas. O agricultor no Brasil
precisn tanto de amparo como o trabalhador. Há ainda o caso dos empreendimentos em que o r:sco é muito
grande e em que os p~riodos de lucro
alternam com os de prejuízo.
Há o caso ainda da6 emprêsas de
serviços públicos. cujo lucro é linútado por lei ou por contrato.
E' proposta das " Classes Produtor :ls". com a qual estou· inteiramente
de ncõrdo.
Sala das Sessões. 24 de junho de
1946 . -

Adroaldo Costa.
N.0 3.310

Art. 164, ~ 24, n.0 V.
Proibição de trabalho a menores de
quatorze anos, salvo, em casos excepcionais, mediante licença especial do
juiz competente; de trabalho noturno
a menores de dezesseis anos; e, em
indústrias insalubres, a menores de
dezoito anos e a mulheres.
"Onde se diz 14 anos dizer 12 anos".
Justificativa

A proibição de trabalho a menores
àe 14 anos é cópia de legislação es.
trangeira e não atende â.s condições
do meio nacional e ao desenvolvimento fí.sico e mental das crianças
b)';lSileiras muito mais precoces que as
européias.
A fixação do limite de 14 anos para
o inicio do trabalho juvenil está rigorosamente certa nos países em que
nesta idade termina o periodo escolar
elementar. Não no Brasil. onde o curso
primário começa aos 6 ou 7 anos, termina aos dez, onze ou. mais tardar,
aos doz-e anos.
Na melhor das hipóteses o menino
sai da escola aos 12 anos e fica até
14 anos sem poder obter emprêgo
compatível com as suas fôrças e aptidões.
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o resultado é que milha r_es de meninos !iea:m à. solta, na. oetosid.a.de. e
se enuegam à. y~c:llagem, ao jogo e a.
t6da sorte de VIclos.
Esta. estranha Pl"Oteçáo ~o tra.balho
do menor institue uma. escola de. ma.J&ndragem por .um penado de dOlS ou
três anos.
~
o bom senso indica que a _pro1'b'1ç.&O
eleve eoíneidir com a. duraçao méclla.
do cuniculo escolar primã.tio. :;tenn.lnando êste curso, o aluno que nao pre..
tende ou ~ão pode seguir o secundá~o
- ou Jjcal'á ocioso pelas rua.s das Cl·
dac. ou nas vendas da. !'oça. nas hora.s
em que seus pais estão ocupados no
trabalho. <:ozno agora acontece, ou ~
derá. empregar~se em misteres d.om~
ticos,. em taJ"eias a.àequad~. da a.gt'l ..
cultura, o pastoreio, dos engenhos, qa.s
fazendas e das oficinas, se !ôr s.ce1ta
a emenda..
lt proposta das "Classes Produto..
ra~". com. a. .qual estou inteiramente
à<.. a.cõrào e coincide com o que .de..
!endi perante a Comissão Constltu..
c1onal.
Sala das Sessões, 24 de junho de
1946. -

A.drooicio Costa. .

N.0 3.311
AO art. 164, § 24, I
Redija-se ~s~im: .
.
I - Proibl<;ao de salários

.

.

des1gu~lS

para um mesmo trapalbo, por mottvo
de idade, sexo, nutonal1dade ou estado civil.

Po projeto:
I - Proibição de diferença.
de salário para um mesmo trabalho, por motivo de idade, ~exo,
nacionalidade ou estado civil.
Sala das Sessões, 24. de junho de
1946. -

Clodomi'T Cardoso .

N.0 3.312

Art. 164, § 30 - e § 34.
§ 30. Salvo nos casos de reciprocidade internacional admitidos e:rn lei,
sõmente pode~o exercer profissões liberais os brasileiros natos e os na~u
ralizados que tenham prestado serviço
militar a.o pais.
f 3-t. Sõmente e brasileiro ns.to é
permitida s. revalidação de diploms. expedido POl' estabeleclmento estrangeiro
de ensino.
Substitua-se por:
.. A lel regularâ o exercfclo das pro-

fissões liberais e s. revalid~Ao dos diplomas expedidos pelos institutos estrangeiros de ensirio. ,

Justij ica.ção

Embora. os dispositivos dC?S _§§ 30 e
34, já constassem das Constituições de
1934 e 1937, é evidente que o progresso
do paJs estA exigindo a admissão de
profissionais capazes, aos quais a legislação vigente tem .fechado a entrada ·n o Brasil, resultando procurarem
outros :t>aises, como a Argentina e a
.Alnéríca do Norte, que muito se beue...
ficiam tio discernimento e experiência.
dos protissiona:ís que tiveram de a.bandonal' os· países da. Europa. Continental durante a dominação nazista.
:e: .l. proposta àas 11 Cls.sses Produto~
.:ra.s", cem a qual estou inteiramente
de acõrdo. Defendi, em 16 de abril
de 1934, perante a Assembléia. Na.cional Constituinte, o exercicio das p:ro!issões liberais pelos estrangeiros,
ponto de vista. que ainda mantenho,
pek: mesmos motivos então expend1dos.
Sala. das Sessões, 24 de junho de
1946. -Adroaldo Costa.

N.0 3.313

A.o art. ·rõ4-.- -·
'll.eclija-se assim o § 5.0 •
0
§ 5. Sio vedados e ser~ reprimidos os trustes, ca:rtéis, ajustes e Quaisquer entendimentos que visem. a domin.a.r os mercados internos, eliminar
os concorrentes e explorar os consumidores, seja qual !õr o expediente s.
que recorram .
·
Do projeto:
§ 5.0 Os trustes, csrtéis, entencfunentos ou ajustes de qualquer
organização, grupo, emprêsa ou
individuo, sejam de que natureza
fole.m, para dominar os .tnercados
internos, eliminar os concorrentes e e~lorar os consumidores pelos preços ou qualquer outra forma de opressão, serão rePrimidos.
nos tênnos de lei especial.
Sala das ~ssões, 24 de junho de
1946. -

ClodOm.ir Cardoso.
N. 0 3.314
Suõstitutive

Substitua,se 1> n.0 I , do § 9.0 :!o a'!'tigo 164, pelo .seguinte:
"l - As aut()I'iza..ções serão <:oo.!erída.s e.."{c1u.sJvamente a ~mpresa. organizadas no pais e de acOrdo com a.
lei braslle1ra., aGSegurada ao prc):)rietário preferência quanto à exp!oraçã.o
ou cop8l"ticipsção nos lucros.
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Brasil, es-:ritos e:n japonês e publica.
no Ja:::>ão, para uso exclusivo do
Indústrias extrativas, como n. 'Cetro·
govêrno japonês. Representa o prilüe:ra., por exemplo, exigem enorme
meiro mapa <doc. n.0 1) todo o Esinversãc de capitais, superior, sem dú·
'-acío de São Paulo e partes- do Disvida, às possibilidades nadonais .
~to Federal, c!o Estado do Rio. PaNão . há inconveniente, senão van.
raná, Santa Catarina, ML'"lS.s Gerais,
tagem. para. o Bra!5il na atração d~
Mato Grosso e Goiás, no centro; parcapital estrangeiro, páfa aquele !im.
tes do Maranhão, Pará e Amazonas, à
desde q_ue a lei a,135egure os interesses
esquerda; e o império nipáo, neste jã.
nacionais e, sobretudo, a "aucoriza·
mcluída a Coréa, à direita.
çáo" não assuma o aspecto de ·•ccnQue significat.iva coincidência.: o
cessão" de benefícios unilat.e1·iais em
norte do Brasil e a Amazônia., de um
favor do ca.'Oita'lli:ta .
-- l!l.dc; grandes ilhas do Pacífico, as
quais, havia 70 anos, tinha o Japão
Daí, prefêrir·se usar Sim;llesmente
resolvido a sua conquista, do outro!
a: palavra "autorização", ex\:lt:!!ldo·se
Vinte rnil proprieda<les rurais, estraa palavra "con-: essão".
têgicamente. escalonadas. em t odos os
Devemos dar tôdas as gt".rantias
eixos miliU:.res do Estado de Sã.o Paunormais e tranquilidade ao capha.l
lo; cento e vin.tê mil ks.2 ce nossas
estrangeiro.
terras integrando suas antigas conNão é justo .porém, <;.\A.í: o govêrno
cessões oo .tl...cará e Boa Vista. no
bra:sileiro assuma responsabilidade fiPará, e do Maués no Amazonas; esta..
nanceira dos riscos comerciaiS que, d~
Que ná{) chegou a completar.se, mer·
sua aplicação, naturalmente de:tivem,
cê do artigo 130 da Constituição de
uma vez que não participa dos seus
1934 (§ 20 do ·art. !54 do projeto); e
lucros.
aque!a, que lbe foi retomada pelo go.
E essas garantias abusivas e con.trá·
vêrno, em virtude da Guerra. tudo
rias ao interêsse nacional é que, pc!"
isto, manobrado pelo govêrno de Tóvia de regra.. têm cara.cte!'iza.do as
quio, através dos 3<l0 mil fanáticos
"conce55ões• do govêmo brasileiro ao
que !armam o seu exército de concapital estrangeiro, na exploração de
quista destacado no Brasil, e do qual
riquezas e serviços, de si ~ó oasta:1tcs
a Shindo Rommei é a real expressão,
a compen.ssT a inversão :jaqucle c-a.
tudo isto. repetimos, garantirá ao impital ...
. perador Hirohito a futura realização
~se é, pois, o aspecto qu~ devi: ser
do grande sonho do príncipe Ito, o
Shihi Nihon - o Novo Japãt> - <>
considerado. e não o da radical proi"Império do Sol Poente" , na frase mebição de se importar o capital es·
lancólica de Miguel Couto, se nesta
trangeiro.
última oPQrtunidade, esta Assembléia
Sala daS Sessões, 24 de junho de
não tomar altas medidas acautelado1946. --Rogério Vieira. -Ivo à'.Aquino - Orlando Brasil. - Roberto ras e garantidoras da própria existência material do Brasil.
GrÓssemõacher. Hans Jorãc;.n. Veja·se, porém, o que é o 2.0 mapa
Nestor Duarte.
(doc. n. 0 2) at:-avés de incisiva publicação do "Jornal do Comé!'Cio'•,
N .O 3.315
na Qual se inclue notável trabalho
Acrescente·se ao artigo 164, depois
técnico·militar, C.evido à brilhante
pena do ilustre oficial de Estaào
do § 16:
Maior do nosso Exército, o Sr. Co·
A lei providenciará no sentido de
ronel Ignacio Verissimo.
sere-m absorvidos os quistos raciais,
Ei·Ja: {ver doc. n.0 2)
ora. existentes no país, bem como os
núcleos territoriais seria.dos e isolados
DOCUMENTO N.0 2
cios nacionais, pertencentes a conglomera-dos humanos de u;na ou mais
Oferece Daria de Oliveira.
nacionalidades estrangeiras.
Rio- 1946.
d~

Justificação

A INFILTRAÇÃO JAPONESA. NO BR.\SU.

Um mapa oficial que é um cJ..ocum.ento precioso - A sua. interpretação e as·
observações que sugere
"B:á lnuita gente que achar exagera-

Não temos melho1· documentação ·
para just1!icar a emenda supra do que
as mapas juntos, feitos por oficiais de
Estado Maior do EXército Japonês,
do o receio que alimentamos quantoaqui disfarçados de imigrantes, du- ao perigo d& imigração japonesa. no
rante longos anos, sôbre as grandes
Brasil. A boa fé e a candura de oere inúmeras .i)OSsessões japonêsas no
t06 es:::>1ritos se deix&m fàcilmente-
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convencer de que nenhum mal pode
advir com a entrada das levas nipônicas, hoje restringidas pela Constituição a um máximo que é, aliás, ~em
pre atingido.
~se máximo, para nós !i:inda exagerado, e para os japoneses insigruficante pelo excesso de população que
eles têm e pela ambição de poder~m
procurar, nestas terras ferazes õ.a
América do Sul, a localização que L."li!S
permita obter as matérias primas que
lhes faltam.
Não temos nenhum sentimento de
xenofobia e entendemos que todo o
imigrante deve ser acolhido aqui de
braços abertos, desde que êle ''tmha
em busca· de uma nova pátria, na qusl
lance raízes, funde família e se deixe assimilar pelo meio social. Se nos
insurgirmos contra a entrada do japonês é porque essa imigração ~raz
outl'os desígnios, constitui um tipo etnico inassimiiável, não corta as amarras com a mãe pátria, antes se disciplina e se subordina cegamente às diretivas do seu Govérno e aos postulados da sua missão, que é essencialmente política. Ha um evidente sentido i:nperia.Usta na política internacional do Japão .
Ainda ha pouco isso se evidenciou,
quando em Genebra, no Comité das
matérias primas, o delegado japonês
Sr. Shudo defendeu a tese de que .se
deve pernütir a todos os povos o direito de explorar os recursos naturais õ.a.s
regiões pouco desenvolvidas, pleitean. do a aplicação a tais regiões dos 'Princípios expostos no tratado referente à
bacia do Congo.
Disse, então, o deleg~do japonês, que
se um pa:is interessado no desenvol·:imento de um território pouco exl.)lorado pertencente a outro pais manifestar o desejo de adquiri-lo por compra, .
tal operação deverá realizar-se em têrmos razoá,·eis, da mesma forma que
qualquer transação. comercial. E os estrangeiros devem ter os mesmos dir~1tos que os nacionais ll!l exploração das
matérias primas de qualquer país.
:É a tese contrária às limitações ou
proibiçõ:?s das correntes imigrat.órias.
É o princípio novo da desapropriação por utilidade internacional de regiões pouco desenvolvidas em favor
dos paízes altamente industrializadúS,
que carecem de matérias primas, e
superpovoados, que sonham com: impérios dilatados pelo mundo afora.
O Brasil é um país ee vastas regiões pouco exploradas de pequena

densidade de população. de a'bw1dantes
matérias primas.
E' dos poucos países no mundo que
permitem a entrada do imigrante japonês.
Por isso, para cá dirige o Japão as
suas vistas e organiza o seu pla:no da
infiltração, obedecendo a um sistema.
rigorosamente estudado, a um proje~...o
perspicazmente traçado.
O mapa que os leitores podem examinar hoje nesta·s colunas é disso uma
prova defi!litiva. t;:sse mapa, traçado
no Japão, escrito em japonês, foi iei'"
to para êles e não para nós. Por circunstâncias especiais, podemos hoje
reproduzi-lo e· figura!'â. êle no livro
que o Deputado Xa.vier de Oliveira vai
lançar amanhã sóbre "0 problema
imigratório na Constituição Brasileira " .
Mas êsse mapa, nada valeria como
a·r gumento, se não o pudéssemos interpretar.
"Felizmente, essa interpretação nós
a temos e acreditamos que não poderá
d.~ixar de causar impressão pela gravidâ-de;-·Vamos dá-la aqui e para ela.
chamamos a atenção de todos aqueles_ . _
que queiram m~ditar um instante sôbre êsse problema alarma:nte para o
Brasil.
Olhando para o mapa · ocorre desde
logo um pergunta: - Que represen-·
tam as partes indicadas pelos círculos
numerados e as ma·n chadas de negro?
Responderemos:
- Os círculos indicam o númreo de
famílias já localizadas.
-E as manchas: as zonas que a política colonial japonêsSI deseja adquirir.

O processo para essa aquisição vem
sendo experimentado desde Iguape. A
concessão inicial era pequeníssima.
disposta de tal forma , que as propriedades brasileiras colocadas no interior, ac~'baram dependente de se~
meios de transportes. de suas estradas
de tráfego e em conflito com os seus
produtos.
Resultado: ou o pobre proprietário
brasileiro cede sua terra por venda ou
é forçado a isso as1'ixia<io pela concorrência, pelo desamparo em que vjve pela desorganização de seu trabalho em face do japonês. orientado pelo
próprio Japão.
E a-ssim - três ou quatro pontos
iniciais, meia dúzia de hectares de terra- - dados na concessão primitiva, se
ampliam até transformar numa mancha de terra integra<ia ao Novo Japão.

'·

\

..
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Impõe-se pois consJderar que a disposição inlcl~ll~dos núcleos coloniais JS.ponêse~inã.o é qualquer, não é decld1da
ao ~. mas segue uma norma, obesifiC.e: Uma. ra.zão, resulta <como se cllz
ruf; .técnica militar) de uma "idéia de
manobra".
Feita essa observação, vejamos agora se "êsse dispositivo" visa apenas .
a conquista de certas terras, ou se, ao
contrário, procura ocupar certas regiões, certos eixos de comunicações
certas zonas de acesso. Isto é. vejamos a.gor. se há na. orientação das
oolônlas jE ·..nêsas uma nova preocupação ~ém daquela. que nasceria
da poose dr.. terra boa para o plantlo
do arroz, do algodão ou da cana do
açúcar. ·
Não é preciso grande
dificuldade
para perceber que essa orientação gern1 obedece à preocupação de dominar
todos os eixos de comunicações do Estado de São Paulo.
Quais são êsses eixos?
a) Vindo de Mato Grosso, o eixo Itapura-Baurú e Pôrto Epitácio
:Botucattí.
··
Pois bem, êsses eixos estão fechados
pelas colônias que ae estendem ou
se es~nderão entre:
- Agudos e ~s Lagoas:
.;,... Aváré-Pirajá.
b) Vindo do Sul, isto é, do Pa.raná.
temos os eixos;
- Botucatú-cha.vantes
- Itararé-Boituva.;
- Xirirlca-santos.
Pois também êsses eixos estão fechados pela ocupação atual e futura
das regiões entre:
- It&nguá e Bacelar-Grupamento
avançado <envolvendo Fachina) ;
- Itapetiniga-s. Roque.
- Itapetiniga-Bctucatú.
- Botuca.tú-Chavantes.
IpÕra.nga.-Xirirlca-Sete Ba.rraa
até Ana Dias.
·Mas, não nos escandali:remos, porque no eixo de Minas - que é o eixo mais rico de São Paulo - lá está
também o japonês, fazendo ai o seu
esfôrço má."timo. Assim, de Minas se
aborda São Pa.ulo pelos eiXos:
- Barretos-Bebedouro;
- Rio Preto-Ars.raquara;
Ig&ra.pa.va.-Ribeirio Preto;
- Pedregu]ho-Franca-Rlbeirâo Pre..

w;

-

Santa Rita de Cáss.la-S. Sebas-

-

Guaxupé-Ca.sa. Branca.;

tião do Para1so;

- Poços de Caldas-CascaT'el;
- Espírito Santc do PinhaJ.-MogtIguaç'O:;

- Ouro Flno-Mogi Mirim ;
- Socorro-Amparo:
-

Santa Rita da.

Extrema.dura-c:~.-

tetuba ou Santa RitA da Extremadu-

ra.-Piracá.ia.
Pois é por êsses eixos que se escalonam as colônias japonesas - e a
grande mancha negra- indicativa do
futuro domínio.
Por fim - vindo ao ruo - pelo ''ale
do Paraíba, São Paulo é abordaciQ:
- Pelo eixo Uba.tuba-Taubaté;
· - Pelo vale da. Para.itinga e ai também, ao longo dêsses mesmos eixos lá
estão escalonados as colônias japonesas.
Um displicente dirá que essa co1n:1dência não tem expressão alguma; que
aconteceu, por circunsta.ncias de fa-cilidades de comunicações, de maiores
possibilidades econOmlcas; por uma
razão comercial, enfim.
Nós o convidamos a olhar outra. vez
para· o ma.p& e procurar uma explicação "para as seguintes coincidências" .
a) No eixo Rio-São Paulo procurase fechar o desfila.deiro existente na
região de Gus.ra.tinguetá - ocupando
tôdas as alturas que se escalonam ao
sul da Estrada ·de Ferro Central do
Brasil entre Guaratinguetá-Aparectda·Roselra e ao norte as alturas que
dominam o vale do PStraiba.
b) Depois, ocupando entre Taubaté
e Quiririm as alturas que enquadram
o eiXo formado pela Estrada de Ferro Central do Brasil e o vale da. Pa.-

ra.íba.
Mas, a. coincidência continua. e vs.mos encontrar, mais ao sul, a preocu-

pação de fechar o vale do Paraitinga
na região imediatamente a N. E. de
Santa BJ:'anca, barrando ai todo o
acesso de qualquer elemento que se
eixe de Cunha ou de Ubatuba, sôbre
São Paulo.
Entretanto, tais · coincidências, ae
talrnam ainda mais econômicas, mais
comerciais, menos mUltares, quando
se escalonam a.s colônias japonesas no
diVisor de águas do Sorocaba e Pa.ranapanema; do Itapetininga e Botucatl1,
deixando os ca.m1nhos normais pa.ra
tomar conta dos observatórios, doa
ei:os de a.cesao, de comanda.manto.
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Admirável coincldêneia essa que esealons. no segundo dois gra.ndes eiXos:
- Amazonas - a futura base n.atval
de operações contra. os Estados Unidos;
- A lillha 5anto&-Iqu1que-Antofoga.sta - ao longo dos .Estados brasileiros de São Ps.ulo, Mato Grcsso e d3l
Bolivia e Perú, o - que exige que essa
colonização .seja orientada pelo govêrno do Japão; tenha Institutos de estudos especiais, como o do Amazonas,
mantenha. um Instituto de Educação
que orienta tôd& a criança, japonêsa.
no rumo do Japã.o, e que por fim, !aça o esfOrço desesperado que faz para
vencer a resistência daqueles que lhes
criam óbices no seu plano de incurs§.o
atraTez o continente Sul-Americano.
~ evidente que ·pa,ra. mais rápida l'ealizaçio desse plano se torna necessário a intensificação das Vindas dos
imigrantes que sã.o os soldados futuros do Japão nesta parte do mundo.
Dai a campanha tenaz mas subrepticia contra o parágrafo 6.0 do artigo 121
da Constituição Federal. O mot d!orctre dessa campanha. é nã.o falar em
imigração japonesa. Pleiteia-se a :revogação do artigo, porque o Brasil carece
de braços para a sua lavoura. e as restrições constitueionais entravam no
progresso do paJs.
Não se diz que os pafzes fornecedores d8.6 gl"8lldes cotas de il:nigração Itália, Portugal, Alemanha pelos
regimes que os governam, não permitem a saída dos nacionais. Revogado o principio da Constituição, os filhos daqueles pa.ises não viriam, da
mesma f<>rm& para o Bra.sU.
Reconhecemos que de fato a ConStituição tomou difú:U a entrada de outros 1m1grantes europeus, que nos conviriam. :V...as 1sso se deu em Virtude da
fórmula aceita para que a medida de
defesa contra a invasão japonesa em
massa não corresse o risco de ser rejeitada pela Constituinte.
Ro~. embora reconheçamos . ineovenientes no dispositivo constitucional, tem06 que defendê-lo e lutar pels
sua manut~nção até que o patriotismo brasUeiro se convença. do perigo
que corremos com a in!Utraçlo j'lponesa. Nêsse dia, que esperamos em
Deus, não está longe, pleitearemos a.
modifics.ç§.o do parigra!o 6.0 do artigo
121 da Constituição, .mas para conseguirmos a.qu!lo que jUlgamos 1mpresclndivel e urgente: a proibição total
da !m.lgraçA.o asiitica no Brasil.

"O PROBLEMA IMIGRATóRIO
NA CONSTI'l'UIÇAO BRA-

SILEIRA''

-

"No comentário supra, fizemos referência ao livro do Deputado Xavier
de Oliveira.. que deverá ser pc>Sto em
drculação desde amanhã. Temos er:n
.mão o exemplar que nos !oi gentUmente oferecido e queremos para. essa
obra cbamar a atenção dos leitores.
O livro do ilustre parlamentar contém através seus discursos, todo o lllstórlco da emenda. que acabou figurando na Constituição como parágrafo
do artigo 121. Por êsse histórico, se
pode ver como fQi dificll aos que combatiam a imigração japonesa Iogr&r e
aprovação d& medida restritiva que
se tenta revogar.

Contra êsse pls.no nos

insurgimo&

desde já, Vigilantes destas colunas, de
onde, com ardor patriótico, demos o
grito de alarma contra a insidiosa
campanha repelida nobremente pela.
Constituinte.
Perseveramos hoJe no nosso ponto
de vista rigorosamente brasileiro~ Nada nos anima contra o grande Império do Oriente, admiramos a sua gente e enaltecemos a. pujança. da ·pe,tên-- cia que ela soube construir. Mas não
~amos ao ponto de achar justo que a
fôrça dessa raÇa diferente se venha exercitar sObre a nossa. imprevidência. e a nossa incs.pacida.de para domfnio da terra que é nossa. e da qual
nos orgulhamos hoje pelo que já 11zemos, certos de que a.s gerações vindouras hão de colher os frutOs dos
nossos esforços se estivermos sempre à altura. da missão que nos cabe
pelo . Brasil, nesta hora de renovação
mundial •
Precisamos ver o BrasU em perspeetiva para o futuro. ~ao devemos ter como definitiva a hora que

passa. Os paizes noovs Vivem

ma2s

das esperanças a realizar do que das
conquistas feitas para o gOzo imedia-

to e passageiro.

Os livros como "0 problema imigratório na const1tulçã.o BrssUelra..
merecem ser lidos . e meditados pelos
que anseia.m por wn Brasil brasileiro
grande, unido e forte".
O 3.0 mapa (doe. n.0 3) repre5enta
uma colônia nipônica nltidalnente.
premedit.ada.mente, isolada dentro do
Estado de São Paulo, daquelas mesmas que atingem soma superior a
vinte tnil, e que, tôdas por sua or-

-.115ganiza.ção e finalidades, constituem
um - ~sUz.do Japonês - dentro do
Estado brasileil'o. E a famosa colônia de Registro, qu~. como tôdas as
outras, precisa. de ser assimilada e
nacionalizada, como um ato de defesa de todo o Hemisfério Ocidental,
que não apenas do B:'a.sil e da América do Sul.

·'Todo êste material, cuja. autencidade llãe'· padece dúvida, colhemos

em trabalhos parlamentares dos antigos constltuintes Miguel Couto, Axthm" Neiva (ambos de saudosa. memória> , Teixeira. Leite, Teotônio Monteiro· de Barros, Pacheco e Silva, Car1ota. Pereira de Queirós, e Xavier de
Oliveira; e de ilustres brasileiros que,
pa.triôticamente, se têm ocupado da
magna questão n....ciona.l, como o saudoso graruie j orna.lista. e homem de
Estado, Félix Pacheco, Elmano Cardlm. seu substituto e continuador de
sua. . obra de patriotismo sadio no velho e glorioso órgão da. imprensa brasileira. Oliveira Viana., Juarez Távora, Rafael Xavier, Castro Barreto,
Inácio Verissimo, além de muitos
m&fs.

Nos arquivos particulares da Sociedade dos Amigos de Alberto Tôrres.

e · no magnífico livro intitulado "0
problema imigratório na Constituição
brasileira", do grande e nobre constituinte de 1934, Deputado Xavier de
OllveL""S., muito colhemos para ilustl'ar o tema. que debatemos e o iDelso
constitucional que pleiteamos.
Temos razão para. acreditar que
êstes · e muitíssimos outros documentotos esclarececiores dêsse gravisslmo
problema nacional, que é o quisto racial nipônico de São Paulo, se encontram, também arquivados, no Estado Maior do Exército Brasileiro.
Estamos em que a proibição da imigração japonesa serà. um ponto pacifico em nossa futura constituição; e
confiamos em que, uma vez aprovada
esta. emenda, a. dissolução do c;ulsto
japonês do Brasil realizada o quanto
antes. mesmo. que seja mister expulsar do pais as centenas de milhare; 'tE japonêses que a.qui permanecem, apenas, como um traiçoeiro
exército de conquista. dentro do coração da Pátria., como uma base mlllta.r contra os Estados Unidos, como
uma permanent- ameaça à tranqullidade do Brasil e contra a paz da
América.

Por tôdas estas razões, temos a
emenda acima coil:lO plenamente justi!lca.da..
Sala das Sessões, 24 de Junho de.
194ô. -

Miguel Couto Filho. -

José

A ug1.1.3to.

N .0 3.316
Aditiva
Ao inciso IV do § 9.0 do artigo 164:
Acrescente-se ao Inciso !V do § 9.0
do a.rt!go 164, em seguida à.s expressões - "referentes às suas" - às pa-

!a.vra.s: - "min.a.s, jaz!das minerais,
fontes de energia hidráulica, rllluezas
do subsolo", prosseguindo o restante
da redação c:La.quele dispositivo que 11ca.rá aSSim red1g1<io:
"IV - A União, nos casos indicados na. lei, e tendo em mira o lnterêsse geral, a uxi11&rá os Estados nos
estudos referentes às suas minas, jazidas minerais, fontes de energia hidráulica, assim como no aparelhamento das estâncias m!nero ou têrmo-medicinais".
~ pa.lpável, sem a menor dú'rlàa, a
procedência. desta aditiva, porque amplia o .p oder de a.uxflio da União aos

Estados, "tendo em mira o 1nterêsse
geral", a fim de serem estudada.!5 as
suas minas, ja.zLda.s minerais, fontes
de energia. hidráulica, possibilitando
o aparelhamento das estâncias minero
ou têr.no-mediclnais.
Seria la<:una flagrante que o incls&
ficasse .com a sua redação originária.
sem incluir o amparo da União às de~
mà.ls riqueza.; acima, encrava.das nos
territórios dos Estados.
Bastará que a Douta Colnissão de~
letrele o disposto no n.0 m do mencionado § 9.0 para, à purldl\de, chegar à. co!lclusão do cabimento desta
emenda, por todos os aspectos que se
a encare, estude e ana~. ·m á.xime
se levar em linha de boa conta que
ta.l emen<ia. reflete a autonomia ·Jos
Estados e a crescente ajuda da União no desenvolvimento das riqu~
mencionadas, que abundam em no
território !)átrio, demandando, tão

.

estudos crescentes e construtivos,
··
nos nacionais de aproveitamento, q
visem o _engrandecimento e o maior
progresso de nossa Pátrts..
Sala das Sessões, 20 de junho ae
1946. - Jo6.o Botelho. - Maga.lhãa
Barata. - A.looro Adolpho. - CrefJCT11 Franco. - Z.ameira Bittencourt.
MOUTD. Ca.rtJ41h.o. - Duarte de Olt--

mrc.
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Mou.ra Carvalho. -

Aditiva
,!.o § 9.o do artigo 164 do Projeto:
Ad<)tem-se, em seguida à. palavra.
•Federal'' do aludiào § 9.o daquele
artigo 164t estas expressões: "Após
1n!ormação favorável e assentimento expresso do Estado interessado,.,,
ficando o dispositivo de preferência.
com esta. reda.çiio:
"§ 9.0 O a_proveitamento industrial das minas e das jaZidas minerais, assim como das águas e iia. energia. hidrá.ulica, ainda· que de propriedade privada, depende de automação
·ou concessão federal. após informação favorável e assentimento expresso do Estado interessado, na forma.
da. lei, e nos têrmos seguintes:
Justificativa

A emenda é corolário de outra que
oferecemos ao artigo . 188, n.0 I do
Projeto, quando pugnamos pela passagem das minas e demais riquezas
minerais à órbita. da propriedade tlo
Estado, conforme se impõe, indiscutivelmente, frente à tradição do direito de propriedade nosso e aos ditames de nossa cultura constitucional.
Nenhum entrave se criará. a<> Govêrno da União, com a adoção da ·
aditiva, porque o assunto é da alÇada.
da. autonomia dos Estados, e lhes limitamos a autonomia no "caso" vertente para mera J.n!onilação !al'orável em tõdas as modalidades do § 9.0 ,
na obrigatoriedade de serem os Estados
ouvidos. antes de outorgada
qualquer autorização ou concessão federal acêrca. do aproveitamento mdustrtal das riquezas naquele inciso
pormenorizado, aliás modalidade que
não fere a própria essência dos parágrafo e artigo. cita.clos, de vez que o
n.0 m daquele § · 9.0 estipula: "'Satisfeitas as condições da lei,· entre as
quais a de possuirem os necessários
.serviços técnico$ e adminiStrativos, os
Estados passa.rdo a exercer~ dentro
dos respectif)()S terrtt6rios, a atrib11:i~ constante .deste artigo. u
A inovação que propomos, inegàvel..
mente, é indispensável e merecerá,
por certo o apoio meritório da Oom1ssã.o Constitucional. restabeleeellf.lo a.

autonomia

estadual em assunto de

magna lmportàn.cla à sua. vida no seio
da Nação.
Sala. das Sessões. 20 de junho de
1946. - Jo® Botelho. - Magal1Uie3
Barc.ta. - Alvaro Adolpho. - Cre..
2)0rlf

Francg. -

La.meir~

Bittencou.rt.

veira.

Duarte de Oli--

N.0 3.318

Ao art. 164, § 19.0 :
Substitua-se pelo segwnte:
Nas concessões de tert.a.s devolutas,
os Estados assegurarão aos brasileiros
com habilitação, a preferência pano
aquisição até àez hectares, pelo menos.
Justificação
A mesma da emenda anterior.

Sala. das Sessões. 24 de junho de

lMS. - Ma.nuel l3enicio Fontenell.e.
- Segaàas Viana. - Baeta Neves.
Antonio José da Silva.

N.O 3.319

Dos n~os so~
Alterar, na !orma. abaixo, o ite.m.
vm do § 24, do art. 16~.
Redação primitiva:
Indenização ao trabalhador dispensado e estabilidade ·no emprêgo, nos
casos e condições que a. lei estabe-

lecer.

Redação proposta:
Indenização ao trabalhador e a. seus
beneficiários por motivo, respect1V6- - -mente. de dispensa e morte daquêle, e
estabilidade no emprêgo,· nos casos e
concllções que a. lei estabelecer.
Sala. das Sessões. 21 de junho de
1946. -

Romeu José Fiori.

Ju.stijicação
A indenização é uma garantia para
o tra.balha.dor. proporcional a.o tempo

de trabalho. O trabalhador vê nessa.
indenização uma importância que em
parte vai socorrê-lo no. momento em
que ficar sem o seu ganba pã.o. Por
isso, em geral, o operário procura
m&nter-se o máxinlo possivel numa. só
emprêsa., a !lzn de aumentar gra.dati·
l>amente o seu direito à. estabilidade, e,
por outro lado, para assegurar melhor
retribuição de indeniZação, no caso de
llllUi. disp~nss.

injusta.

Com êsse intuito, permanece o trabalhador dezenas de anos em seu trabalho ininterrupto. contribuindo para
o engrandecimento da emprêsa, e fazendo, com sua famfiia., o cálculo da
indenlza.ção no caso de um clia. ser
despedJdo e !altar-lhe o necessário
para o seu amparo e o de seus depen-

dentes.

-117-

NQ caso de uma fatalidade. vindo
êsse trabalhador a falecer, deixa muitas vêzes a famllia no mais completo
desamparo, por um determinado período, até que ela possa enquadrar-se
na situação criada com a perda daquele de quem dependia econômicamente.
Justo, por isso. será fornecer aquela
indenização a que teria direito em.
vida o trabalhador, no caso de dispensa, à famflia. do falecido, a fim de que
esta possa fazer face aos primeiros
socorros e ao seu ajustamento natural,
com a perda daquele que em. 'lida. dera
todo o seu esfôrço para manter-se dignamente ·com sua famflia, sonhando
sempre uma vida de segurança, paz
·
e tranquilidade.
N.O 3.320
DOS DIREITOS SOCIAIS

Acrescentar logo após o parágrafo

33.0 do art. 164, mais um, assim redi-

gido:

§ 34.0 As emprêsas industtiats
comerciais e agrícolas, nas condições
espec:ficadas pelo parágrdo anterior,
deverão manter, em perfeitas condições de higiene, serviço de alimentação para os seus empregados.
Sala das Sessões, 21 de junho de

tisfatórios para• a maioria do p.:>vo bra.:;lleiro.
N. 0 3.320-A
nos DIREITOS SOC!AIS

Acrescentar as seguintes alíneas ao
elo art. 164
XV - Simplificação das exigências
processuais, admitida a prova ..dos
atos e fatos de interê~se para os trabalhadores em geral e seus beneficiários feita, para fins relacionados
com a legislação do trabalho e a
previdência, e na inexistência de outra, por intermédio das justüicações
processadas perante os próprios tribunais de trabalho e instituições de
seguro social, ainda nos casos
em
que a lei civil exija instrumento revestido de forma es:p~:cial;
.
XVI - Gratuidade no fornecrmento, aos trabalhadores em geral e a
seus bene!iciãrios, das certidões
e
papéis solicitados para fins relacionados com a legislação do trabalho e
a orevidência social.
Sala das Sessões, 21 de junho de
§ 24

19.;6. -

Neves.

Romeu José Fiori. -

Baeta

Justificação

Item X:V - Muito embora já pro1946. - Baêta Neves.
curem geralmente os Tribunais de
Trabalho e as Instituições de PreviJustificação
dência. simplificar a ' lnstrução e o
curso dos processos e papéis em que
Justifi~a-.se a emenda em aprêço, ·
são
os trabalhadores e
pois é sabido que á. maioria dcs traba- ·seus interessados
beneficiários,
ainda há sem dú- 'lhadores brasileiros sofrem com a d~
vida, e especialmente no que se reficiência de alimentação.
fere ao seguro social. muito que
E' essa uma das _origens fi~ inúsimpliiicar nas normas e rotinas de
m-eras moléstias, como por exemplo a serviço
Vigentes. E ~.ssa simplificatuberculose e, também. da queda. da
ção está de tal modo ligada à própria
produção e da invalidez prematura.
possibilidade de realização dos eleToma-se muito mais !ácil ao em- vados objetivos da Previdência Sopregador, quando possui mais de cem cial, que não é demais estabelecer
empregados, ter cozinha espe.!lal para
uma diretriz a res-oeito no texto consos mesmos, bem como os r~pectlvos
titucional. Nesse· t>articular, deve
refeitórios, porque cada um de per si ser, também, dada · a maior fôrça.
procura alimentf:.14-se .com pequenas probante às chamad:ls "justificações
gulodices ou com uma alim~ntação
avulsas", processadas diretamente peque traz de casa, já fria., inadequada, rante os aludidos órgãos. com o rique somente pode fazer-lhe mal, tratual expedito que se faz necessário,
zendo conseque!ltemente prej\úzos inadmití."ldo-se que valham como prova
de todos os atos e fatos de interesse
direto.s ao patrão e ao Estado.
O próprio Govêmct já reconheceu para os segurados, ainda quando· a
essa deficiência. de alimentação do lei civil exija forma especial.
trabalhadcr nacional, quando criou o
A conversão dessa diretriz em norServiço de Alimentação da Previdên- ma constitucional é atualmente
o
cia: Social. Torna-se entreta::1to nemeio viável de se facilitar a documen~e!!sária ampliar êsses serviços em tôtação dos processos relacionados com
das as atividades profisionais. e de
a le~.slação do :.trabalho e de previmaneira mais concreta.. a fim de que àência, uma vez que para isso será
os resultados que advierem sejam sa- necessário texto legal de maior impé-
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rio que a. lei clVU. ante cujas exigências de ~ará.ter formal nada. pode a.
legislação esl!ecí!ica do tra.balho ou
os ~egu19.mentõS da Previdência..
Item XVI - E• outra. condição
"sine qua non•• do :JOm funcionamento dB. Preridên.ela. e da. legisla.~
trabalhista a gratuidade no fornecimento aos trabalhadores e seus beneficiários. das certidões e
deznais
papéis ~cessá:ios à mst:ruç'io dos

seus pr:ocessos. A previsão do assunto no texto constitucional é essencial
à continuidade e vigor da norma.. que
não deverá. ficar sujeita às possíveis
variações da lei ordiJliria..

N . 0 3.321
Ao iteiil XII, do § 24, do art. 164
Acrescentar, depoiS da.
palavra

"exercfcio", o seguinte:

e fixação do respectivo salário-profissional.
J usti/icQ,fât:J

O salário-profissional se distingue
dl} sa.\á.ti{)-'l'l\il'ISmo, po\s êste se refere ao mínimo vital para tôdas as
categorias
profissionais,
enquanto
aquêle em respeito à contra-prestação do trabalho executado por empregados que exercem certas e determinadas profissões, cujas cara.cteri&tica.s sã.o especificas e incon1undiveís.
..
A êsses profissionais cabe uma. assistência. tôda especial, a fim de que
seus salários sejaní fixados
em
quantum q11e lhes assegure existência condigna. e compa.tivel com
o
exercício de suas -ptofissões.
Se bein que por via das convenções coletivas de traJ)alho e atraves
das deciSões normativas dos tribunais traba.lhista.s, se poo.sa. chegar a
estabelecer salários-profissionais, casos há em que a. intervenção legislativs. se ia.z mister para. que o Estado, . co1ocado acima dos interêsses
em jOgo, resolva no interesse da coletiVidade.
No memorávei conclave que foi o
2. ° Congresso de Direito Social, realizado em São Paulo, foi aprovada a
tese sustentada. favoràvelmente
ao
salário-profisSional ~lo jovem publiclsta Arnaldo Sussekind, tendo sido relator da mesma o não menos
brilhante jurista qne é Nélio Reis.
Selll do!vida que o salário-profisSional só deverâ ser fi'Cado com o i.mPl:e$Cinõivel ~uida.do ~ com as reser\>as nec~-ia.s. coiJlo bem adverte

Arnaldo

Sussekind, em certa passa-

gem de sua tese:

"~o
BrasU. embora o
preceito
constitucional relativo ao sa.lá.rlo mintmo não obste a determinação do
salário pro1'issional pelo Estado, ceroo ~ que excepcionalmente devemos
aconselhar sua. imposição legai. E•
que sõmente para as categorias profissionaiS, onde em tôd.as ss di!erentes regiões do pais, as empresas possuam. pela fôrça do costume e da

tradição, cargos ou funções necessà-

ria.Inente ~ercldos -ix>r- . empregados
especlaliza.dos - somente para. essas
atiVidades será possível a estipulação
legal do salário profissional.
Ademais, toma-se indispensável,
para
essa fixação, a prévia realização de
rigoroso inquérito para. pesquisar as
"PQSSibilida.des eoonôm.\ea.s d'a.õ -reS?ec. t!vas emprêsa.s nas diversas regiões
d.o território brasileiro".
ísso ·-não - significa., porém, que se
àeva ~bandonar a via
legislativa,....__
muito principalmente depois da admirável experiência. que !oi, entre
nós. a. f~S.O do saláTio-p-ro!issional
· dos Jornalistas, caso típico em que
a lei veio resolver a contento uma. situação que. de outra forma, talvez
iôsse Jnsolüvel.
No curso das reirlndicações econômicas de certas classes, será o meio
expedit o de que o Estado disporà para eVitar a agitação social e as conseqüentf!S greves que. nem por serem legitimas, deixam de afetar a.
coletiVidade.
Rio de J a.neil'o. 24 de junho de
Francisco Gurgel A.maral
Ben.jc:m.im Fa.ra.'h.
Manuet Benício Fon.tenezze.

1946. -

V<tten.te. -

N.0 3.322

Aditiva
Aro artigo 164 -

§ 14.

Acrescente-se:
"Salvo o caso_ de necessidade pública.".
Sala das Sessões, 24:-G-46. - Da-

niel Fa.raco.

N.0 3.323

Substitua-se o artigo 164, ~ l3, pelo
seguinte:
"A todos cabe o direito e o dever
de pro\'er à. própria subsistência e a
de sua !aroma, :mediante tnbalho
honesto. "
Justi/icat;ão
A !órmula vaga do Projeto, preterimos a ds. emenda, transplantada do .
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ante-projeto de Constituição, ela.boTado pelo lnstituto da Ordem dos Advogados Brasileiras.
Sala das sessões. 24-S-4&. cfo Fontes.
N.0 3.324
Ao § 26.0 do art. 164.
SU~tua.-se

go

A71UZn-

pelo seguinte:

direito de greve somente poderâ
ser exercido, com as limitações impostas pelo bem público, quando tenha.
por fim a defesa de direitos assegura-

dos, na sua execução.,.

·

Justificação

Assegurados aos trabalhadores os di-

reitos que a Constituição estabelece.
e integrada. a. Justiça do ~balho no

sistema judiciário do Ps.fs. não subsiste!:n razões para moVimentos gre-

vistas. Nem os nossos trabalhadores

greve justa. Essa a razão da tórmula
substitutiva..
Sala. das Sessões, 24 de junho de
1946. -Alfredo Neoes.
N.0 3.325
Ao n.0 IX do§ 24 do art. 1~ depois
da. pala~ ..llospita.~... illclua·se: "e

dentária.''.

·

Justificação

Tã.o importante, pata a conservação
da. saúde de nossas p<>pula.ções pobres. corno a assistência médica, é

a. assiStência.. dentâ.rta, que !oi es-

quecid& no têxto constitucional. A
emenda Visa. sanar essa. lacuna..
Sala das Sessões. 24 de junho de
1946. -- Altreão Neves.
N.0 3.326
.Ao n. 0 V . do§ 24 oo art. 164. S~tost!

manüestam qualquer inclinação para. tua-se pelo seguinte:
êsse processo nocivo de recuperação.
"Proibição de trabalho ~ menores
A prova é que. proibidas as greves
entre 1937 e 1945. nem por isso dei- de 12 a.<nos, salvo como apren~es;
xaram os trabalhadores braslleiros de de trabalho ncturno a. menores àe 14
coope:-a:r com o Govêrno. Demais, · anos ; e em indústrias 'insalubre~ a
consagrada, com ampmude, a compe- menores de 18 anos e a mulheres".
tência da Justiça. do Trabalho, incluJustificação
sive para :fixar salários, é forçoso reAs condições econômicas de nwneconhecer a. necessidade de limitar o
direito àe greve a. casos acentuada- rosas íamillas reclamam. em mUlto.s
casos, o auxilio dos filhos menoz-es.
mente excepclona.is.
o lógica serta. n.ã.o incluil' a. maté- E atendendo a: q~ os curs::>s prjmál'ios
ria no téxto constitucional. Não nos .são ministra~ols ·a crianças entre 7 e
parece tratar-se de um dêsse direi- 12 anos, não há. razão ':>3:rs. ser ofítos tundamentais à organização polí- ciallzada, na con.StituiçãÕ. a ociosidade. para. os meninos entre doze e
tica., que ca.reça.m de declaração expressa. no estatuto político. A greve só quatorze anos. Também, num Pais
se justifica como um meio do traba- que se ressente de Ol)erários e ~i
lhador defender os direitos ineren- cos, não se compreende que se vendam
aas melll.ncs a ai)rend!zag,;m <ie ofites ao trabalho. Se a Constituição
já garante ésses direitos salário cidS e artes, que só as indústrias pomfnimo, horas de trabalho, bigiene, dem proporcionar. e <JUC pode ser
acidentes do trabalho, etc .• - para ministra.da. desde a idade escolar,
o cumprimento dos quais instituiu- simultAneamente com a. instrução inse a. Justiça do 'I'raba.lho, é inutil telectual.
garantir o direito de greve c:omo um
Sala: das Sessões, 24 de junho de
direito constituclonal, à parte e dis- 1946. - Alfredo Neves.
tinto. A J:latéria. pode ser. portanto,
relegada à le~ção ordinárla, que
N.0 3.327
admitirá. a greve como justa. só nos
A-o art. l-64.
casos em que ela tenha. por fim torInclua-se, no art. 164, ent-re as disnar efetivo o respeito aos direitos do posições
concernentes 8. familla, o setrabalhador, assegurados pela Consti- guinte pa.rágra!o:
.
tuição. Fora daf. a. greve é instrumento
de imposições, instrumento <ie luta. de
"A cliação e a educação dos fllhos
classes e de agitação esterll. Se, to- constituem o dever sunte.mo e o dida.via, bou\Ter conveniência de otdem. reita natural dos pais•• .
poUtica, de referir-se a Constituição
JustiJica.çâo
expressamente ao direito de greve,
outra deverá ser a !ónnula. adotada.,
Se o texto constituc,:lnsl vai conque desde logo !bce o conceito da ter um. conjunto de dtspos1ções con-
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cernentes à familia, é ímp:rescin1ível
que entre elas se inclua a que ~~ure
a presente emenda. - Gustavo C!l.pc:nema.
N.o S.323

Ao art. 164.
Inclua-se, no art. 16~ entre as d.st.oosições concern~ntes ~ cultura, o se·
gumte parágrafo:
"C uso da proprieàade pa:rticu•ar
~:·CJerá sof:re:r as restriçii""S que a :ü
dt>terminar em defesa do patrimônio
hi~tórico ~ a:r~i::t.ico

nacional".

Justificação

A emenda p:opõe a. adoção <!e 1.1m
preceito impra!'Kil:divel e de l~iti:r..~
d;~cie incontestá~ el. Gustavo Ca ·
1JC.;.To.e71U%.

N .u 3 . 329

Ao art. 164
Inclua-se, no art. 164, entre a.s di.:ipc.sições conr.e:r1'lentes à família, o segt.-ir.te pa:rágraio·
··os poderes públicos protegerão a
1Lfáncia e a ~dolescêncis contra tóda.
e.:;pécie de a.oa•v5ono".
J~u;ri/icaçàt'J

forme em entrave ao comércio marltimo entre portos nacionais e mesmo
em motivo de carência de gêneros alimentícios em determinadas regiões do
pais, enquanto, como vem ocorrendo
~sde certo tempo, os navics estrangeil'cs são impedidos de atender a
necessidades vitais das populações desamparadas. A concessão a titulo precário do direito de cabotagem aos navios estrangeiros, sempre que se caracterize a deficiência da navegação nacional, em nada prejudicaria o desenvolvimento da nossa. marinha mercante. de vez que esta l"eeuperaria.
automà.ticam2nte o seú previlégio logo
que estivesse em condições de exercê-lo.
Clemente Mariani.
N.0 3.332
Ao art. 164, § 16.0

Diga-se:
"A imigração poderâ ser limitada ou ·
proibida em razão da procedência, salvo quanto aos povos latinos." O mais
como está.
.. .. _ Justificação
.. .. . .

Impõe-se reforçar o tronco da nacionalidade. - Cleme-nte Mariani.

emenda lembra uma disposição
que, pelo seu significado social e
humano, não pode deixar de inscrever-se na Constituição. Gustat'O
A

Ca.pa:nema.

N.O 3.380
Ao art. 164, § 10.
S~a-se.

Justijicaç4o

Interêsses superiores, inclusive !lgados à defesa nacional, poderão autorizar a proteção alfandegária da
produção nacional por prazo mais dilatado que o previsto no texto emendado. - Clemente Mariani.
N.0 3.331

Ao art. 164, § 14.
Acrescente-se:

" . . . ·devendo porém ser facultada
aos navios estrangeiros sempre que
se cara~terizar a deficiência de transporte mar!timo em determinados portos."
Justificação

O previlégio de cabotagem inclue-se
entre os tneios de p!oteçã.o das marinhas mercantes nacionais. Não se
concebe, entretanto, que éle se trans-

N.0 3 .333

Ao art. 164,
Suprima-se.

§§

30.0 c 34.o.

Justificação
Não se devem opor bnrreiras alfandegárias à importação da inteligência e do conhecimento técnico. ~
riqueza incomparável foi a único de
que a Inglaterra e os Estados Unidos
permitiram aos seus exércitos saquear
a Alemanha, encaminhando-a para.
os seus laboratórios, as suas universidades, onde colaboram na sua dereza e no seu engradecimento. Não
serão .nem a nacionalidade nem a presta<,ião do serviço militar que ensejarão
a um pais inventar a bomba atômica.
por intermédio da qual se coloca na. ·
posição de ganhar todas a.s guerras.
-

Clemente Maricmi.

N.0 3.334
Emenda. ao § 16, do art. 164.
Substitua-se o § 16.0 do a;:t. 164
pelo seguinte:
§ 16.0 A seleção, entrada. distribui.:
çáo e fixação de imigrantes estarão
sujeitas a exigências e condições determinadas pelo interêsse nacional, na
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forma da lei. Será observado o seguinte:
I. Periodicamente fixar~se-ã. a cota
anual e a cota minima de entrada da
corrente imigratória espontânea de
cada ·pais, permitindo o aproveitamento dos saldos de cota. E' excluida do
regime de cota a imigração portuguêsa.
li.
A imigração promovida pelo
Govêrno Federal não está. sujeita a
nenhuma restrição numérica.
m. Um mesmo órgão da administração federal coordenará os se:rviços referentes à seleção, entrada, distribuição e fixação de imigrantes, os
de naturalização, e os de colonização
com aproveitamento de elementos nacionais."
Justificação
A emenda busca tornar mais am-

pla as possibilidades da imigração,
sem prejuízo das legítimas cautelas
indicadas pelo interêsse nacional. Nere1l. Ramos. -

ma.

CU3tavo Capane-

N. 0 3.336
Substitutiva
Ao § 10 do art. 164.

"Nenhum ramo da produção nacional poderá. receber proteção alfandegária por mais de 30 anos e, ainda
assim, desde que não importe em ex-·
cessivo ônm- ao mercado consumidor
nacional".
JU3tificaçao

Visa esta emenda. assegurar a.
justa proteção da nossa indústria incipiente, sem acanetar, entretanto, a.
possibilidade de escorchamento das
nossas populações, <:om o elevado prêço com que se pretende impor produto industrial, com largas margens de
lucro em detrimento ao interêsse coletivo.
E' justo proteger o surto industrial
do nosso pa~. mas não se admite que.
em nome deste surto, se mantenham
indústria de ficção, que longe de nos
beneficiar constituem somente motivo
de lucros para os seus dirigentes.
Sala das . Sessões, 24 de Junho de
1946. -

N.0

3.335
Substitutivo
Ac § 17 do art. 164.
· "Mediante legislação adequada

N.c 3.337
Substitutiva
!t

me-

União e os Estados promoverão
didas para a fixação do homem no
campo, mantendo o ensino primário
rural tipico, e assistência; sanitária,
o amparo financeiro, s. orientação técnica e bem assim planes de colonização e de aproveitamento <las terras
públi-cas; para êste fim, terão preferência: os nacionais, os habitantes de
zonas empobrecidas e os sem trabalho".

Justificação
O atual § 17 indica somente "pla-

nos de colonização e c!e aproveitamen~
to de terra!s públicas", como processo.;
. de fixação do homem do camp0.
Ocioso será reiterar argumentos para colocar em relêvc a imperios::t necessidade de incluir. na. Constituição,
as recomendações atinentes ao ensino rural tipico, à. assistência sanitária.
ao amparo financeiro e à orientação
téc!lica ao homem do campo.
Sa!la das Ses.sões, 24 de junho c~
1943. -

ves.

Euzebio Rocha. -

Eu.zeõio Rocha.

Ao § 14 do Art. 164.
"A navegação de cabotagem, ouan-

t<J a transportes

de mercadorias, é
privativa dos navios 12acionais· a exceção poderá. ser ~utorizada: entretanto. em casos de comprovada necessidades dos mercados consumidores nacionais.. .
Justificação

expe=iência dos · dias correntes,
quando se patenteia a absoluts. carência de gêneros e merca.dorías para
o. consumo das populações, em diferentes partes do território nacional,
em c-ontraste com a situação de outras regiões, onde os mesmos gêner0.5
e mercadodas se deterioram em virtude da prolongada armazenagem, à.
espera de transportes, toma di.s~n·
sâvel uma justificação mais longa da
emenda substitutiva. ora apresentada.
Sala das Sessões, 24 de Junho de
A

19~6.

ves.

-

Eu.zebio· Rocha. -

N. 0 3.338
Supressíva
Do § 15 do art . .164.

Baeta. Ne§

Baeta Ne-

Propõe-se o cancelamento do atual
15 do art. 164, dado que na. n.~va.
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redação proposta para o I 3.0 , a recomendação foi inclulda neue dl.sposit1vo.
Parece-nos que, na verdade, a junção das duas reeomendaç6es - as dos

n

3.o e 15 -

é

accnaelha.cta

pela.

identidade de ma~ria, completandose convenientemente o enunciado do
critério de liberdade de organização
econômica enunciado no primeiro
dispositivo.
Sala das Sess6es, 24 do Junho de
1946. - Euzebfo .Rocha. Baeta

Neoes.

N. 0 3.339
Redija-se assim o I 30 do artigo 164.
SOmente poderão exercer prof1ss6es
liberais os brasileiro, natos c o:s naturalizados que tenham preatlldo serviço militar a.o pais e aeJaun diplomados por estabelecimento otlclai ou
equiparado, reconhecido pelo Oovarno,
excetuados os té<:n1coa de notória.
reputação, contratndos pelo Oovémo
ou por emprêsas pt!.rtlc:ula.rca.
Jtu~ti/icatfvCJ

o

mencionado I 30 do artl10 164

está assim redigido no a.nto-proJcto,
(pá.g. 50) : "salvo noa cu011 de rocl-

procidade lntern~lona.l, a.dmltldoa em
lei, sômente poderAo cxorcar profla·
sões liberais os brullelroe natal e O!
natura.li.zados que tenham prestado
serviço milltar ao pala''.
.
Ora, a prevalecer eaaa rcdaçA.o "salvo nos cuca de reciproc:ldade 1ntema.cional adm1t1doa em lel" - aos
estrangeiros procedentes de pa.fs que
gozar da rec1procld&de, :t.tribulr-se-á
direito sem condiçAo ou obrtgaçr&o que
não concedida mesmo aoa bra.sileiros
natos por isso que estes eatarA.o obrigados a reva.UdaçL\o de diploma acadêmico e a. preataç4o de aervlço miUtar.

Rele\"8. alnC:c. ac:entua.r c;ue o pado ante-proJeto, tal como
está redigido, anular•. aem a menor
dúvida, o de n'dmero 34 do mesmo ar-

cento dos imigrantes advindos, nos
últimos cinqüenta ancs. e calculado
sObre os de ca.da nacionalidade. Incumbe à União a polft1ca de restrição por motivos eugênicos e de segurança nacional; à União e aos Estados a de fomento: e aos Estados as
outras atribuições em matéria de lmi·
gração".
Justificação
O texto do Projeto 11mlta sobre~a.
neira a.s atribuições dos Estados
quando são êles, em realidade, que
melhor conhecem as necessidades pró-

prias.

Sala das Sessões, 19 de Junho de
1946. - Horacio Later. - Benedito

Alves Palma . Cirilo Junior.
César Costa. - Ataliõa Nogueira.
Martins Filho. - Noveli Junior. Gojre® Teles Junior.

N . 0 3.341
Substitua-se o inciso 6.0 do § 24 do
artigo 164, pelo seguinte:
"Repouso semanal remunerado aos
domin.gos e aos feriados nacio~".
Justificação

E' lamentávEl que o legislador se
preocupe tanto . com a questão religlosa; quer que seja feriados os dias
de festividade .aos componentes da
Côrte celeste Se se convida o povo
a não trabalhar nos dias de festas religiosa, é convidá-lo à vadiagem. pois
no ano há mais . de trinta dias út.els
transformados em religiosos. Ninguém proibe à Igreja que festeje seus
santos à vontade. São festas tradicionds, bonitas, vistosas; o que não
se con-cebe é que o Estado se assoc:le
a êsses festej~s.
Sala da Assembléia Constitutnte, em
19 de Junho de 1946. -Campos VergaZ. -

Mathias Olympio.

rágra.fo 30
tigo.

Sala · das Sesa6ea, 24 do Junho de

1946. -

Souza Le4o.

N. 0 3.34~
Artigo 164, I 18,
SubatUu,.va
~ pará.arafo aori. aulm rod11rtdo:
"E' livre a. 1m11=1o de ortaem
americana ou euro la, o limitada a
de outras orirena,
ao Umlto aeri f1%ado por lel, entro doi• a cinco por

N.O 3.342

Suprlma-se o pa.ri.gra.!o 30 do inciso XIV do artigo 164.
E' antipático e antiuniversallsta
êste principio . Está ::.qui reencarnado
o velho espírito prussiano, que morreu
com o nacionalismo exnlta.do e perigoso. Considerem-se brasileiros todos
os estrangeiros que residem no Brasil
há. 25 anos. Não se constrói um mundo novo com prec<>nceitos velhos. Não
se reestrutura uma nova civilização
com medidas já fracassadas no passado! Provemos que somos cristãos de
Jato e não intelectualmente .
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Assembléia Constituinte,

19 de Junho de 194.6. - Campos Vergcd. - Mathias Olympio.
N. 0 3.343

Reõlja-se assim o § 37.0 do inciso

XIV do art. 164:

.. A !amilla tem direito a amparo
especial dos poderes públicos...
Justi/ica.ção

E' ilnprt!scindlvel suprimir os têrmos ..casamento indissolúvel''. Esta
frase não deve figurar numa Constituição, nem da Abissínia, nem do
Congo Belga. A conservação dessa.
exigência absurda constante no Projeto é um atestado de óbito moral
pa.ra a nossa mentalidade. E defendem-na. encarnlçadamente porque o
Vatlcano o quer!
Sala da Assembléia Na.c!cnal Constituinte, em 19 de Junho de 1946. Campos Vergal. -

Mathias OZympio.

pfo.

N. 0 3.344
Ao art. 16{, § 15.

b) assistência médica, hospitalar.
sanitária e farmacêutica ao trabalhador e seus beneficiá.lios. inclusive nos
casos de acidente de trabalho e de en~
fermidade profissional;
c) assistência jurídics. aos segma.dos
e beneficiários, nos processos e assuntos de seu ..nterêsse perante as instituições seguradoras;
d> benefício por incapacidade e pensão nunca inferiores ao salário minimo regional e aposentadoria, com vencimentos integrais, aos segurados com
trinta ou mais anos d'e contribuição;
e> padronização dos planos de benefícios e do processamentc, dêstes, asseguradas a máxima s1mplicid_ade e
rapidez nos trâmite::. processualS;
f> extensão do regime da previdência a tôdas as classes:
g) aplicação preferencial dos fundos
da previdência . em investimentos de
interêsse dos segurados e beneficiários
e no estimulo à solução do problema
da habitação.
Sala das Sessões, em 21 de junho
de 1946. - Romeu José Fiori.

Justificação
Redija-se assim:
§ 15 - o poder públicc- tem a obriO .seguro contra as conseqüências do
gação de assistir às emprêsas na sua desemprêgo não foi ainda instituído
função social, amparando-as contra as em nosso pais, embora constitua êsse
dificuldades ocasionai~.
risco um daquele~ a que a PrevidênDo projeto:
cia deve estender a sua garantia., como
§ 15 - O poder público tem s. obrl- . já. o fazem outros países. Assim, é
ga.ção de assistir ·e amparai as emprê- oportuno que o texto cons~itucio~l
sas, na ·sua função social.
consagre desde já tal orientaçao no disSela das Sessões, em 24 de junho
pOsitivo referente à. Previdência, sem
de 1946. - Clodomir Cardoso.
prejuízo da assistência aos desempre~ados,
estabelecida no item XI do
N_. 0 3.345
mesmo § 24, do art. 164:, ViSto como
nada impede que outra n:.odalidade de
DOS DIREil'OS SOCIAIS
a.mpa.ro - :omo, por exemplo, o auAlterar, na forma a::>a.ixo, o item xilio para reeDlprêgo -- seja prestado
JC do I 24 do art. 164.
por órgãos estranhos à Previdência..
Redação primitiva:
Ns. redação ora propos~a paxa o corPrevidência., me<iiante contribuiçã.c po do item X foi excluicia a parte reigual da UnUlo, do empregador e do ferente à. contribui~ão, que passaria a
empreg&do, em favor da. maternida- constituir ~bjeto de uma. alinea próde, e contra a.s conseqüências dos aci- pric, conforme adiante será. justüidentea de trabalho, da velhice. da in- ca.do.
valldez, da doença e da morte.
A alínea a) , que prevê a. contribuiRedaçAo proposta: .
ção do Estado, do empregador e do
Previdência.. em favor da msterni- empregado, as daquéles nunca inferiodade e contra as cons~üências do.s res à dêste. tem a sua ?erleita justiacidentes de trabalho, da velhice, dA ficativa no conceito moderno da preinvalidez. da doença, da morte e do vidência, cuja tendência. é no ~entic!o
deeemprêgo, observados, além de ou- ãe o Estado e o empregador chamatros de fins idênticos, os seguintes pre- rem a si a responsabilidade do seguro social. Dêsse modo, não se deve
ceitos:·
estatuir na Constituição a igualdade
o> eontribuiç.ão do Estado, do em- obrigatória. das três quotas.
pregador e do empregado, as daqueles
Temos, por E".Xem.plo, o caso do Chile.
nunca interiores à dêste:
onde existe um sentido moderno da
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Social", po,- ser uma das

que têm sofrido maiore;, reformas, e

que atribUi o maior enca:go ao empregad.l)l' e ao Estado, enqu.a.nto que ao
empregado cabe. uma pequena parcela. de responsabilidade.
Por isso, não seria consentâneo com
o direito moderno manter o .iteJ!l :X
confonne estâ. redigido, porque obrigaria. o empregado a contribUir seinpre
com parte igual à do empregador e
do Estado, o que en · dada. situação
pode não ser conveniente.
A letra õ), proposta, estabelece oue
a. assistência será também extensiva
aos benefi::iários do segurado, criando, ainda, a assistênci~ farmacêutica, e obrigando essa assistência. inclusive, nos casos de acidente à.o trabalho e e:lfermidade profissional.
E' público que, no seguro moderno,
procura-se enquadrar o seguro por acidente do trabalho nas próprias Instituições de seguro social. Mesmo em
nosso país, há o fato de que os seguros, que até pouco teinpo vinham sendo feitos pelas companhias seguradoras particulares, passaram, automàticamente, para os Institutos de Previdência Social, por fôrça de um recente decreto :io Govêrno. Assim, a Constituição consagraria. e fortaleceria essa.
orientacão salutar já adotada na. lei
ordinária.
Al!nea c) . Aparece· aqui uma inova.çã.o que trará. ótimos resultados, ql4er
para a Itistituição seSl~a.dora, quer
para os associados filiados .
A a.sslstência juridica toma-se tl!lla
necessidade aos trabalhadores, pa:-a
que êles possam usufruir integralmente os beneficios da Pre'Vlà.ência.
Em geral, o operário ~ seus beneficiários não têm conhecimento dos assuntos de natureza jurídica., e encontram as maiores dü:culdades para
preparar a ir.strução dos processos,
quando r~orrem a uma Instituição <ie
Previdência, quer para adquirir o lar
próprio, quer para. qualquer outro gên'fro de pretensão.
As instituições d-e prev!dência, possuindo departamentos ju..1'fdicos especial!.zados, poderão, com facilidade.
prestar mais ésse relevante benefício
aos seus segurados, evitando, assilll,
que os associados, em sua maioria,
sejam obrigados a recorrer a terceiros. com despesas onerosas e nem
sempre feliz resultado. Aliás, as próprias entidades lucrariam indiretamente com ~ssa a.ssistênc:a, porque os
processos se.apresentariam com a. ins-

trução regular, evitando-se trabalhosas
dili~ências e morosos trâmites.
Alínea à.) As aposentadQria.s, os auxilias pecuniários e as pensões nunca.
déverão ser infer!ores ao salário minimo regional. Nada. mais justo do
que pagar-se de beneficio ao trabalhador, no rnfnirno, o salário Jilinilno nec~ssârlo para sua subsistência, pois,
estando éle doente. é quando mais necessita de dinheiro e de auxílio para
tratamento.
Se o próprio Govêrno, estabelecendo o sal.ár!o mínimo obrigatório, reconheceu qu~ o trabalhador necessita
daqu~le mín.inlo para. se m.anter com
saúde, nada mais justo e humano do
que dar-lhe aquele mesmo mínilno a
titulo de beneficio, quando necessitar
de amparo d·a sua Instituição de Previdência.
A aposentadoria. com vencimentos
integrais, após trinta anos de contri·
buição, é, também, uma medida perfe!tamente justa. O trabalhador, que
colabora para a criação da riqueza
nacional e cont.t!bui para uma Instituição durante trinta anos. merece
afinal o seu d·~S<:anso, à. semelhança
do que se dé em . outras atividàdes,
com prõventos iguais, pelo .menos, aos
que .tinha quando em atividade.
-· · o trabalhador. nessas condições, já
é um homem velho e cansado, que cal'~e d-e uma nrotecão t.õda esoecial do
Estado e das Institutições segura.doras.
Alínea e> A padronização dos planos de benefícios torna-se necessária
para evitar-se as injustiças que hoje
se verificam Em virtude das quais um
operá.rio, entre dezenas ou centenas
de outros. contribuindo com igual iiilportância. para um certo Instituto ou
Caixa. se vê privado d-e deter:nina.dos
benefíc!os de que os outros gozarão,
apenas porque estão filiados a diversa.
instituição.
·
Outras vêzes, transferido de um
Instituto ou Caixa para. outro congênere, perde o segurado certos ben-efíCios que a instituição a que estava
filiado primitivamente assegurava. e
que aquela para a qual fo! transte:ido não concede. Trata·se, pois, de
corrigir uma grande injustiça. social.
Allnea /) A extensão do regime da
previdência a tôdas as classes ap::-esenta tais conveniencia.s de ordem. social e humana que certamente não se
faz necessário encarecê-las.
Alínea g) O dispositivo. proposto
justi!ica·se para evitar que os fundos
da previdência social sejam desviados
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c!eve t::r situação preferencial nos !n~
vestimentas, sem que isso signifique,
todavia, a proibição de outras operações necessáras à boa rentabilidade
das reservas das insttiuições.
N.0 3.346
Ao art. 164.

Inclua-se, no art. 164, entre ás disposições concernentes à cultura, o segtdnte parágrafo:
.. As ciências, as letras e as artes
são livres, e terão constante amparo
dos poderes públicos. "
Justificação
A disposição, proposta com a pre-

sente emenda, consigna um princípio vital da cultura humana, o da
liberdade do espirito na criação intelec~ual, e dispõe sôbre a proteção que
o~ poderes públicos devem dar
às
ciências, às letras e às artes. - Gus-

tavo Capanema.

N.0 3.347

Ao art. 164.
Substitua-se o § 4.0 do art. 164,
pelo seguinte:
·
§ 4.0 • o bem estar social condiciona. o uso da propriedade, assim como
a ;usta distrihuição dela, com iguais
oportunidades para todos."
Justificação

A · emenda busca tornar mais claro
e preciso o pensamento do § 4.0 do
art. 164. - Gustavo Capanema.
N.0 3.348
DOS DIREr.rOS SOCIAIS

Alterar, na forma abaixo, a. redação 'io item IX do § 24 do art. 164.
Redação primitiva:

Assistência. médica, sanitária e hospitalar ao trabalhador, assim como à.
gest~nte, que terá. assegurado descanso antes e depois do parto, sem prejuizo do emprêgo e do salário.
Redação

proposta:

Assistência médica, sanitária. e hospitalar ao trabalhador e a. seus beneficiários, assim como à. gestante,
que terá assegurado descanso antes
e depois do parto, sem prejuízo do
emprêgo e do saiá.rio.

Sala
1946. Neves.

da~

Sessões, 2: de junho de

Romeu José Fim. -

Baet"

Justificação

O trabalhado!, em geral, ganha
para si e para o sustento de sua. família, ou seja, dos seus beneficiários.
Assim, não é justo '}ue, quando estiver doente qualquer membro de sua.
familia, não se possa éle valer da assistência. da InstitUição para a qual
contribui.
Muitas vêzes, o contribuinte não
utiliza pessoalmente essa assistência
durante anos, enqu~nto que é obrigado a despender do pouco que lhe
resta. do seu ganha pão, em médicos,
farmácia, hospitais, etc. . para membros de sua familia. E' justo, assim,
que o direito a. essa. assistência seja
extensivo à. sua família.
N.0 3.349

Ao art. 164:
Outro alvitre, além do lembrado
noutra. emenda: Suprima-se o princípio do art. 164, e
transforme-se
cada um de seus parágrafos num artigo.

O principio do art. 164, como está
no projeto, não contém preceito imprescind.ivel. - Gustavo Capanema..
N.0 3 . 350
Ao art. 164.

Acrescente-se, onde convier:
"Os fundos das instituições de seguro social não poderão ser empregados em atos estranhos à sua finalidade".
Ju::titzcação

seguro social não
devem desviar de sua finalidade os
recursos arrecadados .
Exceção feita d~s reservas absolutamente necessárias. não se pode, admitir, em tais instituições. a existência de disponibilidades. São tão grandes s.s necessiaades no dominio da assistênc~a e previdênciR
social, que
ninguém ousará alegar falta de apficação para. as contribuições recolhidas.
Não se trata, aqui, de entidade que
possa. pretender lucro. Não há lugar
para a sedução de renda. Nenhuma
renda materia.l equivalerá aos beneficios de que precisam os segurados
e que lhes não são concedidos.
As instituições dP.
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Nem as

quantias correspondentes

às reservas poderão ser 81i):roveita.da.s

em transações, como as de emprésti-

mos, m~o a segurados, fora. dos
objetivos de assistência e previdência
social. Impede êsse aproveitamento a
própria. natureza das reservas.
Convém figure na Constituição
neste momento de reestruturação nacional - o principio contido na emends. e que já se encontra. em C<>nsti·
tuições americanas.
Sala das Sessões, 21 d E junho de
1946. -

vas.

Eloy Rocha . -

Antero Lei-

N.O 3.351
Ao art. 164. ou onde melhor con-

vier:
Acrescente-se:
" As reformas ou aposentadorias de
militares, funcionários· ou quaisquer
trabalhadores, por tuberculose ou le-pra, serão concedidas, pela União e
pelos Estados, Distrito Federal. Territórios ou Municipios, ou por instituições de seguro social., com as vantagens fixas, integrais, percebidas na
atividade, respeitado, porém, o limite
máximo das reformas ou aposentadorias por outros motivos".
Justi/iccu;ão
Será necessário justificar o principio que a emenda consubstancia? Não,
nem se deve dizer uma palavra de
justificação, em atenção aos que sofrem ou sofreram necessidades criadas pela tuberculose ou pela lepra,
tão terriveis quanto general.i.zadas em
nosso país.
A emenda não prejudica a assistência social. que está ::eclamando ação'
dos poderes ·Públicos, para amparo
daqueles doentes e defesa. de sua. famma. e da coletividade tOda.
Já existe na legislação sõbre funcionários públicos a norma proposta.
Quanto · ao ~~abalho privado, só algumas in.stitwçães de seguro social
dispensam proteção; e ainda. muito
reduzida, aos aposentados em con.SeQ.üêncla de teburculose ou lepra.
Que o prit:cípio deva constar da.
C~tituição, não rests dúvida. somente no exereicio do Poder Constitliinje será possivel ao Congresso Nacional impor aos Estados e MUllicipios norma que envolve matéria da
çompetência. destas pessoas de direito
pú6lico. E com relação a. todos, I:lillta.res, funcionários públicos e quaisqüér trabalhadores, inclusive privados,
COllJém seja dado ao :principio - com

a· aprovação da emenda - carát-er
constitucional.
E' clara que a concessão da aposentadoria ou reforma, por tuberculose
ou lepra, com as vantagens fixas, int"egrais, da atividade, deverá respelty o limite máximo, norma.!, das
vãyagens de quaisquer reformas ou
aposentadorias.
Sala das Sessões, 21 de Junho de
1946. -

vas.

Eloy Rocha. -

Antero Lei-

N.0 3.352
Ao art. 164, § 7.o.
Acrescente-se, no § 7. 0 do &rt. 1M

&

palavra "progressiva", após "nacionalização".
Justi!icat;ão
Tem a emenda a mesma razão que
prevaleceu no § 6.0 , qto."11.!lto à nacionalização dos bancos :te depós1t.() e
de outras empresas.
Sala das Sessões, em 21 de junho
de 1946. - Eloy Bocha.
N.0 3 . 358DOS DIRElTOS SOClAIS

Art. 164- § 20- "Nenhuma. alie-

nação ou concessão de terras públicas, de área superior a dez mil hectares, será feita sem prévia autorização do Senado Federal" QE.stá no
P.rojeto) .
Acrescente-se, in tine.: "Gb.servado,
no que fôr aplicável, o disposto ·rJo
art. 1'10, n .o l.
Justijicaç®
A concessão de terras, em. zonas
consldera.da.s imprescindíveis à 'lefesa nacional. está subordinada à a.provaçã.o do Conselho de Segurança Nacional (art. 1'10, n.0 I) . E dai, a nossa
emenda, para melhor destaque da
matéria..
Sala d2S Sessões. em 22 de junho
de 1946. - Dolor àe Andrade .
N.• 3.354

Ao art. 164, § 24. inciso XIV:
Su.bstitua-s·e, no art. 164. o incl$0 XIV do § 2~ por êste:
"Fixação de proporcionalidade do
número de empregados brasilei!'os e
da. totalidade de seus salários, em relação a estrangeiros, nos serviços públicos dados em concessão e em outras empresas que a lei determ.inar•'. ·
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S. S .• em 24 de Jtmllo cie 1946. 1
Pela. legislação atual, não há. · Jorge Amado. - Mauricio Graõois.
Luiz Carlos Prestes. - Batista.
aó proporcionalidade do número de
Neto. Alcedo Coutinho. Trl.trabalhadores brasileiros, senão &Inda.
jino Ccm-éa. Claudino José 44
da totalidade de seus salários - ConSilva. - GregoTio Bezerra. - Carlos
wlldação das LeiS do Trabalho, artigo 354, parágra.fo único. Ne:r. há. Ma.righella.
N. 0 3.356
..fixação de pereentagem de empregado.; brasileiros que devem ser manArt. 184 - Entre o § 31 e o 32.
tidos obrigatOriamente" nas emprea.crescenta.r: "O Ensino Primãtio o
sas e, sim, fix~ão da percentagem ou Secundário. o comercial e o Técnicoproporeionalldade, em relação a esprofissional são gratuitos".
trangeiros.
Justijicczção
2 - E' demasiado restrita a expresiáo •nos estabelecimentos de detercultura não pode constituir priTi. lllin.&dos :ramos de comércio e indúslêgio de classe. Todos têm diret to à
tria", copiada da Constituição de 16
de julho de 1934. A legislação s~je;ita instrução, sem distinção a não ser o
valor individual revelado. s~mos, porà regra. da proporcionalidade estabefavoráveis à gratuidade do enlecimentos que não são ramos do co- tanto,
ao menos em seu grau primário
mércio ou da. indústria., como, po:- sino,
e secundário. A concessão do ensino
exemplo, os b.ospitals.z-es e 1is>oteráTécnico-Profissional gratuito é, aliás,
picos Consolidação das Leis do de
enorme interêss~ para a nação.
Tra.1:)s.lho, art. 352. Estatuida a norpois
temos necessidade de técnicos
ma para os serviços públicos dados
e de operários especializados, parn. o
em concessão, a sua extensão a oude nossa indústria.
tras emprêsas pode ser de'xada à lei progresso
S. S., em 24 de junhc de 1946. ocdinária.
JMge Amado. - Mauricio Grabois.
3 - U.zna vez que s emenda toca
- L ui<: Carlc~ Prestes. - Bcztista
DO inciso, recomenda-se a supressão
Neto. Alcedo Coutinho. Trida palavra "obrigatôria.mente·•, que
/ino Corrêa. Claudino José cl4
não tem razão de ser. Dito que "ue- Silva. - Gregorio 13ezerra. - Carloc
vem ser mantidos", é ex~usado acresMarighella.
centar "obrigatoriamente". De resto,
N.0 3.357
a. própria expressão ''Que devem .ser
Arl. 164 - § 34 - Suprimir.
mantidos'' é dispensável.
Sala das Sessões, 21 àe junho de
Justificação
194&. -

vas.

Eloy Roch4. -

Antero Lei-

N.0

Art. 164 -

3.355
§ 30 suprimir.

J~tijicc.ção

A medid-a constante do art. 164 § 30, cuja supressão prol)ômos, sob

su.a. aparência falsamente ljemocrátic&, representa, no entanto, prejuizo
pa.l'8. o pais. De acOrdo com a letra

do pe.rá.gn.fo, profissionais estrangei-

ros, de reconhecida competência, professôres, cientistas, t«nicos de valor,
~:tão pod~riem exercel' sua profissão
no Brasil, só pelo fato de não haver
profissionais brasileiros trabalbs.ndo
em seus paises de origem. .'\ssim,
mesmo sábios como Einstein, JollotCUrie, Langevim, ficarão privados de
nos dar o auxilio de sua colaboração.
Num pais de indústria incipiente, como
o Brasil, não podemos dispensar a assistência de té<:nicos, cientistas e de
profissionais honestos e de comproYado saber que queiram tr2.ba.lha.r em
nc.s..~

meio.

Somos pela supressão do parágrafo.
porque a. medida nele proposta é antidemocrática e anti-?atriótica. Limitando os direitos dQs técnicos estrangeiros, muitos dêles de comprovada
competência, impede o pais de receber vn.liosas contribuições no campo
da ciência, da cultura e da arte.
S. S., em 24 de junho de 1946. JorrJe Amado. -

-

Mauricio Grabois.

Lu!% Carlos Prestes. -

Batista

Neto. Alcedo Coutinho. Tri/ino Corrêa. Claudino José da.
Silva.. - Gregorio Sezerra.. - Carlos
Marighella..

N.e 3.353
Ao art. 164, § 26:
Substitua-se, no art. 164, § 26, por

êste:
":;: reconhecido o direito à greve.
condicionado à tenta.t1va de concilia-

ção prévia do litígio perante a Justiça. do Trabalho e à deliberação, em
votação secreta, da maioria. dos tra.ba.Ulaàores interessados.

-128-

. · ··· 'Nfft' será licita a greve por moti.f\.os estranhos ·às condições do. jra.·
balho, nem nos serviços executados
pelos poderes p\1blicos, ou colocados
sob sua. administração. A lei reguIa.rá a. intervenção, em caráter tran. sitório, dos poderes públicos na. a.dministra.ção de em!)rêsa.s privadas,
quando, em conseqüência. de greve o
exigir o bem comum."
Justificação
1 Não satisfaz, no projeto, o
texto sObre a. greve.
.Já que se fala em greve, é preciso
esclarecer de que direito se trata., indicando-lhe, com precisão, o conte'O.do. São poucos os que nega.m o direito à. greve. Mas, os que o reconhecem, dão-lhe s.rbitrária. e divergente conceituação.
2 - Não há clireito à greve, como
há direito à vida., ou direito ao trabalho, ou ·direito de reunião, ou direito de associação. Rela.cic>na...;se a
greve com êsses direitos, possui um
pouco de cada dêles. Mas, tem ma.!s,
tem características próprias, que configuram um novo direito.
A greve não é ato normal, mqs
extremo, de defesa.. Participa., a um
tempo, da legititna. defesa e da. rev.:r
lução ou da guerra.
Não é atitude pacífica. ~ antes,
fundamentalmente, ato de guerra. :e
uma atitude negativa, mas de indisfarçável a.gressiVidade. 'Nem. é pla.tôllica. essa. agressividade, ainda qua.ndo não haja. violência contra as pes60a.s ou a.s coisas.
Não afeta, somente, as relações
entre empregadcx; e empregadores:
não somente a ordem jurídica ou a
ordel!l social, .senão ainda a ordem
econômica.
Interessa, sempre, à coletividade.
&se interêsse com·.1m. pode ser mai':lr
ou menor. Sel'á, às vezes, qt!e.stão
de Vida ou de lllorte. Basta !e~brar
que a pr~eira conseqüência da. greve
é reduzir ou fazer cessar a produção.
Pode atingir terceiros, estranhos ao
confllto, e à coletividade tOda, em
seus direitos vitais.
3 - Tenta-se, por isso, nos países
democráticos, eVitar ou restringir as
greves, enquanto aos trabalhadores
são concedidos outros meios de de·
tesa. de suas reivindicações.
4 - A greve é legitima na. medida
em que se apresenta. como ato de de·
tesa dos trabalhadores.

Segue dai que não se pode apreciar o direito à greve, com de.is.tenção às normas que regulam · as relações entre empregados e emprega.dores. Em pa1ses cuja. legisla.ção é
fracamente intervencionista., em que
são :reduzidas as restrições lega.is impastas às partes no contrato de tr~
balho, explica-se - a. não íngerênc!a
dos poderes públicos nos conflitos cvletivos do trabalho. Mas, entre nós
onde a. volumosa legislação do trabalho expressa, a cada. passo. limitações à liberdade das partes; onde a
Justiça do Trabalho tem competência. normativa, isto é, pode impor novas condições de trabalho aos litigantes e estendê-las a outras pessoas
a. greve perde muito a. sua razã.o de
ser.
5 - P~a. a· legitimidade da cessação coletiva e concertada do trabalho,
é mister não haja dúvida. sôbre o fracasso da concilla.çâo entre as partes
e de que a greve correspondt à vontade dos trabalhadores. Enquanto
não tenham sido esgotados os recursos de conciliação; enquanto não
tenham tido os trabalhadores, pelos
meios regulares, a oportunidade de,
sem coação de qualquer origem, manifests.r sua intenção, não se justifica --a greve. Ssses requisitos da greve
legitima., longe de enfraquecer ou impedir o direito à greve, asseguram e
fortalecem i!sse direito.
De outra. parte, há cessação cole·
tiva e concertada de trabalho que a
lei não pode reconhecer. J:: a que tem
como causa. motivos estranhos às condições do trabalho, ou a que se verifica nos serviços executados pelo poder
Público, ou colocados sob sua ad.mlnistraç;o. Em. ambos os casos, não há
greve, ou em ra?~ do objeto, ou em
razão do sujeite passivo. No primeiro
caso, falta o objeto, que integra um
dos elementos do conceito de. greve.
No segundC>, contra os poderes públi·
cos a cessação coletiva e coDcertada
do trabalho é muito mais do que greve: é a insubordinação, a revolução.
Num regime democrático, os trabalhadores deverão ter outros processos para
reivindicação de seus direitos junto
aos poderes públicos. E, se não ti·
verem, se a cessação coletiva e con·
certa.da do trabalho fOr o último recurso de defesa, em questão vital, será
justificável êsse ato, mas a le! não o
Poderá reconhecer previamente, como
·não reco~ece a revolução.
6. Há, .certamente, condições de
exercício da greve que pertencem ao
dominio da. lei ordinária, como as re·
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ferentes aos meios empregade>s, que e da deliberação da. greve pela. ·~
não devem importar violação de di- rla. dos trabalhadores.
·
reitos, seja dos empregadores, seja.
8. Sem dúvida, a redação da emende trabalhadores dissidentes.
da. poderá ser melhorada, mas para.
Mas, estabelecido como norma. cons- jsso haverá oportunidade Quando da
titucional o direito à greve, as restriredação final do projeto. P.re!er1mos
ções ao exercicio dêsse direito e, so- a. expressão "direito à greve". mais
bretudo, os ~asos de Proibição de greve exata que "direito de greve".
devem constar do texto constitucional.
Sala. das Sessões, 21 de junho de
Também deve ser prevista. na. Cons1946. - Jaoy Rocha.
tituição, para. que possa. ser legitimamente praticada., a intervenção na.
N.0 3.359
administração de emprêsa.s privadas,
Acrescente-se ao parágrafo 24, do
quando, em consequência de greve, o
exigir o betn público. lS: uma restri- art. 164, os seguintEs preceitos~
ção a. direitos a.ssegtira.dos pela. cc.ns- ' a / exsD:J.e médl~o 1nlcia1 obrigstórlo,
tituiçãc.
inclusive radiológico, do trabalhador
7. A emehda. atende à tradição do ao ingressar nas indústrias, que a lel
nosso .direito até à carta. de 10 de determinar seguido de reexames penovembro de 1937, sem despresar a. riódicos da' mesma extensão, em espaevolução.
ços sugeridos pela. :na.tureza do serviço.
Até 1937, a nossa lei não proibia,
õ) ensino técnico-profissional.
elXl tese, a l)arede, fosse ela. t·r aduzida.
pelo lock~out dos empregadores, ou
c) seleção e orientação dos tra.bapela. greve dos empregados. Restrinlhadtires, de acôrdo com as suas aptigia-lhe, porém, o exercido, quanto ao dões fisico~psiquicas.

sujeito, à causa, aos meios usadas e
aos antecedentes. Conforme o sujeito
- funcioná.tios públicos -, a. causa motivos esttanhos à.s condições do
trabalho, os meios usados - ameaças,
violências, manobras fraudulentas -,
a lei considarava a gl'eve crime contra.
a ordem P()litica - lei n.0 38, de 4
de abril ·de 1935, arts. 8 e 7 - . contra
a ordem soc1al - arts. 18 e 19, - e
contra a liberdade de trabalho - Consolidação das Lets Penafs, art. 204. e
U 1.0 .e 2,0 • Nesses casos, a greve
constituia. justa causa de recisão do
contrato d~ trabalho -:- lei n.0 136,
de 14 de dezembro de 1935, art. 23.
Alnda nos casos l:láo classificados
como criminosos, a lei considerava-a.
motivo de l'escisão do contrato, desde
que não !louvesse prévio entencUmento
Partes, por intermédio das Com1ss6es
1'~$tas de Concillaçlo, ou ocorresse
mobserv4ncta. de dec!sáo dessas co:Düss6es, ou. de acOrdo pe_"'S.Ute elas
feito Decreto n.0 21.396, de 12 de maio
de 1932, arts. 26 e 27.
. Era o dirt!to vigente quando a carta
de lO de .tlovembro de 1937 acabou,
de todo, com a parede, prescrevendo
que "a gre~e e o Zock-out são d~-a
dos recursos anti-sociais, noc1vos ao
trabalho e ao capital e 1ncom:ps.tive1a
com ~ su])erlores interesses de. produção nacional. ••
Hoje, o t>ecreto-le1 n.0 9.070, de 15
de março de 1946, que dispõe sôbre
"a suspensão ou abandono coletivo
do trabalho. esboÇa., embora. tncomPlet.o ou 1ltiper!e!tamente, os pnne!P1os da tentativa de concUiação prévia

Ju.stifica.çã.o
Tendo o Projeto adotado a orientação de consagrar no seu texto normas de defesa e proteção ao trabalhador, jlJlgamos i.tldispensável sugerir
alguns Principies de Higiene Industrial, que lhes são complementaras,
atualmente seguidos nas indústriais de
outros pa.ises.
o pn~eíro prece!to é ssrutar, tanto mais ctuanto deva. ser seguido obri·
gatõriam~nte . O exame médico inicial, cllnlco geral e S.CODlpanhado do
exame I:adiológico, pelo menos cia região ~cs. nos trabalhadores que
ingr~ nas indústrias tem. dupla. finalidade ::vantajosa.: é um pOsto avançado de profilax1a da tubercUlose e
das doenças cArdio-va.scula.res e, ao
mesmo ~po. evita as freqüentes contendas j~diclârias entre empregados e
empregac1oreõ.
E' fãcll perceber quanto representa
de bene!íelos 1Dcontestáve1s a provi·
dêJlcla. .sugerlda, nAo só para o aspirante ao emprêgo <XmlC> também a
sa~de ptlbllca. Ao empregador é pa~
tente a '9antagem decorrente, pois nio
assumirá as respollSabUldades presen-

tes e futuras de admitir eiil seu ser-

viço um portado:- de doença. transm1s·
s1vel. mU1tas vêzes in&parente e s6 revelável à penetraçlo dos Rálos X.
O re·exa.me é wn.a necessidade imposta pelo mérito do aeompa.nllamento
da. sa11de do trabalhador, sobretudo dos
que labu.ta.m em 1nd(lstrias perigosas.

.s.oi.

~

-130tais como ss que lid.aln com ~ smca. o
chumbo. substâncias tóxicas. corrosi-

quer, pois muitos países, como a Austrália a NoV'al Zelândia. e quase
vas e outras.
tôdas as nações americanas CODl a
O ensino técnico-protisslonal se 1m·
Argentina à frente, se preparam para
põe como medida de s.mplia.ç§.o dos
abrir as suas portas a uma. imigraquadros de técnicos para. o atendimenção ampla, certos de que o imlsrante
to do progresso vertiginoso das indússignifica desenvolvimento, cultura.
trias e de preparação de sucessôres
progresso.
nêsses serviços.
A1 estão os paises que receberam
A seleção e orientação do trabalhaimigrantes em larga escala, para
dor segundo as suas aptidões fisicoatestá-lo - os Est&.d.os Unidos, o Capsiquicas é a ma.:1s sábia da.s providênnadá e a Argentina, para só citar os
cias que deram em todo o mundo e
de maior progresso e civlliza.ç~o.
sobretudo nos Estados Unido.s o maior
Mesmo entre nós já experimentamos
rendimento do trabalho. Basta que
o que vale a imigração. Os Estados
se compulsem os dados estatisticos que
a receberam estão colocados na.
trazem os tratados modernos de Hi- · que
vanguarda
do progresso em nosso
giene Industrial. para que se adote a.
pais
levando
a dianteira na produsugestão com entusiasmo cientifico e
ção • na alfabetiZação, na saúde.
patriótico.
J~ Rui o observara nos primórdios
Pl'evendo aumento de ônus para. uma.
da República.:
indústria nascente, como é a nossa.
"'No mesmo Brasil, o Rio de Jadesde logo a emenda prevê que a lei
neiro
a que deve, em boa parte, os
determinará as indústrias em que o
laivos que tem, de cidade civilizada.?
sistema. deva. ser estabelecido.
Que !oi senão o elemento estrangeiSala. da.s Sessões. 24 de junho de
ro. o qÚe operou a transfiguração de
1946. Janduh:y Carneiro. SaSão Paulo, velho aldeiamento de esmuel Duarte . ....,. José JoJfiZTJ.
dantes e funcionários ainda há eêrca
de vin.te anos?
0
N • 3.360
Pelo Rio Grande do Sul, pelo PaAo art. 164, IV, § 16.
t"aná., por Santa Catarina, ainda, não
Suprima-se a primeira parte do
se está derramando o elemento .esparágrafo e redija-se a segunda. como
trangeiro em bençáos de cultura e
segue:
progesso? <Com à Const. Fed. Brasileira. Vol. V,, pá.g. 94.)
A entrada de imigrantes estará
Não devemos, portanto, deixar na.
condicionada à sua capacidade f.Isica
e civil.
nova Constituição que nos regerá os
destinos, flagrante patente, uma. estreita politica imigratória, estabeleJustificação
cendo limites e entraves ao imigranPais eminentemente agrfcola (para
te que nos procure.
usar de um chavão nacional que emNós estamos agora na situação em
bora lu,~ar comum é verdadeiro) • de
se encontravam os Estados Univasta extensão territorial despovra- ·que
dos no século XIX. não podemos nos
da, a canalização de correntes imigratórias para terras brasileiras, é · aprestar para a atitude tomada pela
nação irmã no século em que Vivecondição imprescindivel do seu promos. Quando chegarmos onde hoje
gresso.
se encontra a na~ão americana do
·Precisamos de braços para a nossa
norte, então agiremos como ela.
lavoura e também técnicos para as
Quando os interesses do Brasil o exinossas indústrias, vale dizer precigirem, saberemos como limitar a imisamos estrangeiros de tõdas as progração ·ou mesmo lhe fechar as porfissões. Todos sel"ão benvindos desde
tas, por encp.tanto devemos abri-las.
que conosco querem trabalhar pelo
NUl:la pollt!ca. de vistas largas quanengrandecimento do BrasU.
to à imigração, estará um dos fa~o
E
nenhuma oportunidade se nos
res da nossa grandeza de amanlla.
apresenta tão propícia r-r.~o a de agoOuçamos ainda o grande oráculo
ra, quando na velha Europa o cáos
da grandeza. nacional, ouçamos ainos impele para. ~, __ em büsca de .. ·-,
da Rui, e não lhe olvidemos a. advernova pátria, onde em calma e libertência.
dade possam no\'amente OI'J;tanizar ~
sua vida desmantelada, para lhes cap"'E diga o que disser a ciê~cfa da
tar as simpatias fazendo com que
convenção, a ciência. de frases. o que
prefiram o nosso pais a outro qual·
nos ensina a única ciência acessivel
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aos nescios da nossa laia, a. ra.stei.ra ciência do bom senso, a que governa os homens, é que o futuro ame-

ricano está reservado ao elemento estrangeiro. As nações a êle refratárias são Chinas, com o destino da
China." <obra e pág. citadas.)
Esta observação ainda hoje é verdadeira. Dai achar que melhor convém aos interêsses do Brasil que se
condicione a entrada. do imigrante apenas à. sua capacidade :fisica e civil,
sem mais preâmbulos.
Deixei de fora a condição referente à capacidade de assimilação, por
me parecer que esta não pode ser
uma conciição para a entrada do imigrante, eis que não temos possibilidade de determiná-la. previamente.
Cientificamente, não hâ base para.
dizermos que o imigrante dêste ou
daquele país é ou não assimilável.
O exemplo dos Estados Unidos, dl)
Canadá, da Argentina, da Austrãlia
nos mostra que todos os imigrantes
.são assimiláveis desde que uma. orientação inteligente, uma assistência
vigilante e permanente os acompanhe.
A experiência. por nós colhida., em
nada nos adianta, nem nos pode servir de ba.re a uma orientação, eis que
a morosidade de assim.ila.çã.o completa de certas correntes imigratórias n~o
decorre de incapacidade de assimilação,
senão da falta absoluta de assistência
do govêrno que deixou o imigrante
em completo abandono, entregue a
sorte de si mesmo . Quem conhece a
história da imigração no Brasil, não
pode concluir de outra maneira.
Do que precisamos, não é cuidar
de afastar êste ou aquêle imigrante.
Do que carecemos, é de lançar, de
uma vez para tOdas, as bases de uma.
inteligente e compreensiva. politica
imigratória e colonizadora, de assistência efetiva ao imigrante desde o
dia de sua entrada no país.
São estas as razões da emenda e
com ela penso estar servindo ao
Brasil, meu único escOpo.
Sala das Sessões, 24 de junho de
1946. - Tavares d'Amaral. - Thomás Fontes. - Raul Pillll. - Jos8
Bonifácio. - Licurgo Leite. - Euclides Figueiredo. - Epflogo de Campos. - Romeu Lourenço. - Osório
Tuyuty.
N.0 3.361
Aoa.rt. 164, § 27.
No a.rt. 164, § 27, suprima-se o pe-

ríodo !1nal: "A lei regular-lhes-á. a

!orma de constituição, a. representação legal nos contratos coletivos de
trabalhos e o exercício de funções
legadas pelo poder público".

de~

Justificação

Não pre<:isa a Constituição declarar que a lei regu!a.rá a "forma de
ccnstituiçáo" da associação profissional ou sindical. Esta. é matéria que,
natura.lmente, cabe à lei ordinária.
E nenhuma ;ra.zã.Q hâ. para que a essa.
competência se refira o texto constitucional. Vale a. mesma observação
para "a representação legal nos con- ·
tratos coletivos de trabalho".
No tocante à regulação, pela. lei, do
"~xercicio de funções üelegadas pelo
poder público", que se pode explicar em sistemas de natureza ou de
origem corporativa, causa estranheza
no texto do projeto que, no artigo
s.o. § 2.0, dispõe: "E' vedado aos pode~s delegar as suas' atribuições".
Sala das Sessões, 21 de junho de
1~46.

Leiva.s.

ElctJ

Roch4.

-

~4.ntero

N.0 3.362

Acreocente-se ao Art. 164:
"E' absolutamente livre a al!abetizaçã.o e o ensino primário até o teroeiio grau".
Justificação

E' imprescindível que os poderes pú-

bUcos não atrapalhem com suas

ex!.-

gências as iniciativas particulares para
alfabetizar e para ministrar os três
primeiros anos preHrn1n~es. Num
país de analfabetos e de pauperismo
oo. po1eres públicos não doevem criar
à!!iculdades ao ensino primário. ~sse
àeve e precisa ser absolutamente livre.
Não conheço até esta data um pro!~sor que haja ficado rico à custa do
ensino primário, porém, conheço muitos. m-estres-escolas que viveram, e outros vivem na miséria, como bagaços
da. vida. . . Se os poderes públicos
querem ajudar, qlA.e proteja o professor primário, o mestre-escola diplomada ou não!
Sala da Assemblé!a Nacional Constituinte, em 24 de junho de 1946.
t'Ja.m:pos Verg:tl.
N.0 3.3G3

Titulo 5 - Capitulo 3.0 :
Ao art. 164, acrescente-se um parágrafo assim redigido:
O trabalho agricola terá regulamen~o que será feita no prazo máximo
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anos, observando-se sempre as

coa61ç6es regionais.
Sala da. Assembléia Nacional Constituinte, em 24 de junho de 1946.
Campos V ergal.
N.0 3.364
Substitutiva

tio

§

2.0 do art. 164:

que regular o trabalho, a :produção e o consumo só pod-erá estabelecer limitações exigidas pelo bem público".
"A lei

Justificação
A emenda v!sa ampliar as garantias

legais da liberdade de trabalho, de
produção e de distribuição de gêneros
e mercadorias ao consumo. A redação
atual abre ao legislador ordinário irrestrita possibilidade para o estabelecimento de restrições, conferindo-lhe,
adema!s, excessiva faculdade de Ncurso à alegação de exigências do -bem
público.
Sala das Sessões, 24 de junho de
1946 . -

ves.

Euzébio Rocha. -

Baeta N e-

N.0 3 .365
Substitutiva
Do s 3.0 do art. 164.
"A faculdade recortheclda à União

de intervir no dominio -:conômico e doe
monopolizar median'" lei especial, determinada indústri!" ou at!.vtdade,
restringir-se-á aos casos de imposição
por necessidade cotnprovada, quer
para supri1· a deficiência, o desinterêsse ou a inconveniência da iniciativa.
privada, quer para ditar-lhe orientação e dar-lhe assistência e amparo,
atendendo sempre ao interêsse público".
Justificação

N.0 3.366
.Art. 164 - § !9 - "As terras aproveitáveis · para exploração agrícola ou
pe<:uárill. e não aproveitadas, situadas
nas zonas de maior densidade demográfica, bem como as terras beneficiadas por obras públicas serão taxadas
pelo impôsto territortal progressivo.
podendo, mediante lei especial, ser
desapropriadas para a divisão, revenda ou aproveitamento nos têrm.os que
as condições dessa exploração aconselharem."
Ju.stijicaçã.o

O latifúndio constitui o ma.ior endo pais. A crise que ameaça agravarse cada vez mais só pod-erá. ser real- .
mente solucionada se êsse problema
fôr enfrentado com a energia que a
sobrevivência de nossa ·sobel'a.nia requer: A importância dêsse assunto
não pode, de boa fé, ser negada. Povo
algum logrou vencer a etapa. do industrialismo sem remover, de antemão, êsse obstáculo. Assim sendo, é
necessârio estender as restrições além
das estabelecidas no proje.t o. Não são
:a.penas as obras de irrigação ou saneamento as únicas que valorizam as
terras abandonadas. Tôda e ·-qualquer___:_
o.bra pública, executada com o dinheiro da Nação, que é patrimônio do
povo. nas zonas onde essas terras estão localizadas, redundam na sua valorização, beneficiando seus proprietários que nada fizeram para merecêla, pelo contrário, prejudicam a coletividade, em cqnseqüéncia do abandono a que as mesmas estão entregu-es.
· Cogita-se, por exemplo, da mudança
da Ca.pita1 do Brasil para o centro do
pais. A zona circunvizinha, em milhares de léguas, adquirirá extraordinária va-lorização, em conseqüência.
das vultosas somas que o Tesouro Nacional teZ'á que despender. Essas terras, pertencentes- a um redUZido grupo de proprietários, completamente
abandonadas, que tAm entravado o desenvolvimento agricola, dadas as condições anti-econômicas. por êles 1mpostas, pca. consentirem no seu apro--

Os térmos atuais do § 3.0 , do artigo
164, estendem demasiadamente a possibilidade de invocação do interêsse
público, para o exerclcio da . !aculda·
de reconhecida à Unlã.o.
Cumprindo acautelar-se, tanto quanto possivel, o primado da iniciativa
privada, resguardando-se, ao -mesmo veitamento. por parte dos camponetempo, o princípio da liberdade de zes. proporcionar-lhes-á uma. tneS!)eorgan!zação e desenvolvimento Cios se- . rada. fortuna, completamente imeretores da produção nacional. a Carta cida. O mesmo sucederá. com o vale
Magna. de'w·e declarar, conforme é
do Slo Francisco, independentemenproposto na presente emenda substite de irrigação ou saneamento, quantutiva, as necessárias restrições à in· do a Unilo se decidir ao aproveitatervenção do P.oder Público.
.
mento do potencial hidro-elétrico da
Sala. das Sessões, 24 de junho de cachoeira. de Paulo Afonso. Essa va•
1946. - Suzébio Rochc.- Baeta Nelorizaçlo se fará sentir em qualquer
tJes.
parte do ~tório nacional oncle os
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~terêsses

da Nação obrigarem o Govêrno a executar obras públicas, invertendo os bens do novo e beneficiando um pequeno grupo privilegiado.
Sala das Sessões, 26 de junho de
1946. AZcêclo Coutir..ho. - Luiz
Ca.rlos Prestes. - Gregorio Bezerra..
- CZa.udino José da Silva.. - Mauricio Gra.bois. - Alcides Sabença..
Carlos Ma.righella.
N.O 3 .367
Ao art. 164, § 2"1:

Redija-se assim:
t 21. - Todo brasileiro, que, não
sendo proprietário rural ·ou urbano,
tiver, por dez anos contínuos, sem
oposição, nem o reconhecimento de
dominio alheio, morada habitual, num
tre<:ho de terra, tornando-o produtivo
pelo seu trabalho, adquirir-lhe-á. a
propriedade• em área não excedente
de dez hectares. o seu direito será
reconhecido mediante sentença declaratória, devendo o poder público
proporcionar-lhe gra.tuitamente a assistência. judiciâ.ria..
Do projeto:
§ 21 - Todo brasileiro que, não
sendo proprietário rural ou urbano, ocupar. por dez anos continuos, sem oposição nem reconhecimento do dominio alheio, trecho
de terra até dez hectares, tornando-o produtivo por seu trabalho
e tendo nêle a sua. morada, adquirir-lhe-á a propriedade, mediante sentença declaratória devidamente transcrita. Para a defesa. dêsse direito, o poder público proporcionará. assistência judiciária gratuita.
Sala das Sessões. 24 de junho de
1946. -

Clodomir Cardoso.

N.0 3.368
Ao art. 164, ~ 24, inciso IX.

Substitua-se, no art. 164, o inciso
IX do t 24 por êste:
.. IX - Assistência ao trabs.Jhador
e sua familla. particul2.rmente quanto à saúde, alimentação, ha.·!>itaçãc e
educação."
· Justificação

1 -

O direito da. empregada gesou mãe ao descanso, salário e
emprego acha-se mal situado, no
projeto, no iDciso IX. do qual deve
ser àesUu:ado.
.
Os direitos, que diante do empregador, assistem à. trabalhadora ges-

tante

tante ou mãe, não se confundem com
os beneficios relativos à maternidade, concedidos pelas instituições de
assistência e previdência. social. Dêstes cuidam . as leis de seguro social;
daqueles, a Consolidação das Leis do
Trabalho.
2. - Refere-se o inciso IX a "assistência médica, sanitária e hospitalar ao trabalhador, assim como à
gestante ... " Dispositivo geral sôbre a
assistência social, é muito restrito
êste inciso.
Em vez de limitar a assistência. ao
trabalhador e à. gestante, mais acertado fôra que a estendesse ao trabalhador e sua família. Se, como parece, a gestante é trabalhadora, sua.
assistência já se acha compreendida.
na. devida ao trabalhador. Se é a. esposa do trabalhador, será. abrangida.
na assistência à família. dêste.
Além disso. porque, no estado atual
do nosso direito pOsitivo, trata o inciso IX exclusivamelllte, de "assistência médica, sanitária. e hospitalar", reproduzindo, quase literalmente, preceit() da Constitu!çã() de 16 de
julho de 1934?
Sem dúvida, tem especial relevância ainda a. assistência relativa à alimentação: habitação e . educação do
trabalhador e sua. família.. Para cada
um dêstes aspectos, há., hoje, entre
nós, farta legislação. uma vez que a
Constituição trace norma geral sôbre
assistência social, não devel'á. esquecer
aqueles aspectos fundamentais.
Sala. das Sessões, 21 de junho de
1946. Lei'Dets.

Eloy

Roc1u:l.

-

Antero

N.0 3.369

Título V -

Capítulo

m:

Art. 164.

Acrescente-se, sob o n.0 25, o seguinte §. passando o atual § 25 para.
·2ô e, assim, sucessivamente.
§ 25 - Pare a. proteção ao trabe.lhador rural. a lei estabelecerá ~ondi
ções especiais, no sentido da e!lciêncl.a. da produção, de acôrdo com a. resJ)ectiva. região e a natureza do t!abalho observando, no que !ôr possn·el e
acÓnselhá.vel, a.s garantla.s e oen€!icios comuns aos demais traba.lhado-

l'es.

Justificação

Um pais, como o Brasil, exten.5o,
com as regiões mais variadas, em cllma,· topogra.!ia. e produ~vld.ade, com
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escassa. densidade demográfica, tem de obrigatório aos domingos, feriados ciser, antes de mais, agrícola, incluin- vis e religiosos, quando o dia do santo, ou santa, que, no luga.r, é objeto
do a atividade extrativa e pastoril.
E' na. agricultura, na. exploração dos da maior devoção, não coincide com
aqueles dias que a lei ou a religião
produtos naturais e na pecuárla. que,
com menor esfOrço, mais se produzirã., consagra.? como o estabel~imento de
certas garantias, de férias e outras,
sob o ponto de vista. econômico.
A eficiência da. produção tem de 5er e a regulamentação do exercício de
a preocupação máxima tia política.; por cer.t as atividades, para o homem que
isto, a maior preocupação da política passa pelas fazenõas, alugando o seu
trabalho, a fim d~ custear e prosbrasileira deve ser a. sua produção agríseguir viagem, ou que deixa o seu
cola., extrativa e pecuária.
sitio para trabalhar, por dias, nas
Se tirarmos. da terra, os braços,
propriedades vizinhas? como deixar
para a indústria manufaturelra, a terde atender à. semeadura, qu~ tenha
ra ficará abandonada e a própria indústria sem elementos de nutrição, . de ser feita no tempo chuvoso, ou à.
colheita, que se tenha. de concluir
para manter a sua. gente, e de consumo, para a venda dos seus produ- antes da. tempestade? como abandonar o animal que é vitima de um
tos.
acidente, ou que invadiu as tavouras,
Com produção agrícola, extrativa e
sem consultar o calendário ou o :ep~uá.ria abundantes. teremos recursos
lógio?
para adquirir tôdas as utilidades manufaturadas nos países onde sobra. a
Outra dificulda.de, na maior.a dos
população e falta a terra.
casos intransponível, seria a da parCom a abundância ela produção, de ticipação nos lucros. Participação na
que sOmos ~onôm.icamente capa2es, e produção é quase sempre possiv~l;
com leis justas, que proporcionem, a
participação nos lucros é quase sempre
todos. iguais oportunidades, construi- impossível.
remos, se não a maior, uma das mail>·A contabilidade agrícola é compleres potências econômicas do mundo,
xa
e ra.rfssima.s serão .. os produtores
daremos a todos pão, terra. e lar, na rurais
que a possam ter; Nã<f ha-=- feliz expressão do deputado Agamemveria.,
no · Brasil, contadores suficinon Magalhães, relator do Projeto,
entes, nem há senão raros produtores
na. parte de que nos ocupamos.
que os possam pagar.
Com a abundância de produção, tôOs sítios e fazendas distanciam-se
da. a justiça. social poderá realizar-se,
uns dos outros, por quilômetros e léa melhor ordem econômica poderá ~
ta.belecer-se: sem a produção, nada guas; um contador não poderia, como
acontece nas cidades, tomar conta da
será possivel fazer.
escrituração de vários estabelecimenA eficiência da produção deverá,
pois, inspirar as medidas de proteção tos.
ao trabalhador rural.
Ponderemos, agora, a diversidade de
Denhe essas medidas, sobressai, des- condições de trabalho.
de logo, a eficiência do homem, como
· Na atividade pecu~. o Rio Granagente, que é da. produção. e es:a efi- de do Sul tem as suas normas e praciência. está condicionada à saúde, à
xes, que na.ds. têm de comum ·com as
da p~uária no Amazonas e nú Pará;
alimentação, à habit9.çã.o, à. assistência
médica e odontológica, ao vestuário, o campeiro das grandes extensões de
à instrução, ao estímulo da justa amGoiás ou Mato Grosso sente-se estranho no triângulo mineiro, em São
bição de uma vida. confortável" e tranqulla para a familia.
Pa.ulo ou no Estado do Rio; o lavrador do Sul tem hábitos de trabalho
A proteção ao homem do campo, para ser e!iciente, tem de ser diversa da e de vida que o distanciam do seu
que se pode dispensar ao homem da colega. nordestino, ou da mesopotacidade, dos cent-os industriais ou co- mia amazonense, talvês mais do que
merciais,. ao industrlário ou comerc!á.- um japonês de um inglês.
rlo.
Pa.remos a lei ~ os homens, ou
Que inconveniente poderá haver que os homens para a lei? .
menores de quatozze anos e mulheres,
Se não deixarmos à lei ordinária
gestantes ou não, colham algodão, ca- regular livremente as condições do
fé ou m1Iho? Que o façam fora das hotrabalho rural, ficaremos neste dilêras normais de trabalho ao amanhecer ma: inscrever textos inexequive!s 111\
obrigatório aos domingos, feriados ei- Ccmstit'.lição, ou pa.rallsar a produção
ou ao entardecer? Porque o repouso rural.
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N'a primeira hipótese, tereznos cometido uma hiprocrisiao e dado o mau
exemplo de elaborar disposições cons·
iUuclonais para não as cumprlr; na
segunda teremos cometido wn. crime
contra. Nação, levando-a ao suicídio.
Sala das Seõsóes, 24 de junho de

a

1946. -

Eà.ua.rdo DumVier.

N.0 3.370
Art. 164 - § 5 - Redigir assini:
"Em nenhuma hipótese será permiti·
da .a constituição de trustes, cartéis,

N.0 3.3'71

Art. 164 - § • • . Onde ~onvier "A lei regulará a naclona.llzação do.

trustes e monopólios que, pelo seu podério econômico, ameacem, na prática, ou pOssam ameaçar a gôzo das Uberdades asseguradas nesta. Constituição. bem como aquêles que pelo seu
podério ameacem ou possam ameaçar a · independência n.aclona.l".
J1LStijicação

O artigo que apresentamos em emenmonopólios, entendimentos ou ajustes
da aditiva propõe medida. patriótica,
de qualquer ·organização, grupo, emaca.uteladora dos interêsses de n-o:;so
prêsa ou indivíduo, sejam de que napovo e defensora da soberania ~o
tureza forem, para dominar os mernal.
Não Podemos deixar em mãos de escados internos, eliminar os concorrentes e explorar os consumidores petrangeiros a exploração de nossas .riquezas, nem permitir que o imperialos preços ou qualquer outra. forma.
liSmo, por intermédio de trustes e mode opressão."
nopólios, aniquile a. pequena. proprie~
J1LStijica.çáo
dade Privada e ameace as liberdades
Tal como estava redigido, o paráindividuais. ~ses trustes e monopógrafo falava em "reprimir" em vez lios exploram nosso povo e canal.1za..D:t
de "impeeti.r" a constituição de trusnosso ouro para o estrangeiro. Com
tes, cartéis, monopólios, entendimensua
possibilidade de comprar conscitos etc. , organizados para dolninar os
ências
e conseguir aliados entre elemercados internos, eliminar os ~.>n
mentos inconscientes, intervêm na.
correntes e explorar os consumidores
administração pública, ~palham o
pelos preços ou qualqt;er. outra f~riD:a.
descon*ntamento e constituem sérlo
de opressão. Se a propna ConstltUlperigo à própria independência nacioção, nêsse parágrafo, reconhece que
nal.
os trustes e eartéls constituem insToma-se imperioso regula.r, por lei.
trumento de opressão, não se comprea nacionalização dos grandes trustes
ende que propo.nlla medlda apenas
e monopólios ....-poderosos, como passo
capaz de «reprimir", quando tem a
decisivo para nossa libertação econôpossibilidade de "impedir" o mal.
mica.
Desde que constituidas, tais organizaSa.la das Sessões, 24 de junho de
ções, pela sua própria natureza, exer- ·
1946. -- Maurício Gra.bois. Grece.rão as atividades que o parágrafo
gório Bezerra. - Lu.Es Carlos Presta.
l)retende proibir.
Os trustes e cartéis representam, - Cla'Uàino José d4 Silva. - Ba.tfsta
- Alcedo Cou:tinho. - Tri/iTI.O
em nosso pais, o capital estrangeiro Neto.
Correia.
Carlos Marighella..
colonizador e são o meio de que se
serve o Imperialismo para explo!"ar
N.O 3.372
nosso povo, apoderar-se de .nossas riquezas naturais, aniquilar a pequena
Ao art. 164, § 24, inciso X.
propriedade privada, prepara}.' o camSubstitua-se o inciso X, por êste:
po pa!'a a guerra civil, com os des"X. J?revidencia contra os riscos da.
contentamentos que gera, cfl.naliza:velhice,
invalidez, doença. e morte,
nosso outo para estrangeü-o, comprar as consciências dos element.os respeitado o principio de que, nos dois
primeiros casos, nenhuma aposentamenos responsáveis e intervir de tôda
forma etll nossa· vida administrativa. doria ~á inferior ao salário mia1mo local".
polltica e econômica.
Ju.stificação
Somos, portanto, pela substituição
. do pa.rá.gl-a.fo, de aeõrdo com a emen1 - ltesulta a nova redação, de suda que apresentamos.
pressões. e acréscimo no têxto do
Sala. das Sessões, 24 de lunho de
projeto.
1946. - Mauricio Gra:bois. - Gre2 - Estatui o projeto que, para a
gório Be2erra. - Lufs CarlOs Prestes.
previdência, contribufl'Ao,. igualmente.
- Clau.dino José da Silva.. - Batista
a 'O"nlAo, o empregador e o empregaNeto. - Alcet:lo Coutinho. - Trijino
do. ··Entretanto, nAo eonvém determt•
Correi4. - Carlos MarigheUa..
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nar, na Constitulção, quais os contribuintes. e menos .fixar igualdade ou
proporção das contribuições. Matéria
ê esta. que deve ser deixada. à lei ord1ná.rla.
O Decreto-lei 7 .526, de 7 de maio
de 1945, sôbre a. Lei Orgâlúca. dos
Serviços Sociais do Brasil, estabeleceu
que os servJços de previdência e assistência social serão atendidos mediante contribuições: a> de empregadores; b) de profissionais autonomos
~ dos que .. aufira.m rendimentos de
quaisquer fontes"; c) da União, dos
Estados, Territórios, Distrito Federal
e Municípios. O empregado pagará.
importância correspondente a. determinada percentagem sôbre o salârlo;
o empregador e a União, cada. um,
quantia igual ao total das contribuições dos empregados. Além disso, os·
profissionais autônomos e os que ..s.ufiram rendimentos de quaisquer fontes" pagarão, sôbre os respectivos
proventos ou rendimentos, percentagem igual à dos empregados: a União,
os Estados, Territórios, Distrlto Federal e Mun1cip1os pagarão a importância mfntma. de 1% da. receita ordinária de cada exercfcio <art. 5. o> •
Não queremos defender o sistema
do · Decreto-lei n. o 7. 526. Mas, êste
sistema, ou outro semelhante, não
poderá ser executado, se fllr mantido
o projeto.
s - No tocante à maternidade, de.
que cuida. também o inclso :X: do projeto, são de assistência, antes que de
prevtdêncla, as prestações devidaS.
Já estão, por isso, !nclufdas no tnclso IX.
4 ~ Reproduzindo o art. 121, 1 1.o.
letra h, da Constituição de 16 de Julho de 1934, o prcjeto coloea. os acidentes do trabalho no mesmo regime de previdência contra os riscos da
velb1ce, invalidez, doença e morte. A
car.a. Con.stltuclonal de 10 de novembro de 1937, referira-se, de modo geral, a instituição de seguros de velhlce, de !nvalldez, .de vtda e para os
casos de acidentes do trabalho - artigo 137. letra. m.
Não se justifica o enquadramento
de s.cidentes do trabalho no preceito
geral sôbre seguro socla1. mõrmente

ciso ou, até, de outro qualquer. Assün, os presidiários. os domésticos, o
pessoal de obras da União, Estados,
Territórios e Municípios - art. 9 do
Decreto-lei n. 0 '1.036, de 10 de novembro de 1944 (com a redação dada
pelo Decreto-lei n. 0 7. 527, de 1 de
nlaio de 1945) •
E' ~erdade que a. legislação · prevê a
encampaçã.o do seguro de acidentes
do trabalho por instituições de previdência social e, oportunamente, pelo Instituto dos Serviços Socla1s do
BrasU - Decreto-lei n.0 7.036,· de 10
de novembro de 1944. Decreto-lei número 7. 526, de 7 de :ma.io de 1945,
Decreto-lei n.0 7.551, de 15 de mato
de 1945; Decreto-lei . n. 0 18.809, de
5 de junho de 1945. Mas, esta legislação s.lueie a. forma espec:la.l por · que
se !ará aquela enca.mpação - Decreto-lei n.0 7 .551, de 15 de maio de
1945. A enca.mpação do seguro não

signif1ca.râ enquadrsmento no mesmo
regime de previdência.
DistingUem-se, perfeitamente, os
acidentes do trabalho, dos riscos cobertos pela previdência social.
As
conseqüência.s dos acidentes podem

ser: doença ou a!asta.n:ento temporá.-

do

rário
trabalho (incapacidade temporárla) , redução da capacidade -de- trabalho Oncapa.cldade ps.rclal e per-

manente> •

1nvalldez

(incapacidade

total e permanente) e morte. Virias
são as obrigações da.i decorrentes:

prestação de assistência médica. farmacêutica. hospitalar, pagamento de
indenização, pagamento de auxrun!uneral, oferecimento de aparelhos.
Cabem algumas na. prev!dêllcla social;
outras, na s.ssistêncla.. Outras, fln&lmente,
ao menos na 1$
laç!o vigente, quer .à a.sslstên~ quer
à previdêncls.. Por exemplo, a indenização por incapacidade ps.rcla.l e
permanente. E ainda. quando as conseqüências de acidentes do trabalho
constituam !atos em que caiba a assistência ou a previdência soc1ai. os
_beneficios e os beneficiários da.s instituições de seguro socla.l não colnclc:Urão com os direitos decorrentes dos
acidentes, nem com seus t1tulare5.
Quanto aos ben~~clos ou direitos, ha- .
vem um acréscimo cuja. ·causa será o
acidente do trabalho.
nos têrmos do art. 164, § 24, 1ncSso
Ademais, nas instituições de previX.
dência e ass2stênc1a social. os beneRã tra.balbadores que, abrangldOI! ficios comuns são atendidos pelas
pela lei de acidentes do trabalho. nAo
contribuições dos empregadores e dos
estio sujeitos a regime de prev1dên..
empregados. além das provenientes
da ~. dos preVistos naqu!le Jn...
de outras fontes. Pelo texto do pro-

escapam,

4

r
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jeto, contribuitio os empregados com
um têrço para. a. receita, de que deverá· sair, também. o pagamento das
obrigações de acidentes do trabalho.
Ora. as obrigações l~gais dos empregadores, em Virtude de acidentes do
trabalho, devem ser suportadas exclum.vamente por êles, dentto da. teoria
do risco profissional. Dispõe o artigo 101 do Decreto-lei 7 .036, de 10 de

novembro de 1944, repetindo regra. an-

tiga de nossa legislação (art. 73 do
Decreto 24.637, de 10 de julho de
1934) • que "nenhuma quantia poderá
ser descontada do salário do empregado, com. fundamento nas obrigações
criadas nesta. lei". Na legisla.ção atual,
as instituições de previdência soc1a.l
concedem aos associados ou a seus
beneficiários acréscimo de benefícios,
em conseqüêncla de acidentes do trabalho, sõmente quando às mesmas
Instituições tenha sido destinada parte da indenização devida pelo empregador, e na razão desta parte. Declara o art. 13 do Decreto-lei 7 .526, que
os seguros contra acidentes do t:abalho e moléstias profissionais serão
custeados através de contribuições especiais dos empregadores. Antes do
citado Decreto-lei 7 .036, jé. se vinha.
praticando o seguro de acidentes do
trabalho em determinadas instituições
de previdência, como no Instituto de
Aposentadoria e Pensões dos Ma.ritimos. Decreto 22.872, de 29 de junho
de 1933, art. 29. Mas, o seguro em
feito e custeado, excl';JSivamente, pelos empregadores, art. 30. t~os acidentes do trabalho, o empregado, que
é o exposto ao risco, não concorre para -a formação do fundo do seguro.
O acidente do trabalho é risco especifico. Determina, segundo é universalmente admitido, responsabilidade exclusiva. do empregador. Exige regime legal especial, inconfundível com
o de previdência e assistência social.
Podem as instituições de previdência
e assistência social assumir encargos
referentes a acidentes do trabalho.
mas, sempre, a título de subroga.ção
de obrigações que assistem aos empregadores.
·
5 - Deve ser fixado limite mfnimo
para os beoe!íclos devidos aos inativos, por invalidez ou velhice, como

há para o salário dos trebalhadores

ativos.
Visa

o salário

mínimo

satisfazer as

necessidades nonna.is do trabalhador
e sua fam.llia, tais como as de alimentação, habitação, blglene, vestuário e transpOrte. No caso de aposen-

tadoria, só as duas últimas poderão
sofrer alguma redução. Em. compensação, crescerão outras, como as que
se compreende na higiene.
O Decreto-lei 7.526, de 7 de maio
de 1945 - Lei orgânic'l. dos Serviços
Sociais do Brasil - prescreveu, no
art. 9.0 , que os beneficios da previdência social não deverão ser infe.Corres a setenta por cento do valor do
salário minimo regional. Parece, entretanto, inde!ensável a baixa do limite núnimo da aposentadoria, em
relação ao do salário.
Cabe, na Constituição, a fixação da
aposentadoria mjnima., pela mesma.
razão por que a do salárto mfnimo.
Sala das SeSSÕes, 21 de junho de
1946. VC%3.

Eloy RochA. -

Antero Lef-

N.0 3.373

Substitua-se a -redação do § 18 do
art . 164 pela seguinte:
§ 18. As terras aproveitáveis, pa.ra
exploração ag:ricola, pecuária ou industrial ou para a constr-ução de núcleos residenciais, não aproveitada~
até três anos depois de beneficla.tias
por obras de viação, irri-gaçeo ou de
saneamento. poderão ser desapropriadas, para a sua divisão, revenda ou
aproveitamento, nos tênnos da le1
es~ial que autorizar a. desaproplia.ção, e pelos valores anteriores à obra.
públ:ca que as beneficiou. acr~scldos
apenas das contribuições de melhoria
que os proprietários provem ter pago.
Jmtificativa.

No § :s do art. 164 convém mencionar, além das obras de irrigação e
saneamento, as de viação, pois, não
raro, terras marginais a estradas de
!erro e de -rodagem permanecem anos
e anos sem utllizaçã.ç, porque os proprletár!os não as aproveitam nem lhes
facilitam o arrendamento ou a venda.,
Contra isto, a. contribuição d-e melhoria é apenas um remédio parcial, pois
o próprio fato de não serem oferecidas à venda dificulta a avaliação da
valorização ou melhoria. For outro
la~o, parece excessivo o prazo de c.!Ilco
anos para se forçar o a-proveitamento
das terras. A ameaça de desa.propriaçã.o breve estimul.ará. mais o aproveitamento das terras do que o impOsto
territorial pr<Mn"essivo; cuja aplicação
dependeria, aliás, da. prova do a.u-.
mente do valor. Ta.is conskieraç6es
justificam a emenda propasta.
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de !94õ. - Agostinho Mcmtei.TO. EclgaTCL A1'7"Uda. -

Leão Sa.mpaio. -

José de Bor?xL. -

Fernandes Telles.

-

José Jof/ily. - Odilon Soares Fróes da Motta. - Mota. Neto. OS'Daldo Stu4art. Egberta Rodrigues. - Castelo Branco . - Eunapio
de ;Queiroz. Almeida Monte. Moreira da. Roch.a.. - Plinto Pompeu,.
- Hugo Carneiro.

N.0 3.374
Art. 164, § 24, m.

"Participação obrigatória do trabalhador nas emprêsas, assegurándolhe participação na d!reção das mesmas, a fim de !iscalizar os lucros".
Justifi~ação

A participação do trabalhador na

direção das emprêsas, a fim de fis-

calizar os lucros, é indispensáv~L Sem
isso, os lucros das emprêsas ficariam
ao sabor dos interêsses dos empre-

gadores.

Sala das Sessões, 24 de junh9 de
Joaqv.im Batista Neto. Luiz Carlos Prestes. - Claudino José
da Silva. - Aloedo Coutinho. - Gregorlo Bezerra. Mauricio Gra.bois.
Trifino Correia. - Carlos Marighela.

1946. -

N.0 3.375
Art. 164, § 24, v - Redigi assim.
"Proibição de trabalho a menores
de 14 anos; de trabalho noturno a

quase sempn! mais penoso que os de
horário normal. Assim, também, êa
mulheres não se deve permitir o trabalho em Indústrias insalubres.
Sala. das Sessões, 2 4de junho de
1946. Jcxzqujm Batista Netto. -

lAl.k: Carlos Prestes. - Claudino J~
da Stlva. - Alcedo Coutinho. - Gr&gorio Bezerra. Mauricio Grabob.
Tri/ino Corr~.a.. Carlo3 Marighela..

N.0 3.376
Art. 164. § 24, VI:

Acrescentar depois de "remunerado", "de preferência'•.
Justificação

A inclusão dessa preferência é para.
ressalvar principalm-ente a situaçlo
dos empregados das emprêsas de serviços públicos, que, só em último caso.
deverão descansar em outro dia que
não o domingo, .un!versalmente res-ervado ao repouso.
Sala das Sessões, 24 de junho de
1946. Joaquim Batista Netto. · Luiz Carros Prestes. - Clauilino José
da Silva. - Alcedo Coutinho. - Gr~
gorio Bezerra. Mauricio Grabof:J.
- Tri/ino Corrêia. - Carlos Mari~
ghella.

N.O 3.377
Art. 164, § 24.0:

Acrescentar um n.o ou item, onde
convier:
.
"0 trabalho noturno seri. remunerado com salário superior ao diurno••.
Justificação

mf!nores de 18 anos; e em indústrtas
insalubres, a menores de 18 enos e
mulheres."

O trabalho noturno exige sempre
esfOrço maior e, de qualquer modo, é
Just:ticação
·mais prejudicial à saúde.
Nada mais justo, portanto, que ~ja.
Essa redação é mais coerente com remunerado
com salârio superior ao
o próprio texto do anteprojeto. Se os diurno.
casos que permitem o trabalho de meSala das Sessões, 24-6-~. - Joanores de 14 anos são excepcionais e
dependem de licença. especial do juiz. Quim Baptista Netto. - Luiz Carlos
Prestes. - Claud.ino José~ SI.Ztxt.. o ~or seria. evitar a exceção. e per- Alcedo
Coutinho. - Gregorio Bezerra.
m:tlr que o jovem possa ocupar um
Trl/ino
Correia. Carlos MariPouco mat.s de seu tempo numa. es.

cola..

~.

a. emenda. restabelece de-

tel'm.inaçao da Carta. Constitucional
de 34.
Quanto ao trabalho noturno, tratando-se ele um horário de natureza
excepcional, requer condiÇÕeS pa.":'S. org&:l!smo maJs desenvolvidos não se
devendo sacrificar jovens r~cem-sai
dos da il!!ância e da. época da puberdade. quando o organismo necessita
de um ambiente são. a um trabalho

ghella. -

MauriCio Grabois.

N.O 3.378
Art. 164, § 27.o:
Redigir assim:
•• A associação profissional ou sindical é livre"'.
Justijicação

Justifica-se plenamente a supress§o

da segunda parte do § 27.0 , uma ver;

que ela lmpllcs. em anular a. liberda-
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de de associação. ao impOr-lhe uma.
constituição indetermlnada., a repre.senta.ção nos contratos coletivos de
trabalho e a. forma de exercer as funções delegadas pelo govêmo. Só haverá llberdade sindical e profissional
quando aos operários fOr assegurado
o direito de se reunirem e de st constltuirem em sociedade livremente sem
qualquer interferência do EStado,
quando puderem decidir com absoluta.
autonomia a forma e os meios de estabelecei' seus contratos de traba1ho
e exercer funções que lhes venham a
ser delegadas pelo govérno ou pela
massa trabalhista. Do contrário
o
parágrato do projeto não passará. de
tirada demagógica, visando iludi:' o
trabalhador com afirmações ~rn conteúdo. A substituição proposta na
emenda., garantindo aos trabalhadores
l'epresentação sindical nas eillpl"êsa.s
é, por outro lado, a verdadeira forma
de aUXiliar os trabalhadores .na def~sa
dos seus interêsses, facilitando o e~
tendimento entre empregados e empre![ac!ores em l?enefício geral da produçao, coma, aliás, acontece ~Ill tõdas
as grandes democracias.
Sala. das Sessões, 24-6-46. Oswalào Pa;_,heco. - Mauricio GrabOis.
LU:S L:ctrlos Prestes. - Gregório
BezeTTa. - Alcedo Coutinho. - Batista Neto. - Trífino Correia.. - Co.rlos Marfghella.

N.0 3.3'79
Art. 164, § 39.
Redigir assim, incluindo as seguin-

tes letras:

Incumbe à. União. aos Estados e aos
Municipios, nds têrmos das leis respectivas:
a.) Socorrer as famllias de prole nuDner~
b) Amparar a ma..temldade e a infância.
c> .Assistir à invalidez por hereditariedade ou acidente
d) Assistir à velhice.
Justifíco.çáo

o amparo à matemidade e à infância, à. assistência, à invalidez, à.
doença e à velhice sAo obrigações do
Estado, recoDhecid.2.s na própr.Ia. letra.
da Carta Constitucional de 34. nas letras do ·§ 1.0 do art. 121.
.
Sala. das Sess6es, 24-6-46. 06'IOaldo Pacheco. - Maurido GrabOú.
- Lu!! CarlOS Prestes. - Gregório
Bezerra. -

AZ:Cedo CoutinhO. -

B<l-

ttstc: Neto. - Tri./ino C(JfVeta. - Car-

l63 Marig1r.ell4.

N. 0 3.380

Ao art. 164,

§

27 .

Acrescente·se a.o § 2'l do art. 1&!:
....Para. efeitos de representação da
categol'l.a profissional ou eeonômics.,
no caso de existência de mais de um
sindicato da mesma categoria. a lei
regula.rá. a constituiçã<;. mediante a
representação proporcional dos sind!ca.lizados, de órgãos ou comissões inter-sindicais, permanente ou não".
Justificação
Só. existe llbera.àe sindical, quando,

aos 1.ntegt-antes das categorias econômicas ou profissionais, são assegurados, a utn tempo, o direito de constituir, ou não, sindicato; o direito de
associar-se, ou .não, a sindicato eXistente; o direito de auto·determinação
do sindicato. A negação de um qualqutr dêsses direitos é negação da liberdade sindical. Repugna. tanto à li-

berdade o sindicato únlco, quanto o
obrigatório. E, de certo mOdo, ainda
mais. No sindicato obrigatório, mas
plural, resta um~ liberdade, embora
reduzida.: a de escolher o sindicato.
No sincUcato único, a liberdade sindical é só a de ficar estra.nho à .sindicalização .
.
Consideração de outra ord~m é a do
interêsse de unificação da categoria
econômica ou profission~1 para efeitos de sua representação. Se êste
interesse deve ser atendido. não o poderá ser, nunca, com sacrificio da liberdade sindical. Não será defensável sistema legal q'!le não conciliar
esta liberdade coD aquêle interesse.

Dentro dessa orientação a emenda.
que, proclamado o prtncfplo da
liberdade de associa.ção profissional ou
sindical, seja prevlstt. a. con.stitulçáo
prop~e

de órgão ou comissão 1nter-s1ndical,
para efeitos de rep:resen~ão da categoria.: "l?ara. efeitos de representação
da categoria pro!ission9..1 ou econômica, no caso de existência de mais de

um sindicato da

mesm~

categoria, a

lei regulará. a constituiçA.o, mediante
a representação proporcilonal dos sindicallza.d.os,
de órgãos ou comissões
inter-sindicais, permanentes ou não".
Sala das Sessões, em 21 de Junho
de 1946. - Elot! Roclt.a.
Ao

al't.

N. 0 3.38()-.A
164, § 24, acrescente.se êste

inciso:

"Responsabilidade das em~
pelos acidentes do tra.ba.lho. nos têrmos que a lei estabelecer".
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Impõe-se o inciso, em razão de outra emenda, que suprime da parte relativa à previdência social a matérla
de acidentes do trabalh~.
A restrição "nos tênno.s que a. lei
estabelecer" decorre da. natureza. da.
responsabilidade das emprêsas, pelos
acidentes do trabalho, d.ado que, pela
teoria. do risco profissional. entre nós
dominante, essa responsa.Dilldade tem
o sentido de transação legal.
Sala das Sessões, em 21 de Junho
de 1946. -

Eloy Rocha.

N.o ~.381

ONU e seu Conselho de Segurança.
Mundial, organismos com os quais
devemos colaborar, no sentido de garantir a paz e o progresso da. humanidade. Qualquer tentativa. de formar
órgãos regiona:i.s. enfraquecendo e des.
prestigiando a ONU. órgão que realmente. represent:-. a vontade e os in·
terêsses da. comunidade interna.c!onal,
.será ~ente a fortalecer a. obra do
imperialismo. con-tra o qual lutamos
intransigentemente, na. defesa. da. nossa.
.soberania e do bem de nosso povo.
~es blocos regionais são amda atentatórios à. nossa. soberania, pois nêles
predominam aquêles pa.f.ses, ou pais,
de ecónomia mais desenvolvida e que
possui os meios materiais pa.ra. pôr em
prática. a pol!tica por êles mesmo
ditada, sUJbmetendo-~ as · demais a .
sua hegemonia força<ia..

Ao art. 164, § 24.
Redija-se assim:
, ASSis·t ência médica preventiva e
curativa. ao trabalhador, assim como
2
0
à gestante, que terá. ass~o des- ·l~~la._ dai~e~~;~s j,.!~J~ A~~
ean~o a.ntes e depois do parto, s~
cedo Coutinho. - Mauricio Greü>ois.
preJu.izo d~ emprego e do salário.
- ·~--Trifino corréa. _ Gregorio Bezerra.
Ju.stific4ção
Alcides Sabença. - . ·carlos- ·Marighella.
ll: indispensável assegurar ao trabaN.0 3.384
lhador assistência médica. não ape~
At:t. 165- I -Redigir assim: "De
cura.tiva ma.s preventiva, sem o que a
órgão que represente a vontade e os
tuberculose continuará a sua marcha
· interesses da comunidade internadevastadora.
cional e assegure a paz e o progresso
Sala das Sessões, 24 de junho de
da humanidade."
.
1946. - Orla:não Brasil. - Roberto
Grossembacher. - Otacilio Costa.
Justificação
Aderbal Silva. - Rogério Vieiryz.
N.0 3 .382
Ao art. 164, § ~
Acrescente-se este incl.so:
"Direito da emprega<ia. gestante
mãe a descanso antes e depois
parto, sem prejuízo do emprêgo e
salário."
Ju.st:ticaçã.o
Desta.cado do illclso JX do §

Acreditamos que essa redação torna.

mais claro os objetivos das organiza..
ções internaclonai.s às quais · deve o
Brasil dar o seu apoio. Efetivamente

ou
do
do

24,
razões e~osta.s em outra emenda, deve o prindpio constitUir inciso
em sespara.do.
Sala das Sessões, 21 de Junho de
1946. - Eley Bocha. - Antero Leipe.la.s

t)CS.

N.0 3.383 .
Art. 165 -

II - Suprimir.
Justi/l.c4Ção

SOmos inteiramente contrários à-formação de blocos regicna.is. A -paz
é una e 1 n cl i v 1s i v e 1.. Para. sua

manutenção e garantia

já

existem a

devemos participar de órgãos que assegurem a

pa.z e o

progresso da

humanidade. qu.a.!squer que sejam a.s
suas possibilidades, e portanto torna..

se ZlfCessário corrigir a redação do

projeto.

Sala das Sessões. 24 de junho de
1946. - Luiz Carlos Prestes. - Alcedo
Coutinho. MauriciO Grabois. Tri/ino Correia. - Llcides Sabença.
- Carlos Marighe'Ua. ·

N.0 3.385
Suprima-se o c<a.pitulo I, do titulo VI.
sa.1a. das Sessões, 25-6-46. - A~

sio de Castro.
Justificaçtio
Além das considerações constantes
do disCUrsO que proterl no plenár1o,
na sessão de 21 de junho e fol publicado no Dfá.riO da Assembléfa de 22
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do mesmo tnês, outras farei por ocasião dos debates. -Aloysio de Castro.
-

T. Vieira de Mello.

Justificação

Não devem ser somente inalienáveis,

nunca transmissíveis a outrem, a. inde-

N.0 3.386
Art. 165:

Titulo especial - Disposições gerais
Art.
Aos profisslonais não diplomados por estabelecimentos de ensino
oficiais ou reconhecidos, que estejam
exercendo profissões liberais media.nte
licenças ou provisões dos poderes públicos federais ou estaduais,
na forma. das respectivas legislações,
é assegurs.~o o direito de continuarem a exercê-las. nas mesmas condições atuais, independente de renovação das licenças ou pro\'isões.
Justificação

pendência. e a liberdade da nação.
Tanto no organismo individual como
no coletivo, o primeiro, o mais imP\.rtante dos direitos, é o direito à
llonra..
·
Individuo ou povo que não respeita
a. sua. própria dignidade, que é o sol
do ideal a refletir-se nas suas ações,
está. fadado à apatia, ao sUicídio ou

à morte.

Certas doutrinas modemàS, forçan-

do o significado dos têrmos, podem

parecer muito atraentes; mas os ensinamentos da. históri:J., baseados em
fatos, precisam atrair muito mais,
porque, sobretudo, mani!estam a verdade.

Aqueles que vêm exercendo as profissões de advogado, so.Ucitador, agrlmensor, !annacêutico, dentista, etc.,
nas zonas de vida difícil, onde ra..
ream ou :1ão existem profissionais for..
mados. além de já. terem adquirido
uma profissão, que não poderão aban..
danar, para tomar outra, sem sofrer
grave desequilíbrio na economia do..
méstica, são, indiscutivehnente, os des..
temidos formadores das povoações ser...
tanejas e, por lsso meslno merecedores da gratidão pública. E não é justo
que, no momento em que a vida

dêsses povoadores se vai tomando menos áspera e m.a1S confortante, sejal'll

Território vasto, com população relativamente pequena, o Brasil, além
do conteúdo moral de não alienar
absolutamente a. sua honra., como principio substancial de idealieiade, não
deve, do mesmo modo, admitir qualquer mutilação no solo nacional, cujo
conteúdo material é a sua integridade.
Como entenderíamos o nosso pais.
independente e livre, mas a.mputado

ou desonrado?

Acautelemo-nos, pois, de expressões
incompletas, porque os vocábulos valem pelas idéias e realiclacles que re-

presenta.xn.
Ainda. convém substituir a pa.Ia.vra

êles premiados pelos seus sacrificios
com a proibição de exercício da. profissão, até então permitida legalmente, só porque os formados para alf
afluem, seduzidos pela. possibilidade
de fortuna, que a prosperidade local
Já lhes o!ereça.. Que sejam excluidos
pela 'concottêncla. de competências e
não pela tirania da lei.
Sala das Sessões da. Constituinte,
21·6-46. - João Vilasboas. - Dolor
de Andrade. - Vespasíano l.,fartins.
- Agricola de Ba.rros.
N.0 3.387
Emenda à epfgrafe do Cap. I do

nação, ~ue só encerra, propriamente.
o elemento humano, para outra mais

Subst!tuam-se as palavras "Da. poU.
tica. exterior" pelas seguinte: "Das
relações na ordem tnternadonal'".
Bomlio Júnior.
N.0 3.388
Redija-se assim o § 1.0 do art. 165:
..São JnallenáveJs a hon.Tc, a inde·

cipar:
I - De entidade internacional, que
represente a vontade, os mterêsses das
nações ci~..Iizadas e vfse, precipuamente, a Paz, e possa dispol' de um
!nstruznento de fôrça. armada. capn.z

da pátria...

tências. sol1darizad.as pelos

Titule VI.

pendência, a

inte~

e a liberdade

ampla e adequada. a palavra pátria.

que abrange. expressivamente, o passado, o presente e o futuro do nosso
povo e da terra de nosso nascimento.
Sala. das Sessões.
de junho de
1946. - S1.Zvestre Péricles. -Brochaelo Bocha. - Cícero TeiXeira. de Vasconcelos. - M ecleiros Netto.
N.0 3 .389

Ao art. 165 -

Redijam-se da se-

n.

guinte forma cs ns. I e
Art. 165. A União poderá. parti-

de assegurar as suas próprias de-

clsÕf>..s •

n - De órgão continental c!e pomesmos

-

14.2-

vinculas de tradição pacífica, frater-

nldade dos povos e interêsses comuns.
Justi/tcat;oo

Foi mantida a mesma. substância.

A emenda deu, apenas, nova redação

ao artigo.

Sala das Sessões, 24 de junho de
1946. Afonso de Ca"'alho.

N. 0 3.390

Ao art. 165.
Transformem-se em artigos distintos
os §§ 2.0 e 1.0 , êste sob a seguinte redação: "São inalienáveis a soberania,
a independência e .a liberdade da nação. Os seus interêsses não podem ser
subordinados aos de classe, grupo ou
partido".
Justi/icat.;áo

redação proposta para o § 1.0
do a.rt. 165 evita uma horrorosa homofonia <da nação são) e afirma. o
princtpio da soberania nacional, ao
par da. independência e liberdade. Vai
adiante e situa os interêsses nacionais em plano superior aos de elasse, grupo ou partido. Por êsse ponto
se liga à emenda do signatário ao
art. 162 do Projeto. -Clemente MaA

rla.nt. - Ferreira de Souza. - Thomás Fontes. - Alta.mirando .Requfão.
-Medeiros Neto. Alberico Fra.ga.
Lima Ctwalcanti. Negreiros
Falcão. - Vieira de Melo. - Regts
Pacheco. - Alde Sampaio. - Adroaldo Costa.. Agostinho Monteiro.
.Rom.ezt Lourenção. l.auro ·de
Freitas. - Barbosa Lima.

N.0 3.391
Ao art. 165, inc. I e II e § 2.0 ao
art. 166.
Suprima-se 63.

Justitica.çã.o

Tal como sucedera no red!g1r o artigo 6.0 do Projeto, a douta Comissão
Constitucional ainda aqui fugiu a
usar do têrmo soberania, parecendo
julgar o seu conceito 1ncompativel
com a participação da União em órgão
que repNsente a vontade e os interesses da comunidade internacional e
não os de seus membros em particular
e que seja capaz de pôr em prát!ca as
suas próprias decisões.
Data venia, não parece haver motivo para êsse receio. Manifestandose. na ordem interna.clonal, como a
negação da existência de qualquer
poder superior ao -seu, a soberania de

um Estado está subordinado à regra
da "auto-llm1taçlo". "A idéie. essencial, es!:reve Carré de Malberg, que se
encontra na base dessa doutr.na, é
que o Estado não se pode considerar
obrigado, ligado ou llmitado senão em
virtude da sua própria vontade; exatamoente nisso consiste a sua soberania" . (Th. Gen. de L~tat, I, 231) •
J ellinek vai adiante. transformando a
forma negativa em positiva. para afirmar que a soberania é a qual!dade do
poder do Estado, em virtude da qual
êsse poder possui a /acv.ldade ezczu~
siva de se ligar ou .se. limitar juridicamente a si mesmo. (L'l::tat modernoe,
II, 136) . Por isso pOde dizer o citado
Carré de Malberg que a soberania não
significa, de nenhum modo, que o poder do Estado exclui tOda a llmitação,
ma.s apenas que o Estado não se pode
encontrár limitado senão em virtude
de sua própria vontade". Pelo visto,
parece que se se deseja facll1tar à
'B'n!:ão .a..entrada em organizações internacionais <art. 165 incisos I e -II .e _.
art. 166), que acarretam limitação do
seu poder, o caminho mais indicado
serã justamente o de afirmar a sua
soberania, de acOrdo com cujo principio poderá nelas entrar voluntàriamente. em vêz de fugir ao uso do têrmo, o que poderia parecer admissão da.
h!pótese de sua participação sem resguardo do principio de soberania.
II - o art. 10.0 do Projeto do Itamarati também dizia, como o § 2.0 do
art. 165 e traduzindo o princípio da.
teoria monista do direito: "Consideram-se int>egrados na legislação brasileira a.s normas de Dire!to Inte:nacional universalmente aceitas". A êsse
dispositivo apresentei a emenda supressiva n.0 961, que veio a ser aceita.
com a seguinte fundamentação: "E'
!nef!ciente o princfp!o da teoria monlsta, propugnado por X:e~n. Para
que uma norma de direito internacional seja universalmente aceita, é
necessária a adesão do Brasil e, neste
caso, a sua vigência se firmará em
nosso territór!o pelos processos tradicionais nesse direito, ou seja por 1.0tercédio dos tratados".
Acrescentaria. agora ser desnecessário dizer que "os tratados e convenções que celebrar na forma desta.
Constituição, passarão a fazer parte
da legislação interna", porquanto essa
fôrça já lhes advem do preceito do
a.rt. 35 inciso I do Projeto. - Cle-

mente Marianf.
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•

Art. 166 - Transferir para. as Disposições Transltórla.s.
Justifica.ç4o

Depois de executados os planos de
valorização econômica da região, já
nlo se justi!ica a permanência dêste
dispositivo no texto constitucional.
Sala daa Sessões, 24 de junho de
1946. - Alcides Sabença. - Gregório
Bezerra.. - Luú Carlos Prestes. Alceclo Coutinho. - Tri/ino Correta.
- Carlos M arigh.ella.
N.0 3.393

Ao art. 166:

Transfira-se para o capítulo VIII do
Titulo VI. - Romão Jú1t.ior.
N.0 3.394
Ao art. 166.
Suprimir êsse artigo.
Justificativa

Nada autoriza a inclusão dêsse artigo no capítulo da Políttca. ExteriO'".
Sala. das Sessões, 24 de junho de
1946. CostCJ..

Aàroolào Costa. -

Souza.

N.0 3.395

Ao art. 166.
SUprima.-se:
Justificação

Será feita da tribuna.
Sala das Sessões, 24 de junho de
1946. -Adroaldo Costa.

N.0 3.396

Art. 156.

m - A promoção dos juizes, de
entrância
entrância, far-se-á por
antiE;Uidade e merecimento, alternadamente. Quando o critério fõr o de
mereciment"'. o Tribunal de Justiça.
organizará. para cada vaga, Usta triplice. Qu~ndo fôr o de antiguidade,
decidirá, por maioria t;e votos, se
<!eve ser proposto o jmz mais antigo· se a decisão fOr pela negativa,
prÓceedr-se-á à votação, relativamente
ao imediato em antiguidade e assim
por diante, até se fixar a i!ldicação.
Num e noutro caso as votaçoes se !3.rA.c &m escrutinio Sêcreto.

IV - A investidura no Tribunal de
Justiça, salvo n.> caso do número seguinte, dar-se-á mediante pr_omoção
de juizes da. entràncla. mais elevada,
por antiguidade e merecimento, a.l~
terna~amente, observado o
disposto
no número anterior .
Justificfv;ã.o

O critério de promoção dos juízea
por antiguidade e merecimento, alternadamente, é o que mais estimula
os magistrados ~ carreira.
A promoção da primeira para a segunda entrã.nci:~. exclusivamente por
antiguidade desistimula os inicia.ntes,
muitas vêzes brilhantes, mas que
nunca poderãG ver reconhecidas
e
premiadas 1S suas qualidades.
O Tribunal exerce constante vig!lA.ncla sObre os juizes para efeito das
indicações para promoção. Essa Vigilância pode desaparecer, se cessa a
possibilidade da promoção por merecimento. Prevalecendo o critério do
projeto, o ingresso na magistratura se
destina aos que fracassaram na profissão liberal e aos que procuram um
refúgio para a sua incapacidade intelectual.
Também o critério da promoção por
merecimento, se os dois juizes mais
antigos não conseguirem indicação
para o Tribunal, na oportunidade de
promoção ~'r antiguidade, encerra
uma. clamorosa injustiça.
~ 4ue, não sendo promovidos
os
dois juizes mais antigos, o terceiro
nunca poderá sair dessa posição, a
flm de que o seu nome seja apreciado, na promoção por antiguidade.
Ou t,erá acesso por merecimento ou
nA.o o terá, jamais. Ocorre muitas
vêzes que seja. indicado por merecimento, mas, em lista tripllce, não seja
nomeado, quer porque um outro tenha maior merecimento para o Govêrno, quer porque não sejam boas
as rel&.ções pessoais entre êste e o Juiz.
O único recurso reservado ao Tribunal para repar&r a injustiça é indicá-lo por antiguidade, quando os dois
mais antigos não consigam a. indicação.
Rio. S. S . • ec 24 de junho de 1946.
- João .Agripino. - Dolcr de Andrade.
N.0 3. 397
Art. 166 <Tit. VI - Cap. I - Disposições Gerais .
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Redija-se:
A União pode!'á. entrar em entendi·
mentos com as nações vinculadas à
econcmis. e ao sistema. ~d.rográ!ico da
Ama.zOnls. para organização e execuçãc do plano de valorização econômica dessa região.

.

Justificativa

.

O projeto. no dispositivo transcrito,

reformados. que contarem ma!s de
35 anos de serviço, e que. designados
para !unções da ativa., nela. tenbam
permanecido ou venham a permanecer por perlodo igual ou superior a
cinco anos, ou que para. tais funçôea
tenham sldo designados no decorrer
da guerra. serão assegurados.
par
ocasião do afastamento, os vencimentos integrais, que estejam percebendo a. êsse tempo, dos respectivos
postos.

!ala em "planos de valorização económica", quando o de que se cogita,
JustiJicaçãcJ
segundo a emendtt. das bancadas amaA experiência ..justi!fcou &. necessizônicas, unAnimemente aprovada no
seio da Egrégia Comissão Constitudade de corrigir, pela forma. proposclonal, é de um plano só: o· plano de ta., os 0 critérios adotados no Dec:etolei n. 8.013 - de 29 de setembro
valorização ou recuperação econômi·
de 1945", nos seguintes têrmos: .. Ois. ca W.. Amazônia, a ser estabelecido e
põe sõbre a contagem de tempo de
executado pela União com a coopera· efetivo serviço e sôbre os proventos
çã.o financeira dos Estados, Territó<ia inatividade dos militares da. Rerios ~ Municípios daquela região.
serva Remunerada ou Reformados
Para a ~xecução dêsse plano pode- das FOrças Arlns.das, quando desfgrá. o Brasil obter, se lhe convier, e ~ -·nados . para funções da Atividade e
mediante os necessários instrumentos dá. outras providências.
O Presidente da República usando
diplomáticos, a colaborat;ão das nações compreendidas na bacia amazõda. atribuição que lhe confere o arDica, ~. por isso, vinculadas não só
tigo 180 da Constltufção, decreta:
ao sistema hidrográfico senão tamArt. 1. 0 O exercicio efetivo de
bém, à economia do grande vale.
serviço previsto nas
Organizações
Daf o disposto no art. 166, que é
das FOrças Armadas prestado por
indispensável ajustar aos demais que
mllitares da Reserva Remunerada ou
ao assunto .se referem <art. 3.0 , XVI
Reformados da Aeronáutica, do
e art. 140> e, sobretudo, ao texto
Exército ou da. Marinha, designados
aprovado, s~m quats<;uer modificapara. funções de at!vid_!lde, assegura.ções, pela Comissão constitucional.
lhes direito à percepçao dos venclEJim1na.se. nesta emenda, o vocá.mentos integr~ dos respectivos posbulo - Continen"!al ~ de iniciativa
tos e graduaçoes, calculados pela tadà. subcomissão redatora.
bela Vigente, se porventura, já. não
o plano em foco refere-se, de tnf- os tenham obtido em seu lli!üte mâ.clo, estritamente, à Amazõnia. Braxlmo, consoante as disposiÇOes em
s!leira.. Nem nos seria lícito exceder
Vigor·
tais lim1tes, cogitando na. ConstituiArt. 2. 0 -Quando o tempe de serçã.o, ·de valorizar econOmicamente a.
viço assim prestado, acrescido
a&
.Amazônia continental. Solicitada. e
calculado por O<.'.asião de tra.nsferên·
oDtida & colaboração das nações 11·
c1r. para a Reserva Remunerada ou
mitrofes. então, sim, é que o plano _ Reforma., at_!ngir a mats de trtnta
brasileiro assumirá êsse cari.ter, toranos, poderao ~ milltares, quando
nando-se extensivo a tOda a Ama·
ocorrer entermi~de comprovada, ou
zOn1a
por haverem atmgido a. ida.de
de
Po·; enquanto, diga-se apenas: "para. sesse~ta e oito anos, ser a!utados das
organização e execução do plano de
fUDçoes que estiverem exercendo, com
...... a. "
d · ...u;....,
os vencimentos integrais dos seus
1
va o.~.~çao eeonum: .ea. a r e~_,., ·
postos ou graclua.ções. ca.!culados de
Sal:. elas sessões. 24 de junho de
acOrdo com a. tabela a êsse tempo
1~. - Lepoldo Pérf!S. Alv~ro
em Vigor, reti!icando-se, p&ra. tanto
Mc:ua. - Cosme Ferrez.ra. - SeDeru:- e l)Or deereto o aio anterior da
no Nu:ne:s.
transferência :Para a mat1v1dade.
N.O ·3 .398
P&râgra.to muco - Ressalvada a
Ao Capítulo "Segurança Nacional'•. hipótese de haver o interessado attnOnde couber:
gido a idade !lxada neste artigo, a
Aos oficiaJ.s do Exército, da Marldispensa. só será reallzada. por connha e da Aeronáutica, da reserva ou
venfêncla do serviço, ou da disclpl1na
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DU medis.nte inspeção de saúcfe, feita
por junta médica designada pelo respectivo Ministro na qual fique provado que a;; condiçõ~ de saúde do
JDilitar são de molde a impedir a
.sua continuação nas tunções da atividade que Mtiver exercendo.
Art. 3. 0 - - Será uermitido
aos
militares de que traiam. os artigos
anteriores contribuir para o montepio dos postos ou graduações imediatamente superiores, se, nos térmos

do

presente . Decreto-lei,

contarem

.mais de trinta anos ou quarenta anos

.de serviço, de acõrdo com a legislação própria em vigor.
Art. 4. 0 As disposições contidas nos arts. 2. 0 e 3. 0 do presente
Decretp-lei não serão aplicáveis, em
.hipótese alguma, aos militares que,
.designados para funções da atiVida.de, nelas não tenham permanecido
.ou venham a permanecer, qualquer
.que seja o _moti.vo, por período igual
ou maior de 10 anos consec1,1tivos.
O presente Decreto-lei
:entrará em vigor na da.ta. da sua

Art. 5. 0

publicação, revogadas as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro. 29 de setembro de
1945, 124.0 da Independência. e 57. 0

da República. - Getulio Vargas. Henrique A. Guilhem. - P.
Gói.J
Monteiro.
Joaquim Pedro Salgado
--Filho.
·

N. 0 3.399

~

N.O 3.400

Ao art. 169:

Redigir da seguinte forma o a.rtigo 169:
Art. 169. Todos os problemas relativos à segurança nacional e à preparação para a guerra serão estudados pelos ó~gãos especiais das fôrças
armadas, que a lei determinar.
§ 1.0 O Presidente da República é.
na paz e na guerra., o chefe supremo
das !orças armadas, cuja preparação
acompanhará diretamente, através de
um órgão técnico, sob sua presidência., e que será. reg-..ll.ado em lei.
Justificativa.
A emenda visa., sobretudo, acabar
com a. referência. anti-constitucional
do chamado "Conselho de Segurança
Nacional". J:!sse é um órgão técnico•
atualmente em pleno funcionamento •
Amanhã, porém, poderá convir às !o:ça.s armadas a sua. substituição por
um outro órgão, e com outro nome.
Nesse caso, ou a Constituição tem de
ser refonnada, ou a modificação não
se faz por ser anti-constitucional. OS
exércitos, após a guerra., vêm sofrendo rápidas e profundas modificações.
Como amarrar-se a eXistência, transformação, e, mesmo, a. impossibilidade
de acabar-se com. um órgão técnico.
só porque e.stá. prêso à letra da cons-

ütuição?
Sala das Sessões, 24 de junho
1946. - Afonso de Carvalho.

ca

Ao art. 16'7
Suprima-se a. parte final:
"'dentro dos Umites da let, e sob
-a autoridade suprema do Presidente
da República".

Art. 170:
Onde se diz "Conselho de Segurança Nacional", escreva-se "órgão téc-

Justific~fio

Justificativa

A. restrição "dentro dos llm1tes da
lei" é, desnecessária. Ela. é um resto da redação do art. 14 da Con.sti.tuição de 91, que deu lugar a muita discussão: "a tê1·ça armada é
essencialmente obediente, dentl"o dos
Umites da lei, aos seus superiores
.hierárquicos". Isto é
até absurdo.
pois não é a fOrça que- é obediente a
superiores. m~ s!nl os seus diversos
componentes. A últ1ma. parte: "sob
.a autoridade suprema do Presidente
.da República" é também -desnecessária., porque é repetição do artigo
-~0, XII.
Sala. das Sessões,. 24 de junho de

A me~a apresentada para a. modi!icação do art. 169.
Saia das Sessões, 24 de Junho de
1946. - Afonso de Carvalho.

.:1946. -

Abelardo Mata..

N.0 3.4()1

nico competente".

N.0 3.402
Ao art. 169 e · 170.

Suprima-se:

·

Justi!f.ca.t;4o
Ezn qualquer época poderâ ser acha-

do órgão melhor do que o Conselho
Nacional. O Estado Maior ~ral, recentemente criado, é também um órgão que tem a estudar problemas relativos à segurança nacional, embora
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sob ponto de vista "operativo,, que o
Conselho de Segurança Nacional não
tem. Portanto, ou o Estado Maior
Geral figura também na Constituição,
ou, promulgada esta, no projeto, fica
inconstitucional. A solução é pois não
citar o C.S.N. na Constituição. Existem entre nós, órgãos de grande importância, como os Conselhos Nacionais (Imigração, Economia e Fioonças, Comércio, Exterior, Petróleo, Trabalho, Aguas e Energia Elétrica, etc.>
que não figuram na Constituição de
1937 em cuja vigência foram criados.
Além disso, o art. IX. atribui ao
Congresso legislar sôbre todos os assuntos da competência da União, indica<ios nos arts. 3.0, 4.0 e 5.0 • o artigo IV diz: "Organizar a seguranç.a.
das fronteiras e defesa externa••. No

mesmo artigo, VI: "Organizar as forças annada.s,. O art. 170, suprimido
o 169, desaparece também e, por si
mesmo, é puro assunto de lei ordinária, nunca de Constituição. O C.S.N.
ou mais exata::nente, o seu antecessor,
o Conselho Superior da Defesa Nacional, criado em 1927, não figurava
na Constituição, o que só se deu quando foi promulgada a de 1934.
Entendo ,aliás, que o Capitulo II do
Título VI "Das Forças Armadas",
deve conter unicamente princípios,
sem descer a detalhes. Estamos vivendo uma época em que possivelmente a estrutura· e organizar~ das
forças armadas do mundo sofrerão
transformações radicais depois de suficiEmtemente conhecido o histórico
militar da 2.A grande guerra.
Sala das Sessões, 24 de junho de
1946. - Abelardo Mata.
N .0 3.402-A
Ac art . 171.
Suprima-se:
Jt:.Stijicação

E' repetição do art. 60 -

IX.

Sala das Sessões, 24 de junho de
~- -Abelardo Mata.

N. 0 3.403
Ao art. 169, ; 10.

Suprima-se.

A justificação será feita oportunaFerreira de Souzc.

mente. -

N.• 3.404
Ao art 169, I, I.

Suprimam-se as expressões "ou a
emprês83 orga.niza.Qa.s no pais".

A justificação será. feita oportunamente . - Ferreira ele Souza.
N. 0 3.-WS

Titulo IV - Capítulo l i Das
Fôrças Armadas:
Art . 169. - Redija-se:
A politica e a economia de guerra.
serão traçadas pelo Conselho de Segurança Nacional, ficando a. ela.-boração e as medidas para a execução
dos planos de mobilização e 'ie operações militares conseqüentes a. carg~
do.S órgãos especiais das Fôrças Armadas.
·
§ 1. o o Conselho de Segurança.
Nacional reunir-se-á. sob a presidência ào Presidente da República, e
dêle participarão. como membros ·efetivos, os Minl.'stros do Exterior, Fazenda, Viação, Guerra, Marinha · e
Aeronáutica., os três últimos assistidos pelos respectivos Chefes de Estado-Maior.
§ 2. 0 A lei regularã a competência. e o funcionamento do Conselho de
Seguu.nça _-~acional.
Justificação

Esta redação torna mais explícita.
a idéia principal contida no artigo

-

Polit!ca. e Economia. C.e Guerra -

e deixa. claro que dependerá. da. lei

a ela..boração dos planos de mobiliZação e de operações militares. Os problemas relativos à. politica. de guerra.
sãc. da. alçada do Conselho de Segurança. Na.ciona.l, e os outros, dêles
decorrentes, incumbem aos órgãos
técnicos especializados das Fôrçiis.
Armadas nos seus três ramos: Exército, Marinha e Aeronáutica.
No § 1. o, restringe·se a. composição·
do Conselho, que não precl.'sará ser
integrado por todos os ministros deEstado. São suficientes os seis enumerados; os outros serão chamados
a. participar de reu:liões para esclarecimentos, segundo o caso a se trs.ta.r, e pelo modo que a lei estabelecer.
Assim., também, os Chefes de Estado·
:Ma!or não podem ser colocados em:
plano igtial ao dos Ministros.
No § 2. 0 , não serâ preciso esta·belecer que a lei regulará a "organização·
do Conselho, pois ela. já está da.ds.
.ao parágra.to anterior.
Sala das Sessões, 24 de junho de
1946. - Euclyde.s Figueiredo. - Osllrio Tuyuty.
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No número II do art. 17(), suprima-

se a expressão restritiva "de !erro...
Justificati-va

Esta emenda visa· estender {:;.s estradas de ródagem os bencticivs previstos para as ferrovias, atendendose a que ambos os sistemas de comunir.ação são terrestres e ~omp:ewen
tares no total da circulação de rique-

za.s.

sunto de magna importância qual seja o de definir a competência da c!i·
reção politica da guerra.
A natureza, pois, desta em-enda não
exige melhor nem mais oportuna justUicação, do que a própria importância da matéria que ela prescreve e regula, exigindo, portanto, lugar mais
adequado e quiçá. de maior destaque
Sala das Sessões, 24 de junho de
1946. - Moura Caroalho. - Magalhães Ba.ra.ta. - Alvaro Adolpho. La.meira. Bitten.cou.rt . - João BoteZho. - Duarte d' Oli-veira.

Sala das Sessões. 24 de junho de
1946. - Oswaldo Studart - Egberto
Rodrigues - Eu:nápio ele Queiroz.
Almeida M-onte. Hugo Carneiro.
- Fernandes Telles. - José Joffily.
- José de Borba.. - Leã.o Sampaio.
Edgalr de .Arruda. Agostinho
Monteiro. - Castelo Branco. - Odilon Soares. - Fróes da. Mota. -Mota Neto. - Plínio Pompeu.
N. 3.407
'Título IV - Capitulo U - Das FOrças Armadas:
Redija-se assim o art. 171, que pas:sará a 170:

N .0 3.409

Ao art. 171.
Suprima-se:
E' matéria de outro artigo. -

Fer.

reira de Sousa.

N .0 3 . 410

suprima-se o art. 171 do projeto

0

"Cabendo ao presidente da República a direçãc:> superior da politica
da· guerra compete-lhe tami.>ém a ~s
colha dos comandantes - chefes em
operações milita:res".
Nota: o art. 170 p~sará. a 171.
J~tijicação

Justificação

A matéria do artigo indicado constitui o n.0 IX do art. 60, sendo desnecessária. a sua. reprodução.
Sala das Sessões, 24 de junho de
1946. -

Raul Barbosa.

N.0 3.411

Art. 171 -

Suprimir:
Justificação

O conteudo deste artigo já coruota.
do art. 60 n.0 IX, não havendo razão
alguma. para repeti-lo adiante.
Sala das Sessões, 23 de junho de

Pelo artigo 169 já ficou estabelecido que compete ao presidente ~a República a direção política da: gue:ra.
Não é preciso repeti-lo, senão simplesmente estabelecer que lhe cabe, c:n
consequência, a. "escolha dos comandantes-chefes das fOrças em operações.., ~ue esta é a. i<léia prioclSJel do
artigo.
Sr.·l a das Sessões, 24 d~ junh!> de

1946. Gregório Bezerra. L ui:~
Carlos Prestes. - Claudino José d4
Silva. - Alcedo Coutinho. -Batista
Neto. - Ma.uricio Grabois. - Alcides Sabença. - Tri!ino Correia.. Carlos Marighella.

Deslocar o artigo 171, colocando-o

Ao art. 172: acrescente-se 1:1ais o
segui:lte parágrafo:
~ V Desde que grupos de 3 ou
4 municípios apresentem para o
Serviço Militar mais de 600 jovens
será criado, no de maior importância,
um batalhão para instrução militar.

1946. - Eur.licles Figaeiredo. rio Tuyuty.
N.O l.408

0$6-

logo após ao de n.0 168.

JU$tificação

o deslocamento que propomos com

a. emenda. a':)resentada evidentemente
~e

impõe, de vez que o inciso 171 do
projeto c!e Constitwção, encerra as-

N .0 3.412

Justificação

Os batalhões de instrução seriam
localizados nêsses MunicíPios com o
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objetivo de evitar o êxodo do homem
rural que obrigado a abandonar o
campo para a prestação do serviço
militar na capital do Estado, geralmente a este não retorna, dominado,
como é natural, pelas atrações do
meio mais adiantado.
Os batalhões propostos seriam localizados em áreas de 300x300 metros,
distanciados das sedes municipais em
cerca de 6 quilômetros e ficariam incumbidos do preparo militar, aom.o
ainda de ministrar o ensino prático
a.gro-pec,u ário aos mesmos . Para o
ensino dessa disciplina seriam contratados, no Ministério ela. Agricultura,
especialistas no assunto, mediante justa. recompensa.
O periodo de convocação ficaria. dilatado para 2 anos sendo que, nos 12
primeiros meses, seria dada instrução mllitar e aprendizagem agro-pecuária, alternadamente, e o.s 12 meses restantes no aperfeiçoamento militar e abertura de estradas de rodagem para ligação dêsses municípios.
Feita, pois, a instrução militar no
próprio h~bitat, evitar-se-á o êxodo
do homem rural, tão prejttdicial à
emancipação econômica do Pais.
Sala das Sessões, 24 de junho de
1946. -

Epilogo ele Campos.

Art. 172 -

N.0 3.413
§ 2 - Suprimir:
Justificação

Trata-se de um , privilégio injusto.
Quem se nega ao serviço militar perde os direitos políticos, segundo o
próprio texto da Constituição.
Sala das 8'-.ssões, 24 de junho de

1946. - Carlos Marighella. - Lut~
Carlos Prestes. Gregório Bezerra.
- Claudino José da Silva. - Batista
Neto . - Trijin.o Correia.. - Alceão
Coutinho. - Mauricio Grabois.
N.0 3.414

Ao art. 172:
Acrescente-se :
m - Depois de dez anos os 1nte·
rinos e extranumerários.
Justificação

Não é justo nem humano que perca
o cargo o empregado que durante
tanto tempo o exerceu, para c qual
a própria conservação ne!e ateste a
capacidade.

Seria desumano obrigá-lo, depois de
tantos a.nos, a procurar outro meio
de vida.
,
Sal:J. das Sessões da Assembléia Nacional constitUinte, 24 de junho de
1946. -

Mathias Olympio.

Ao art.
No § 2.0 -

N.O 3.415
172:

Suprima-se.
Justificação

~dispositivo se choca com vários
outros do projeto. Segundo princípio
puramente democrático - todos são
iguais perante a lei e ninguém gozará
de privUégio em razão de nascimento,
religião ou titulo. - A exclusão dos
eclesiásticos d.o serviço militar, a. que
estão sujeitos todos os brasileiros, é
odioso privilégio, máxime tendo-se em
vista que êles concorrem em igualdade de condições com os demais nacionais ~ara o exercício de tôdas as
funções pUõltcas·;·, · Sala das Sessões da Constituinte, 21
de junho de 1946. - João Vilas-Bóas.
Vespasiano Martins. --co Agrícola. tú

Barros.

N.0 3.416
Suprima-se o § 4.0 .do art. 172:
Justíjicc.ção
Não há necessidade de dizer-se, na
Constituição. que é admitida a instituição de tiros de guerra. Isso não
obriga a admiti-la. Portanto é inócuo

o dispositivo.
'
Sala das Sessões, 24 de junho de

1~46.

-

RaUZ Barbosa.

N.O 3.417

Suprimam-se

os pa.rágra.fos.

Justificação

Não vejo necessidade de deta.lha.r;

o próprio corpo do artigo diz tudo
que é necess2.rio. Na Constituição de
91 consta.va a obrigação do serviço mi-

litar nos têrrnos d4 let.
Sala. das Sessões. 24 de junho de
Ul46 . -

Abel4rdo Mat4.

N .0 3.418
Ao art. 172:

Supressão total do

§ 4.o

•

Justificativa

Não é admissível que uma consti·
tuição desça à minudêncla de ocupar-
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se com um problema técnico de formaÇão das reservas, como seja a instituição de tiros de guerra.
A nova lei do serviço millta.r trata
exuberantemente do assunto e faz
conciliar o serviço militar com a necessidade de não serem despovoados
os campos com a incorporação de conscritos.
Sala. das Sessões, 24 de junho de
1946. -Abelardo Mata.
N . 0 3.419

Titule IV -

Capitulo II:

Art. 172, § 4. 0 •
Justificação

Suprima-se :
· Não é matéria constitucional; quando muito deve estar na. Lei do Serviço
~illtar, ou no seu Regulamento.
Os progressos da arte da. guerra, em
todos os seus ramos, indicam que não
çleverá haver legislação rigida, para.
qualquer povo, no que diz respeito à
preparação da defesa nacional. Cada
conflito armado entre nações acarreta modificações substanciais, não só
quanto ao material e seu emprego armas e mUnições, - como quanto ao
pessoal ·- orgalili:a.ção, instrução militar etc. Os periodos de pa.z não servem então, no que concerne a isto,
senão para . sistematizar os ensinamentos colhidos na guerra. E muita.
vez, o que era precollizado pouco antes. torna-se obsoleto logo depois. Os
métodos, pode-se dizer, modificam-se
por saltos; só perduram, eomo têm
perdurado. os principias de estratégia, pais até mesmo os processos táticos sofrem variações.
Os tiros de guerra são inStituições
relativ3.Dlente modernas. Parece que
tiveram origem na. Suiça, onde o cidadão é sempre um amador do "tiro
ao alvo", que pratica spare~temente
como simples esporte, mas na verdade
com o fim de defesa da. 118.tr1a. A
Alemanha adotou e ampliou a. instituição heh·ética, orgao1zando os seus
" Bunds" e "Verkher", mercê dos
quais preparou a sua juventude para
os assaltos às nações vizinhas na
Europa..
Percebe-se a finalidade do § 4. o do
art. 172: possibilitar, tornando-a ma..i3.
cômoda para. os cidadãos, e talvez
menos onerosa para o país, a. in..ctrução militar àqueles que residam longe das. sedes de guarnições do Exército. Será, porém, a lei ord1nã.rla. que
deverá prever êstes casos, afastando
8..5 di!ic1lldades: mas de tal forma

que, mais tarde, se !ôr reconhecida
a ineficiência da instituição das "linhas de tiro", por qualquer motivo,
outro reeurso possa ser adotado, sem
desrespeito ou sofismas de interpretação ao têxto constitucional.
Sala. das Sessões, 24 de junho de
1946. -

Euclides Figueiredo. -

rio Tuyu.ty.

Osó-

N. 0 3.. 420

Titulo VI -

Capitulo

n:

Art. 172. § 4. o.

Redija-se :
E' admitida a instituição de tiros
de guerra: a lei poderá, também, equiparar ao serviço militar, para o efeito da isenção dêste, nas condições
que estabelecer, os serviços rurais,
efetivamente vrestados à lavoura, à
pecuária ou à. indústria extrativa.
Justificação
A produção rural é essencial à de-

!esa do País; precisamos deixar à lei
a latitude necessária para fomentála, evitando o êxodo dos campos: associando a instrução militar à produção, não se prejudicará aquela e se
beneficiará a esta.
Sala das Sessões, 24 de junho de
1946. - · Eduardo Duvivier.
N.0 3.421

Redija-se, assim, o pa·r ágrafo 4.0 do
artigo 173: O oficial das Fôrças Armadas só perderá. o seu pOsto e patente quando, por tribunal militar competente, fôr nos casos especüicados em ·
lei, declarado, incllgno do oflciala.to ou
com êle incompatível, qualquer ~ue
seja o tempo da condenação. Neste
caso, à sua fanúlia, ficará assegurado
o montepio.
Justificação

o

parágra·fo 4.0 , tal como redigimos,
ampara de maneira mais categór~ca r.
garantia da patente, e, ainda mais, assegura o montepio para manutenção e
a !2.subsistência, salvaguardando
mlliat do militar, já atingida pelo sofrimento moral de ver o seu chefe
condenado por crime infamante, das
znisérias e dificuldades que, impiedosa e inexoravelmente, surgirão pa.ra a consumação das maiores desgrnças.
E , não b& negar, a famfiia, que nenhuma responsabilldade teve e nem
tampouco contribuiu para êsse estado
de cousas, é que se vê duramente atin-
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gida pelas decorrências do erime infamante cometido pelo seu chefe, con:io se coa.utora fôsse do delito, 1m;>ondo-se-lhe como pena: a perda do montepio, que lhe é sagrado e exclusivamente devido.
Aliás, desde o decreto n.0 695, de
1890, se vem ~.ssegurando, em nossa

legislação, a garantia. do montepio
à família do militar, demitido ou expulso.
Isto posto, o que se quer com a
emenda em tela. é não deixar ms.t.éria
de tamanha. relevância ao sabor da
instabilidade das leis ordinárias.
Sala das Sessões, 24 de junho

de

1946. - Moura. Carvalho. - Magalhães Barata. - Alvaro Adolpho . Lamefra Bittencourt. - Jofio BotelhO . - Duarte d'Oliveira..
N.0 3.421-A

Pa.râgrafo . .. - O militar da ativa,
que aceitar cargo temporário, de eleição ou nomeação, estranho a sua carreira, será. agregado ao respectivo quadro, contando, porém, tempo de serviço para r~!orma e antiguidade de
pôsto para. promoção. Aquele que
permanecer em t:;..l situação por mais
de cinco anos, contm11os ou não, 3erá
transferido para. &. reserva, com as
vantagens que lhe forem asseguradas
em lei.
JU3tijicaç6.o

Seria rigoroso e sobretudo injustificável e anti-democrãtico, si se deixasse de assegurar aos militares,
quando nomeados e maxlmé eleitos
para cargos públi-cos temporários, a
contagem de tempo para reforma: e a
. promoção por antiguidade, dura:1te
um prazo razoável, necessário e justo,
que lhe propiciasse o ensejo de sentir
se perdera ou não os seus pendores
pela profissão que abraçou.
Durante tempo relativamente curto o militar poderia escolher, . sem
prejuizo de seus mais lidlmos direitos,
se desejaria optar pela carreira poUtica ou se voltar à caserna, após wna
permanência no parla-mento atendendo aos imperativos da vontade soberana do povo que o elegeu. E, assim,
sob aspecto mais consentAneo e qile
-consulta sobremodo os ideais democráticos da época. que atmvessamos.
evitar·se-ia o grave prejuizo para as
Fõrças Armadas da permanência !ora

de seu seio dêsses militares, no com'pleto desvirtuamento dos seus sagr.l.dos misteres.
É, pois, o que pretendemos com a
emenda apresentada e que submetemos à consideração da Douta Comissão de Co:1stituição que, no seu ele\-.1.do e esclarecido espírito, espeum:>a
nos dê o seu apoio à medida sug~rida.
que reputamos tão necessária e justa..
Sa.la das Sessões, 24 de junho de
1946. Moura Carvalho. - 1'4aga.lháes Barata. - Alvaro Adolpho . ·Duarte d'Oliveira . - La.meira Bittencourt. - João Botellto.

N.0 3 .422

Art. 173 ~ 7.o.
Substitua-se a parte final pelo seguinte:
"Correrão, entretanto, .p or conta
dêsses vencimentos as contribuições
para o Montepio e as consignações autorizadas em lei".
·- · - Justificação

E' redundância, depois de estabele<::.do que o militar da ativa. da reserva
ou reformado "não terá direito aos
vencimentos ou proventos militares
enquanto receber o subsidio ou os
vencimentos do cargo. permanente ou
temporário que ocupar" admitir que
ainda possa vir a optar pelos vencimentos ou proventos militares.
Por outro lado, sendo Q Montepio
instituição do Estado, de amparo aos
herdeiros dos seus servidores e as contribuições, obrigatórias e proporcionais aos vencimentos, é justo que os
próprios vencimentos continuem a garantir o pecúlio, em tôdas as situações. O § 2.0 do art. '75 dos Estatutos
dos m:lita.res (Decreto-lei n.0 3.864, de
24 dé novembro de 1941) reza.: "Os
militares contribuirão mensalmente.
para o monrepio, com um dia de s6ldo
deixando aos herdeiros uma pensão
mensal igual. no mínimo, a 15 vêzes a
contribuição". De outra par..e, o Estado ~..ão precisa. de !azer economia
dessas contribuições, recebendo-as por
fora, se o militar exer-cer outra função
remunerada. Já basta. o que deixa de
dispender, pagando a outrem para desempenhá-la. Demais, o subsidio ou
vencimento do novo cargo é o mínimo
que o Estado estabelece para. a manutençAo dos seus servidores em nova
função, como tal, não deve ser diml.·
nuido com contribuições forçadas.
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é a mesma, em se tratando d~ consignações autorizadas.
Sala. das Sessões, em 24 de junh!J
àe 1946. - Ataliba Nogucira.

N .0 3.423
Ao

art. 173: ·

Substitua-se o § 2.0 pelo seguinte:
"~ 2.0 As promoções dos oficiais
nas fôrças armadas, em todos os
graus da hierarquia., de capitão em
diante, obedecerão aos critérios, alternsdamente, de merecimento e de antiguidade, na. forma que a lei estabelecer''.
Substitua-se o § 3.0 pelo seguinte:
"Além da compulsória, estabelecida
pela. lei, a. transferência para. a. Reserva pode ser facultada, mediante pedido e 2. juizo do Govêrno, a todo oficial que conte mais de três anos no
quadro de acesso, o que se dará no
pôsto imediato, com tõdas as vantagens, prerrogativas e regalias".
Justificação

O aspirante a oficial (como o guar<la.-marinha) é praça. de pré, com regalias. Ainda não é oficial; não tem
patente; não contribue para o montepio, e sua. carreira pode ser interrompida neste pasto, sem atingir o oficialato. Sua. promoção, que depende
ainda do conceito favorável dos ofi(;lais em cujo corpo tenha iniciado sua
carreira de oficial, é regulada pela
<:lasificação por "!merecimento intelectual" resultante da médiR de a·provação final do curso da Escola Militar.
O art. 173 deve cogitar :somer..te dos
ojiciq.is da.s fôrças arma4as <também
há. promoções entre graduados e inferiores - sa'1'gentos, que obedecem a
outrds principias> , a. começa:- do pOsto
de 2.0 tenente e a teriDinar no de general de divisão, ou vice-almirante, ou
major brigadeiro .
A promoção nas primeiros postos,
'isto é, a 1.0 tenente e a. capitão, devem obedecer exclusivamente ao . principio de antiguidade. E que. como suba.ltemo, 2.0 e 1.0 tenente-, o o!icisl
passa· tão pouco tempo e numa. função como que de executor, excl:.tsivamente, ou seja, instrutor, que não pode

adquirir merecimento a
promoc;ã.o
&te começa. a manifestar-se n~ põsto
de capitão. quando o oficial já. exerce
um comando de certa respomiabllida.de e conta um tempo considerável de
serviços prestados - o que não pode
ocorrer a um simples suba·ltcmo.
A transferência. voluntária para a
Reserva do oficial que já conte, pelo
menos, com cin~o anos de pôsto, não
pode ser considerada uma promoção.
Esta se dá em virtude do oficial já
ter sido julgado pela com.ll:;sã\> de promoções com direito a ela, isto é, apto
ao acesso ao pôsto imediato, dependêndo apenas de vaga. O oficial que, com
os dois anos de intersticio, estando
no quadro por mais de três, já contará mais de cinco anos no põlsto, o que
quer dizer, já estaTá manifestamente envelhecido senão desanimado.
sem estimulo para prosseguir na carreira. E' mais razoável qu~. tendo em
conta o despr€6tigio da 3-Utorida.de e
consequente atentado à discipllna, voluntàriamente desobstrua o caminho
paTa os mais joven!s e o faça sem desdoiro e sem humilhação- sponte sua.
E' um meio de pugnar peio r.ec~o
rejuvenescimento dos o.uad.ros.
E' mais prejudicial aos int~êsses da
Nação e das fôrçaS armadas QUe êle
perdure no quadro a esperar que um
dia venha. a. ser contemplado com essa
proooção a que as autoridades competentes <os generais que constituem a
comissão de promoções) o julgaTR.In
merecedor. - .Romé.o Junior.
N.0 3.424
Ao

an.

173.

SuiXriro&m-se os H 1.•, 2. 0 , 3.0 , 5.0 ,
6.0 e 7.0 •
Justifi~açãv

§ 1.o Com a proclamação da República, foram extintos os tftulos nobiliá.rc;uicos e de conselho . O Govêrno
Provisório, chefiado pelo Marecba.l
Deodoro da. Fonseca, querendo premiar serviços relevantes prestados &
República, lançou mão de postos .ilonori!icos. Esta praxe !oi segu1d3. pelos governos constitucionalS. .Basta.
citar (lue o ex-Presidente Epitáclo Pessoa concedeu o pôsto honorifico de
General a.o Rei Alberto, e o Q:-Presidente Varga.s ao General Augustln
Justo. Ps.ra. ef-eito de diseiplln~ in--
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terna, sempre se concederam postes
honorl:ficos a.os Ministros Civis do
supremo Tribunal Militar, 8()S Auditores de Guerra. e de Maz!nha, aos
membros do Ministério Público da.
Justiça Militar, aos professôres das
Escolas Militar e Naval.
O § 1. 0 do art. 173 contraria as
tradições republicanas e democ:-áticas brasileiras e é prejudicial à disciplina. interna nos estabelecimentos
Jllilitares.
§ 2.o Não há. razão alguma é!m se
manter êste pa.rágra.!o. E' êle um
principio essencial de Govêrno? Faz
parte da estrutura. do Estado? Trata-se evidentemente de um detalhe
impróprio duma. Constituição. E' até
possível que num futuro próximo se
ache preferível seguir outra orienta..
ção neste pa.:rticula.r. E' matéria de
lei ordinária. ou da cha.mada Lei de
Promoções.
o § 3.0 está no mesmo caso: a
Constituição não deve cuidar de quadros de acesso: é assunto de lei de
promoções.
Os §§ 5.0 , 6.0 e 7.0 são pura. matéria.
de lei ordinária e, quiçá., d<> Estatuto
dos Militares.
Sala. das Sessões, em 24 de junho
de 1946. -

Justijkação

Essa restrição
ou
S. S., em 21
7'ri!ino Corrêa..
-

poderia. dar margem a
preferências injustas.
de junho de 1945. - Mauricio Grabo~.

Alcedo Coutinho. -Batista Neto.

Luiz Carlos Prestes. -

Bezerra. -

Tri!ino COrTêa. - Mauricio Grabois.
- Alcedo Coutinho. - Batista Neto.
- Luiz Carlos Prestes. - Gregorio
Bezerra. Carlos Marigh.ella.

Ns. 3.427/8
M a.rt. 173.

Redija-se da seguiillte forma o § 6.0 :
§ 6.0 o mllitar, em serviço ativo.,
·q ue .aceitar cargo temporário estranho à carreira, de eleição ou não, será
agregado a.o respectivo quadro, contando-tempo__ de serviço para a passa.-·
gem para a reServa e reforma. e sópoderá ser promovido por antiguidade.
Justificativa.

Art. 173 - § 3:0 - Suprimir "E a
juizo do Govêmo Federal,..

-

Sendo os cargos eletivos, de representação popular. .um dever civico &
qu~ nenhum cidadão pode negar-se~
seria injusto privar o militar de exercê-lo, através das restrições constantes do Projeto, pois, dessa ma.neira,
viria. interromper a sua carreira. Sem
direito efetivamente à promoção por
merecimento, entretanto, teria garantida a sua promoção por antiguida.de.
S. s., em 24 de junho de !946. -

Abela.Tào Mata.

. N.0 3.425

pers~guições

Justificação

Gregório

Ca.Tlos M a.righella..

Substitui-se a expressão "em atividade" por em serviço a.tivo"; incluase a. expressão "passagem para a reserva" que está de acórdo com a. legislação militar: e impõe-se a. condição de não poder ser promovido por
mereci!nento, c que parece ser de justiça. e está de acôrdo com a. doutrina já. firmada no art. 20 do Projeto~
ex-Vi do que determina, quanto aos
militares eleitos para. a Câmara e o
Senado, o art. 3.0 (§ 6.0 ) do Regimento Interno.
Sa.la das Sessões. 24 de Junho de
1946. -

Afon,so

N." 3.426
Art. 173 § 6.o Redigir u"0 milltar em atividade, que
aceitar cargo temporário, será a.gre-

atm:

ga.do

respectivo quadro, contando
No
caso do cargo ser de carater eletivo,
contari. tempo de serviço e antiguidade de pOsto, e só por antiguid&de
poderâ ser promovido enquanto permanecer nessa s:ltua.çl.o.
&O

tempo de serviço para reforma..

cte

N.0

Ct%rva.Zho.

3.~

Ao capitulo II do titulo VI:
Acrescente-se ao projeto o seguinteartigo. que deverá seguir-se ao artigo 173:
"'Art. 174. O regime do pessoal das

po!icias militares obedecerá no que
te: a.pl1civel, o disposto no artigc)

lhe

an~rior.
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.Pa.rigra!o 11nico. O pessoal das polfcla.s m.i.litares. quando elas estiveft:n mobilizadas. ou a serviço da
União, gozará das mesmas vantagens
atribuida.s ao pessoal do Exército . .,

Justijicaçáo
o projeto dispõe sõbre os militares
(art. 173) e sôbre os funcionários públicos civis (arts. 175 a 181) . o novo

artigo, proposto com a presente emenda, completa o sistema de preceitos
sôbre o pessoal do serviço público.
o pará.graf o único é disposição que
consta. do a.rt. 174 do projeto. Gu.st4vo Capan.e7n4.
N.0 3.430

Acrescentar um paráredigido: - A praça de
pré com 5 anos de serviço tem direito
à estabilidade e só poderá. ser excluida a pedido ou por condenação, passada em julgado, a pena restritiva da.
liberdade por tempo superior a dois
anos, ou quando, por tribunal militar
competente e de caráter permanente, fôr, nos casos definidos em lei, decla.ra.do indigno de permanecer nas
fôrças armadas.
Art. 173 -

gra!o ass1m

Justi/ieativa
E' um justo · direito que a Constituição deve consagrar, pois não se
compreende que o cidadão, de_pois de
passar tantos anos nas fôrças armadas, tenha que adaptar-se à vida civil. Por outro lado essa estabilidade
lhe garante maior segurança econômica e da sua famflia e dá, às fôrças armadas, quadros que se especiali-

am. Evitar-se-ão as injustiças agora

cometidas, onde ss.rgentos e músicos
por exemplo, com 9 e mais anos de
serviço à. Pátria se vêem de um momento para outro, e sem motivo ponderável, e:xcluidos de suas corporaçõt>s
militares.
Sala das Sessões, 23-6-46. - Gre-

goiU:J Bezerra. -Luiz Carlos Prestes.

- Claudino José da Silva. - Alcedo
Coutinho. - Batista Néto . - Mauricio Grabois . -Alcides Saõença~ Tri/ino Corrêa. - Carlos Marighella.

N.0 3.431

Art. 173 - Acrescentar parágrafo
onde convier: "A praça de pré c-om
5 anos de serviçO terá. direito de acesso ao oficiala.to: Cabe ao govêrno tac1lltar-lhe para isso a. devida instrução".

Justificação

Inúmeros sargentos, cabos, soldados,
mariiL.'leiros. sub-oficiais e sub-tenentes das classes armadas, Tevelam, no
quartel, excelentes qualidades de comando. E' justo que lhes seja assegurado e facilitado o direito ao oficlalato. A lei deve regular as facilidades com que o govêrno lhe proporcione o acesso aos cursos necessários.
Entre outros inúmeros benefícios. essa
medida, - tão justa, de amparar as
vocações militares dos filhos do povo
- garantiria a continuidade democrática da oficialidade do Exército
com essa porcentagem de homens
chegados das classes mais humildes
da população. Aliás isso aconteceu
durante largos anos no nosso Exército,
e disso resultou.. sem dúvida, em grande parte, o caráter democrático que
sempre marcou o glorioso Exército
brasileiro.
Sala das Sessões, 23-6-46. - Gre.:.
gorio Bezerra. - Luiz Carlos Prestes.
- Claudino José da Silva . - Alcedo
Coutinho . - Batista Neto. - Mauricio Grabois. - Alcides Sabença. Tri/ino Corrêa. - Carlos Marighella.
N .o 3.432

Ao a.rt. 174.
Substitua-se o art. 174 pelo seguinte:

".Ait. 174. As poU:c:as militares são
consideradas reservas do Exército e se
destinam. essencialmente a garantir
a ordem pública e a segurança interna.
Parágrafo único - A lei disporá sôbre a. estrutura e as funções das policias militares, a instrução e as garantias do seu pessoal, os órgãos da.
sua. justiça e o matericl do seu uso".
Justificação

Quanto ao texto do art. 174, a
emenda. é somente de redação.
E' propoota, em outra. emenda, &
transposição da segunda parte do artigo 174 para um novo artigo, que dispõe sôbre o pessoal das polícias milits.res.
o parágrafo único indica. as matérias sôbre as quais deve versar a lei
federal de organização das policias
militares. - Nereu. Ramos. - Gustat~o

Capanem.a.

-1MN .0 3.433

Ao art. 174- Substitua-se o período
final (2.a parte) pelo seguinte:
Poderão ser mobilizadas, apenas em
tempo de guerra externa, ou civil, e,
nesses casos, o seu pessoal gozará das
vantagens atribuídas ao Exército.
Justificação

Ninguém se opõe, mas. pelo contrário, todos querem que as fôrças estaduais colaborem com as federais na
guerra externa, ou na repressão de
revoluções. Mas isso não deve ser
pretêxto para abuso de que já tivemos experiência - o da requisição dos
policias estaduais como meio para que
Presidente pudessem. cometer impunemente crimes politicos contra a Constituição . A instauração da ditadura.
em 1937, teve como medida preparatória do crime, a requisição das polida~ do R . G . do Sul, Pernambuco,
S . Paulo e Bahia, - os Estados que
poderiam conter o criminoso.
Sala das Sessões, 19 de junhe> de
1946. Aliomar Baleeiro. Luiz
Viana.- Rui Santos.
N. 0 3.434

Ao artigo 174, em vez de:
"As policias militares",
Diga-se :
"As Corporações Militarizadas."

Junte ao artigo 174:
Parágrafo único. As Corporações
Militarizadas. mantidas por qualquer
unidade da Federação, serão superiormente comandadas, em comissão, por
oficiais do Exército, dependendo sua
organização, efetivo e armamentos de
parecer favoráv.el do Estado-Maior das
Fôrças Armadas.

exclusivamente destinadas à manutenção da ordem interna nas unidades
federativas, não podendo ser equipadas como elementos militares de objetivos poUticos. que são atribuições da.
União Federal.
Põe-se, destarte. têrme> às velhas
discussões sôbre a desmilitariZação das
fôrças públicas estaduais, em proveito
dos orçamentos das unidades que as
mantêm e em benefício da segurança
nacional.
Sala das Sessões, 24 de junho de
1946. -Benjamin Farah. - Argem.iro
Fialhc. - Martiniano àe Araújo. Francisco Gurgel do Amaral Valente.
Manuel Benício Fcmtenelle.
N.0 3.436

Onde convier:
Capitulo

m -

Titulo IV.

Os funcionários públicos depois de
dez anos de efetivo exercício, são considerados vltalicios, só poderão ser
destituídas em virtude de scn.t~n;a judiciária ·· ou . mediante processo adm1nistrativo, regulado por lel e no aual
lhes seja assegurada plena, defesa.
Jv.stificaçl!,o

A Ccnstituição tirou a vitnlicledade
aos funcionários públicos, adotando a
expressão "estável". que, provàvelmente, dará ensejo a inúmeras i.Dt.erpretações. Nada mais justo do que
assegurar ao funcionário, a sua. vitaliciedade, como era. nas Constituições
anteriores; mormente, na primeira.
fase que vivemos, após o penod~ d()
Govêrno ditatorial, onde o a:rtigo l'i'l
tirava. tõda garantia ao funcie>nL"'io
:>úblico.
Sala da.s Sessões, 24 de junho de
1946. - Coelho Rodrigues.

Justi/ica.çãc>

Ninguém ignora os problemas com
qc~ tivemos de deparar, durante tõda
a história republicana, pela organizacão militar de Fôrças Policiais dos
Estados, algumas das quais mantiveram, mesmo antes de igual providência do Exército, missões militares estrangeiras de instrutores.
As fôrças militares dos Estados, nos
têrmos do projeto constitucional, são

•0

3.436

Incluir no Titulo VI - Capitulo m:
Onde convier~
Art. Os cargos de Tabel.ião e Escrivão são de carreira, regulamentada
por lei ordinária. Os emolumentos.
custas. razas, taxas e qualquer outra.
despesa serão pagas por sêlo.
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Justificação

A inclusão dêste artigo vem acabar
um?.. clamorosa injustiça qual
.seja a de assegurar privilégios a dererminados c:dadãos que exploram os
serviços públicos em seu bçnefício .
.~se serviço público é hoje propriedade
particular, permitindo proventos de
dezenas de milhares de cruzeiros, sem
·esfôrço, aos contemplados com a posse
dcs ca.rtórioo rendosos, somas essas
·que bem poderiz.m ser transformadas
·e m renda para o Tesouro Nacional.
É ainda uma injustiça ·que se comete contra. os velhos e abnegados
'funcionários do tabelionato que devem
ser promovidos e que atualmente per~om

cebem ínfimos salários.

Sala d~s Sessões, 24 de junho de
1946. - Carlos Marighella. Luiz
Carlos Prestes. Gregorio Bezerra .
- Claud.ino José da Silva . - Batista
Neto . Tri/ino Corrêa. Alcedo
Coutinho . - Mauricio Grabois.
N.0 3.437

F'uncionários Públicos -

arts. 175

n 181.

Acrescente-se:
"Ao funcionário que tiver mais de
três anos no quadro de acesso é
facultado, mediante pedido, ser aposentado com as vantagens correspon.clentes ao pôsto imediato." - Barreto
Pinto.

serviço público o que

função pública quer êste seja da União.
quer dos Estados, quer dos Municípios .
Justificação
A emenda visa acabar com a dist inção estabelecida pelas nossas leis,
para os efeitos de aposentadoria., jubilação e reforma, na contagem d()
tempo do funcionário pt1blico. excluindo-se are. agora quanto aos servidores
federais o tempo de serviço esta.dua:
o regime em que vivemos é o federativo, e nas Federações são ne:essários os interesses da União, dos
Estados e dos Murucipios, sendo tão
nacionais, tão públicos e tão do interêsse geral, serviços prestados ao todo
que é a União, como os prestados a.partes, isto é, aos Estados e aos Mu-

nicípios.

Sala da.s Sessões, 24 de junho
1946. - José Augusto.

d~

N.0 3.439
Onde convier:
E ' ~segurada a; licença sem vencimentos, a todoo quantos re-cebam de
cofres públicos. quando investidos de
mandato pcpu!ar, e pelo- tempo de sua
duração .
·
Sala das Sessões, 24 de junho de
1946. - Guaracy Silveira .
Justificação

Justificru;ão

Referência: art. 173, § 3.0 •
Não se pode compreender a exceção
para o militar, quando todos que
prestam serviços à União, Esta.dos e
Munidpios, devem ter iguais direitos.
Sala da·s Sessões, 23 de junho de
19~6.

como

hom·er sido prestado no exercício de

-

Edmundo Barreto Pinto.
N .0 3.438

Onde convier:
Art. Por serviço público entende-se
o que houver sido prestado no exercício de função pública da União, do
Estado ou do Município.
Art. Para os efeitos de aposentadoria, jubilação ou re!orma. enten-

o Projeto de Constituição garante
tais licenças aos funcionários federais.
estaduais e municipais, quando in?estidos de mandato federal, mas não
as garante ao funcionário federal.
quando investido de mandato estadual ou municipal, nem ao funcionário
federal e estadual, quando o mandato
iôr do município.
O dispositivo proposto vem remover
essa. dificuldade, sendo absolutamente
necessário, pcrque !somente o texto
constitucional pode obr:ga.r aos Estados e municipa·ls a concessão da licença. ao pa.sso que s.s constituintes estaduais não ~rão poderes para obrigar
a União a licenciar seus funcionárioS
e milita.res para manda tos municipal&
e estadua-is.
Sala. das Sessões. 24 de junho de
19~ . Guaracy Silveira.
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Ao Capítulo In das Disposições Gerais onde se ~ê: Doo Funcionário5 Público!s Civis : Leia-se: Dos Servidores Públi<:os Ci'Yis .

A<:rescente-\Se· nesse mesm-o capítulo:
Art. o servidor público civil !ederal, estadual, municipal e do Distrito Federal, quando em disponib!lida<ie determinaua pelo Poder Público,
terá assegurados seus vencimentos integrais.
Art. O ingresso na carreira. pública civil de qualquer esfera, assim, entendida a federal, a estadual, a municipal e a: do Distrito Federal, será
permitido aos servidores públicos civis
de qualquer outra d~ esferas, sem
observância de limite máximo de
idade. - Antônio José da Silva. Ba.eta

Neves.-

Justificação

cargo de padrão dos professores efetivos dos respectivos Institutos.
Justificativas

1.0

-

Os Ministérios e o D. A. S. P.

estudam, atualmente, a possibilidade
de efetivar os Servidores Públicos extranumerários tmensalistas, contratados) e o Projeto da Constituição determina esta medida.
2.0 Se a !unção é permanen~,
como no caso vertente e em que eXlstem extranumerários com mais de 20
anos de serviço, é uma iniquldade cqntinuarem com a situação precária., mjusta e irreal de transitoriedade.
3.o - Se é de direito efetivar êstes
servidores, não o é menos, por atitude df>mocrática e social que para as
mesmas funções devam ser atribuidos salários idênticos. - Ernani Sti-

tvro.

N. 0 3.442
~S FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS

o Servidor Público contra.ta'Clo, cõm- ·~mco ou mais. anos
de
de perseguições de caráter partidário.
exercício em função pública federal,
Quanto à dispensa· da exigência do que tenha sido aprovado em concurso
limite máximo de idade, a emenda
de provas no Magistério Superior, e
visa apenas o caráter sob que deve ser haja exercido por dois ou mais peencarado o servidor público civil. :este . ríodos letivos a regência interina. de
exerce função emanada do Poder Pú-. cátedra, será efetivado em cargo de
blico, prestando seus serviçoS ao Es- padrão equivalente ao que interinatado, que deve :ser apreciado sob um mente ocupou e de carreira, , caso
único aspecto, isto é , o Brasil. Vale exerça função que se relacione com o
citar que vem sendo advogaàa a tese, cargo.
já com grande número de adeptos, da
equiparação do funcionalismo público
Justificativa
civil, de s-orte que não seria de mais.
incluir-se na nossa Lei Magna o di!:i1.o - Para efetivação em cargo de
positivo em causa:, . tanto. mais . que,
carreira, o Projeto da Constituição
mediante êle, possibilitar-se-la. a exige prestação .ie concurso de protransferência de uma. esfera pa1·a. ou- vas cr.l de titulos e é o que ocorre no
tra, com reais vantagens para o Es· caso vertente em que o concurso se
tado. conforme a. prática: poder-i de- realizou em Faculdade ou Escola do
monstrar. A medida propcsta ~nvolve curso superior.
eonsideráve! alcance social, que r.ão
2.o - Se o Servidor Contratado,
deve ser desprezado no ju!.sto momen.êste concurso e se exerceu. por .
to em que estamos votando uma. Cons- prestou
dois
ou
mais períodos letivos, a retituição democrát:ca. - Antônio José
gência l::~.terina de cátedra, demonsda Silva. - Eusébio Rocha. - Ezequiel
trou publicamente Que está habilitaMendes. - Melo Braga.
do para exercer cargo de padrão equivalente ao de professor catedrá.tico,
N.0 3.441
tais como na carreira de Médico CliDOS F'C'NCIONÁRIOS PÚBLICOS
nico, Engenheiro, etc., se !oi interino
de
cátedra nas Faculdades de MediArt. - O Servidor Público mensana. de Engenharia, etc.
llsta. ou contratado com dez ou mais
anos de serviço. exercendo a função
3.0 - Além disso os Ministros e
de professor ou coadjuvante de en. o D. A. ~- P . estudam, atualmente,
smo em Inst1tut.os Técnicos, Indus- & possibilidade ~ e!etivar os Servitrial ou secundário, será efetivado no dores Públicos extranumerários <menA emenda objetiva coibir o abuso

Art... -
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.sallstas, contratados) e o Projeto da
ConstitUição do Brasil determina esta
medida.. -

Erna.ni Saturo.

N. 0 3.443
Ao Titulo VI, Capitulo

m - "Dos
Funcionários. Públicos Civis" - Dê·se a s~guinte redação:
Art. Os cargos públicos são acessi-veis a todos os brasileiros, sem distinção de sexo ou estado civil, obser-vadas as condições de capacidade especial, que a lei estatuir.
Art. Cargos públicos são os criados por lei, em número certo, com
denominação própria e vencimentos
fixos.
• Art. São considerados tuncionã.rios
públicos todos os que exerçam, à
data da promulgação desta. Constituição, cargos públicos ou funções, federais, estaduais e municipais, quaisquer que sejam as modalidades de
serviço e a forma. de pagamento.
Art. O proVimento, em caráter efetivo, de cargo público, far-se-á mediante concurso de provas ou de títulos, ou de umas e outros, respeitada a ordem de classificação dos habllitados.
Parágrafo único. A validade dos
concursos de provas prescreve depois ·
de 5 (cinco) anos de sua homologação.
Art. Os funcionários públicos são

vitalícios desde a data do exercício.
Parágrafo único. As garantias dêste a.rtJgo não se aplicam aos ocupantes de cargos de confiança. do govêrno ou providos em comissão.
Art. Os funcionários públicos somente poderão ser demitidos, qualquer que seja. o tempo de serviço, em
y;..rtude de:
a> processo administrativo, regulado em lei, no qual lhes será assegurada ampla defesa;
b) sentença. judiciária passada em
julgado;
·
c) condcnar.ão a. pena que importe em perda da função pública., nos
têrmos da leJ penal.
Art. Os cargos de direção só poderão ser providos por funcionários
ocupantes de cargos de carreira. ou
!solados.
Art. E' vedada a acumulação remunerada de quaisquer cargos ou funções públlcas da União, dos Esta.dcs,
dos Territórios, e dos Municfpios. O
e:xercicio do magistério de qua.lquer
grau, não constitue acum.'Jla.ção. des..

de que haja compatibilidade de horários de serviço.
Parágrafo único. Não se considera
acumulação o exercicio, contemporâneamente. de c:lrgo e funções a. êle
anexas ou dependentes.
Art. No caso de extinção de cargo
efetivo o funcionário ficará em disponibilidade, . com vencimento integral, e será aproveitado obrlga.tõriamente em outro cargo de natureza e
vantagens equivalentes aos do anterior-mente ocupado.
Art. Os funcionários serão aposentados quando:
I. atingirem a idade de 68 anos;
n. forem julgados inválidos para
o serviço público.
Art. o provento da. aposentadoria
do funcionário será integral quando:
I. atingir a idade limite prevista
no item I do artigo anterior;
II. contar mais de trinta anos de
serviço público;
m. fôr considerado inválido em
conseqüência de acidente do trabalho
ou doença profissional;
IV. acometido de doença. contagiosa ou incurável.
Art. O llmite de idade e o tempo
de serviço para a aposentadoria poderão ser reduzidos nos casos que a
lei determinar, sem prejuízo das vantagenS estabelecidas no artigo anterior.
Parágrafo único. Será concedida
aposentadoria, quando requerida e independentemente da verificação da
invalidez, ao funcionário que contar
mais de trinta anos de serviço público.
Art. o tempo de serviço prestado,
ainda que . em virtude de mandato
eletivo, à União, aos Estados, aos Territórios e aos Municipios, em qualquer caso, será contado, integralmente, somente para os efeitos de aposentadoria.
A..-rt. Os funcionários públicos são
solidà.riam.t-.nte responsâve!s com a
Fazenda Nacional, por quaisquer prejtúzcs decorrentes de negligência..
omissão, 1Ddu!gência ou abuso no exercício de seus cargos.
A..~. As pessoas jurfdlcas de direito público são responsáveis pelo3 danos que seus funcionários, nessa qua..
Udade, cause:n a terceiros.
Parágrafo único. Caber-lhes-á ação
regressiva contra os funcioná.rlos causadores do dano. quando tiver havido culpa. dêstes.
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Art . Invallda.da por sentença. a demissão de qualquer funcionário, será
êle reintegrado. O que lhe houver
ocupado o lugar. ficará destituido de
plano, ou será. reconduzido ao cargo
anterior, sempre sem direito a qualquer indenização.
Art. Os funcionários terão direita
a férias anuais de trinta dias, com
as vantagens integrais do cargo ou
função e a funcionária. gestante a
três meses de licença, com iguais vantagens.
Art. Ao funcionário, que contar dez
anos de efetivo exercício, sem interrupção, é assegurado a direito a licença por seis meses, com as vantagens integrais do cargo. Cada periodo de dez anos dará direito a licença
por igual prazo.
Art. Qualquer alteração, de ordem
geral, dos vencimentos do funcionalismo em atividade será. extensiva aos
:funcionários em disponibilidade, inativos e aos pensionistas.
Justificação

A presente emenda ao Titulo VI do
Capítulo m do Projeto Constitucional provém do seio mesmo do Funcionalismo Público, cujas Associações
de Classe debateram em amplas as-sembléias realizadas nesta
Capital
com a presença de delegados autorizados das suas congêneres estaduais.
com elevação e justeza os problemas
que lhes são pertinentes, concluindo
por apresentar a. emenda de que se
trata e julgada imprescilid.!vel à segurança de direitos ditos inalienáveis
em Constituições anteriores.
Visa o substitutivo, de um lado, restabelecer princípios gerais das relações entre o Estado e seus servidores públicos civís, omitidos no Projeto Constitucional em discussã.o, e,
de outro, estabelecer normas cuja
imposição as conquistas sociais do
mundo moderno exigem, como tnd1s~nsá.ve1s à preservação daquelas relações, e que não é de mister encarecer.
E' que, além do dever de manutenção das conquistas já alcançadas,
cumpre ainda aos servidores reivindicar direitos que lhes foram outorgados pela natural evolução do mundo e que, lOgicamente, devem constar do têxto constitucional, que lhes
dará corpo e vida..

E' de ressaltar ai, para. exemplo, O>
caso dos extranumerários. servidores
admitidos v'~ de regra. mediante provas de habilitação, para serviços permanentes, e que, embora contem
mais de dez anos de serviço não têm
estabilidade, o que, sôbre se!' injusto, é profundamente desumano, pois
é a estabilidade, sem dúvida, a garantia primârla ou fundamental do.
servidor.
·
Nêsse sentido é apresentada, concômitantemente, uma emenda ao Título Especial - Disposições Transitórias.
Na presente em~nda, foram, assim,
consubstanclados os direitos e deveres
tradicionais dos servidores da N-ação,.
estipulados em Cartas anteriores, e.~
bem assim, as reivindicações já pleiteadas perante a Assembléia Nacional
Constituinte pela Confederação dos
Servidores Públicos do BrasU, por fôrça de resoluç~s do 1.° Congresso Nacional dos Servidores Públicos a que
compareceram delegações de todos os.
Estados, pela União Nacional dos Ser\1.dores Públieos. pelo Centro d~ Pequenos-Io1unclonários Municipais, centro dos Aposentados Federais, e ou- _
tras entidades da numerosa. classe, em
circunstância. dos memoriais, acrescendo-se ainda as emendas apresen...
tadas, a. propósito, por ilustres e destacados membros da Assembléia, e~ .
mais, as sugestões !ormulad.a.s pela..
imprensa do país, em trabalhos altamente construtivos.
A emenda. está., assim, mais do que
justificada: representa ela os anseios
de numeros!ssima classe, exatamente
a dos colaboradores diretos e ativos.
do govêrno, sancionados pela opinião
pública do pais.
Sala das Sessões, 21 de Junho de
1946. - Hermelindo Castelo Branco.
- Epilogo de Campos . Euclides
Figueiredo. -Pedro Vergara.- Bar-

bosa Lima Sobrinho. -Hermes Lima.
- Duarte d' Olivetra. - · João Botelho. José Pontes Romero. Manoel Ben.icio Fontenele . Plinio Lemos. João Agripino, com

restrição à idade para. aposE:nta.doria.
compulsória. - · LiM Machado. -

.José Augusto . - Ettzebio Rocha. Alarico Pacheco. -Coelho Rod.Tigues.
- Octa.v!o Mangabeira. - Aliomar
Baleeiro. - Arthur FischeT. - Barreto Pinto, de acOrdo com o Sr. S.
Viana. José Alves Linha.res. -Agostinho Monteiro. - Adelmar Rocha. - Math.ia.s Olympio. - Creporv
Franco. Waldemar Pedrosa. La.hyr Tostes. - José C4ndido . -
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Domingos Vellasco. -

Aureliano LeiAclalberto Bibeiro. - Alfredo
Sá. - Hugo Carneiro. Attilio
ViNque. - Paulo de Rezende. Luiz Claudio. Ary Vianna. Henrique ele Novaes. - Alvaro Castelo. - Carlos Lindemberg. - GuartlC1J Silveira. - Vergniaud Wanderh!u. - Jand:uJz:y Carneiro. - Segada:~ Vianna, com restrições. Abelardo Mata, com restrições. - Flores
da Cunha.. - Alvaro Maia. - Prado
KeUy. - Luiz Carlcs Prestes. - Gregorio Bezerra. Mauricio Graõois.
- Baptista. Neto. - Brigido Tinoco.
- Arêa Ledo. - Antenor Bogéa. Ccnny Junim'. - Gabriel de R. Passes. Tri/ino Corrêa. Oswaldo
Studa.rt. - Lima Cavalcanti. - Ivo

te. -

d'Aq'Uin.o. -

Alvaro Adolpho. -

Santos. - Asdrubal Soares. de Aguiar Sa.Zles.

Ru'!J

Eurico

0

N. 3.44~
Acrescentar o seguinte parágrafo:
Ao art. 175.

Parágrafo único. O quadro dos :ftmdonárlos públicos compreenderá todos
os que exercem cargos públicos criaelos em lei, qualquer que for a forma
de pagamento.
Acrescentar ao Capítulo m <Dos
~lillclonários públicos civis) os seguintes artigos:
Art. O Poder Legislatlvo l•otará o
Emltuto dos Funcionários Públicc-s,
obedecendo as seguintes normas, desde já em vigor:
·
t.o - serão aposentados compu!sàrlamente os funcionários que atingirem 68 a.nos de idade, os quais terão
direito a vencimentos integrais, se
contarem mals de 25 anos de serviço.
2.0 - A Invalidez para o exercfi:io
do cargo determinará a aposentadoria
que, nesse caso, será concedida com
vencimentos integrais, se contar
o
funcionário mais de 30 anos de serViço.

3.o- Ao funcionário público que contar mais de 35 anos de serviço público
efetivo poderá ser concedida a.posentadoria
com vencimentos integrais,
quando solicitada ~lo interessado.
4. o - O funcionário que se invalidar em conseqüência. de acidente OCO!'rldo no seniço se:rá aposentado com
vencimentos integrais qualquer que for
o seu tempo de serviço; e, nas mes~-u
condições, serão também aposentados
os que estiverem atacados de doenç&
contagiosa ou incurável que :>S Invalidar para o serviço do cargo.

5.0 - Os funcionários terão direito
a férias anuais sem perda de vantagens, e a licença remu."lerada para tratamento de saúde, sendo até três meses com vencimentos integrais.
Art. Ao !'uncionário que ·! vntar
mais de 30 anos de serviço efetivo,
será. abonada uma gratificação adicional que a lei fixará.
Sala das Sessões. 24 de junho de
1946. -

Guaracy Silveira.
Justificação

Tendo recebido a emenda supra, à
última hora, e sendo matéria d~ importância, subscrevi-a para que seja
considerada pela colenda Comissão de
Constituição e pelo plenário.
Sala das Sessões, 24 de junho de
1946. -

Guaracy Silveira.

N.0 3.445

Ao art . 175
Diga-se
Os cargos públicos são acess1vels a
todos os brasileiros, sem distinção de
raça, sexo, crença ou condição econômica, observados os requisitos que a
lei estabelecer: - Ferreira de Sousa.
N.O 3.446

Ao art. 175
Acrescentar o seguinte parágrafo:
Pará.gra.fo único. O quadro dos funcionários públicos compreenderá todos os que exercerem cargos públicos
criados em lei, qualquer que seja a
.forma de pagamento.
Ao Capítulo TI! <Dos :funcionários
públicos civis>, acrescentar:
Art.
O Poder Legislativo vota!'á
o Estatuto dos Funcionários ?úblicos,
obedecendo às seguintes normas, desC1e
já em vigor:
.1. o - Serão aposentados compulsàriamente os funcionários que atingirem 68 anos de idade, os quais terão
direito a vencimentos integrais. si
contarem mais de 25 anos de seniço.
2.0 - A invalidez para o exercício
do cargo determinará a aposentadCil"ia
.que, nesse caso. será concedida com
vencimentos integrais, se contar o fWlcionário mais de . 30 anos de serviço .
~- 0 Ao funcionário público que
cor..tar mais de 25 anos de serviço público efetivo, poderá ser concedida a?osentadoria com vencimentos integr21s.
quando solicitada· pelo interessado.
4.o- O funcionârlo que se invalidar
em consequencia de acidente ocornao
no serviço, se!'á. aposentado com vencimentos integrais, qualquer que seJa
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o seu tempo de serviço; e, nas mesmas condições, serão também aposentados os que estiverem atacados de
doença contagiosa ou incurável qt·e
os invalidar para o serviço do cargo.
s.o - Os funcionários terão cUreito
a férias anuais sem perda de vantagens, e a licença remunerada para
tratamento de saúde, sendo até três
meses com vencimentos integrais.
Art. Ao funcionário que contar mais ·
de 30 anos de serviço efetivo, serã
abonada. uma gratificação adicional
que a lei fixará, no minimo de 10%
sôbre seus vencimentos.
Nota- No projeto da nova Constituição foram omitidos vários dispositivos constantes da Car..a. de 1934.
Receia-se que certas prerrogativas, não
constando de dispositivos constitucionais expressos, venham a ser mais
tarde m<>difícadas em leis ordlnár!as,
por influências politicas, para colocarem os funcionários mUito na depen<iência dos dirigentes administra tivos.
Sala das Sessões, 24 de junho de
1946. -

Arthur Bernardes.

N.0 3.447
Art. 175 - S _u primir "observados
os requisitos que a. lei prescrever".
Justificativa

Não há nenhuma razão p~ fazerse restrições dessa natureza~ pois os
cargos públicos devem ser realmente
a()Cessíveis a todos os brasileiros.
Sala das Sessões, 24. de -Junho de
1946. - Osvcüdo Pacheco. - Mauricio Grabofs. - Luís Carlos Prestes.
- Gregório Bezerra . - Alceão Cou.ti1tlw. Batista Neto. Trtfino
COTTefa. - Carlos Martghella.

N.0 3.448

Art. E' extensivo ao Inativo
.qualquer aumento de vencimento concedido ao funcionário público.
Sala das Sessões, 24 de Junho de
1946. - Alarico Pacheco . - Esma·ragdo de Freitas. - Creporv Franco.
·-João Mendes. - Epilogo de Campos. -Adelmar Bocha. - -Dolar de
Andrade. Durval Cruz. Fer-

-nandes Teles . .A.ntenor Bogéa.

Lino Mac1uulo. -

N.0 3.449
.Alt. ' - Além de outras, ser~ as_segura<ias ao funcionário público as
.seguintes

Va!ltagens:

1 ....: Recurso contra todo ato adm!nistrativo, lesivo aos seus c:Ureitos.
ficando-lhe ainda permitida revisão
do processo, dentro do prazo de c1nCo

anos.
2 - Contagem· Integral, para todos
os efeitos. do tempo de se..-wiço prestado, ainda que em virtude de mandato coletivo. ,à União, aos Estados.
acs Territórios ,ao Distrito Federal e
acs Municípios.
3 - Férias anuais, intercaladas ou
consecutivas, de trinta dias. com ven-

cimentos Integrais.

4 - Licença-prêmio de três mes~..
correspondente a cinco anos de service público, com vencimentos 1ntegr9.is, contando-se em dôbro, para efeito de aposentadoria, a llcença-prêmlo

não gozada.
f; Isenção de todos os impostos e
taxas de casa adquirida para sua ha-

bitação, quando, além dos vencimentos
de seu cargo. não disponha de outra
fonte de renda.
6 Salário-famflfa, atribuldo a
C3da !Uho de idade inferior a 18 anos.
que-viva .sob_a _dependência do !uneionârio ativo ou 'lnattvo, -ou filho bn'&~
lido de qualquer idade, conserv9lldose o benefício depois da morte do ftm.;.
c~onário.

Sala

das

Sessões da Assembléia

Constituinte, 24 de JUiiho de 1946.
Alarico Pacheco. Plfnio Pom-

peu.- Agostinho MonteiTO. - Esmaragdo de FTeita.s. - Crepory Franco.
- João Martin.s. - Epílogo de Campos. - Adelmar Bocha. - Dolor t!e
Andrade. - Lu.fs Viana. - Lino Ma-

cha4o. -

Ferna:niles Teles. nor Bogéa .

Ante-

N.0 3.450
Coloque-se onde convier:
Art. Os funcionários públicos tederals. estaduais e municipais, interinos e extranumerários, sujeitos embora a prestação de concurso para. o
provim~nto efetivo dos seus lugares.
que tenham sido exonerados no período de Vigência da Carta de 10 de
Novembro de 1937 ficam reintegrados
e ·continuam nos seus cargos, feitos no
caso as adaptações que se tomarem

necessárias. -Campos VergaZ.
Justificação

Não é admissivel que o Estado dispense aos seus servidores tratamento
peor que o a que obriga. as pessoas
pa.rticul~s e, ainda menos. prejudi~
que funcionários quando em condições idênticas, !orça. os particulares &
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proceder de modo diametralmente contrário.
E' certo que as leis trabalhistas
obrigam o empregador a indenizar,
nos casos de dispensa sem justa eausa
e a. reintegrar, eom multa, quando
existe estabilidade assegurada por nove
anos e seis meses e um dia de. serviço.
Cabendo ao Estado exemplificar. não
se just:fica teilh.a exonerado servidores que contavam dois anos de serViço, sem "justa." causa nem a minima. indenização, e até os que já tinham assegurada a estabilidade em
seus cargos, sem culpa formada, regularmente r~onbecida, ou sem comprovação de inexação ou inidoneidade.
O Estado traçou normas ao empregador para diSCiJ)linar-lhe o tratamento que deve dar aos empregado.s,
classificando tais normas de "legislação social avançada" mas sonegou-se
a observância dessas diret~s tão·
apregoadas, mediante sofismas que
não resistem a uma análise sincera,
imparcial.
Dispensa comentário o capítulo -extenso e soturno <las exoner~ões de
funcionãries que contavam muitoS
anos de serviços eficientes e necessários à. maquinária administrativa por
não terem comparecido, num belo dia
de convocação por fôrça maior comprovada., a prova. de concurso que se
. lhes impôs quando é público que felizG.:rdos escudados no nepotismo foram dispensadcts dessa formalidade,
malgrado os clispositivos da Const\tu!ção de 34 e os da Carta cie 37; o
das exonerações motivadas pelo capricho das autoridades sempre solértes, hábeis e despóticas na feitura. de
44
regulamentos" de última. hora destinadas capiciosamente a àcar a un.5
e prejudicar a outros; o <ias nomeações em caráter efetivo de outros elementos fortemente protegidos, disp~n
sando-lhes as forma:lidades e exigências que a outros, menos afortunados
ou mais decorosos. impunha com todo
rigor e - porque não dizê-lo? - com
ma.nlfesta. má fé que tinha por objetivo evidente impedir ao funcionário
o implemento da. condição que o favore<:ia, matéria prevista pelo "Código Civil", a que- o Estado e ::idadãos
devem obediência; o das efetivações
de professOres secundários em São
Paulo pelo gcvêrno Ademar de Barros. apesar do dis])osto na. Constit~"i.
ção Federal de 34, exemplo que lhe
!Ora dado por outros EstSidos, cnt:e
êles o Rio Grande do Sul ·e o Dls-

trit;o. Federalp para nao menclona.'"Dl.os
o Ministério da. Guerra. que procedeu
do mesmo modo com os professOres
interinos de seus Colégios secundários; o das efetiv~ões de centenas d-e
funcionários pelo gov~o Fernando
Costa e Prefeituras eStaduais, em tôdas as secretarias, das mais baixas
às mais altas categorias como seja:,
por exemplo, a. efetivação de médicos,
sem concurso, para cargns efetivos de
chefia., com in!ràção d«; regulamentes e dispositivos gerais, que exigiam
o concurso e a. prom~o dos jã existentes no qua:dro competente; o das
a])rovações escandalosas de incompetentes amparados e a. desclassi!lcação de outrds muito mais competentes. tudo sob a capa apaTente de
legalidade, quando a. verdade luminosa mostra que se tratava de autênticas a:rapucas armadas para. satisfazer
interêsses políticos e particulares e
muitas vezes religiosos... _que todos
compreendemos. - Ca.mpos Vergal.

N.0 3.451
Onde couber:
Art. - O funcionário público civil,
em cada período de quinze anos consecutivos, que não houver gosado licença, terá o direito de obtê-la pelo
nrazc de um ano, por motivo c!e moiéstia. provado por inspeção de saúde.
l::sse prazo será redUZido de seis meses quando a licença fOr requerida por
ql!alquer outro motivo.
§ 1.o Essa licença prêmio, será
exteri.sh a ·aos extranumerários, diaristas. tarefeiros e operários da União,
bem como aos servidores de entidades
aur.ãrquicas.
~ 2.0 A duração da licença prêmio. concedida nos têrmos déste arti~o. não influirá na
conta~em de
tempo p2.ra. efeito de promoção, de
aposentadoria e de adicionais.
Justificação

Na vigência do Decreto n :0 4.061, de
16 de Janeiro de 1920. os empre~ados
públicos, em qualquer modalidade. t:nham direito a· licença especial que
os servidores passaram a chamar "lict>nça prêmio". sem quaisquer prejuízos para os beneficiados.
-esse direito continuou a ser objeto
de leis outras. com peouenas modificações, como vemos pelo. Decreto número 14 . 663. de 1 de Fevereiro de

1921 e pela lei n .0 42, de 15' de Abril
de 1935.
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público, qllaildo o Decreto-lei número
1. 713, de 28 de Outubro de 1939. organiZação do DASP, que Qispóe sObre
o Estatuto dos Funcionários Públicos
Civis da União, sem motivo justo, em
o seu artigo 278, revogou a citada lei
42, sofrendo assim os abnegados servidores da União, mais um profundo
golpe nas suas reivindicações.
Trata-se pois, de um direito a ser
restituido e como na esfera administrativa os direitos devem ser iguais, necessn.rto se torna seja êsse beneficio
extensivo a todos os que se encanecem
nos serviços púbicos, como prêmio à
su<\ assiduidade.
Sala das Sessões, 24 de Junho de

1946. - Benjamin Farah. - Argemiro Fialho. -Martiniano de . Araá;o. - Francisco Gurgel do Amaral Vale·ute . - Carlos Nogueira. -Manuel
Benicio FonteneUe. -Abelardo Mata.

N.0 3.452
Capitulo m- Onde convier:

Os. servidores das a.utaxquis.s ou entidades paraests.tais terão os mesmos
direitos e deveres que os funcionários
públicos civis.
Justi/icaçfio
I>a Tribuna do Parlamento:

Sala das Sessões, 24 de Junho de

1946. - Benjamin Farah. - Arge'11Úro Fialho. - Martinzano de Araúfo.
- Francisco Gurgel do Amaral Va.z~,te . Carlos Nogueira. - Manuel
Benicio Fontenelle . -Abelardo Mata.

N.0 3.453

Titulo IV - Capítulo m - "Dos
Funcionários Pllblicos Civis".
.t..rt. - Onde convier ...
•·São considerados funcionários pdblicos todos qs que exerçam à ·data. da
promulgação desta Constituição, ca:rgos públicos ou funções federais, estaduais e municipais, qua!squer que
sejam as modalidades de sen'ic;o e. a.
fo:ma de pagamento".
Acrescente-se
.. inclusive os funcionários da:> autarquias''.
Justifica,çt!o

O superior espírito democrático em
que se estrutura. a nova Constituição
da República., a ser dentro em breve
promulgada. é, sem favor, digno de
tOdo teconh~~.men.to do pais, uma vez

que procura tanto quanto, atender à3
reiVindicações do povo brasite:ro. a fim de que melhores dias sejnm assegurados, denuo da. Ordem, da

JUStas

Lei e àa . Justiça.
Assim, é que, a União àos Portuários

do Brasil, instituição civil, com personaliàade jurídica, constituída da classe dos portuários, em geral. data ve.Jlia, submete à. Assembléia. Nacfonal
Constituinte a. presente emenda que
não é, apenas. a aspiração de uma
classe isolada, mas de milhares de
!uncionâ.."ios que emprestam as suás~tlrtdades nas diversas repartições autá..""Quicas, com as mesmas obrigações.
deveres e responsabilidades, dos funeicná.rios públicos.
Deixá-los, à margem. sem· que a lei
os ampare, numa eqUiparação justa.
.serla

um ato anti-democrático e- o

não reconhecimento aos serviços prestados por essa legião enorme de ho~ens e mUlheres que diuturnamente,
se entregam aos mais variados labOres, dP.ntro da.s instituições.
E. para justificar a inteireza da
emenda ora apresentada, é preciso esclarecer.-ª._ ASSembléia que o proVimento dos Cã.rgos, -nas autarquias, obedE-Ce as mesmas disposiçõe.:t eXpressas
pa..-a os da carreira pública., prõpriatnente dita.
o cargo inicial, é sempre proVido
mediante "Concurso de provas ou de •
titU1os, ou de umas e outros, respeitada a ordem de classificação dos babnitados"'.
A demissão, se processa da mesma

fotma, sob os mesmos moldes, aplicados aos funcionários públicos, inclusive a aplicação das penalid~des.
Como se vê, nenhuma cli!erença deve- haver, pois. entre funcionários, sejrun de autarquias, ou não, "quaisqUe!" que sejam as modal1dades de
serviço e a rorm.a de pagamento••.
Ora, para maior exemplo, ai está
o caso da E. F. Central do Brasil,
ontem rep~rticão federal do Ministério da Viação, com o seu quadro
de funcionários públlcos e no entanto. hoje é uma autarquia. com dual;
c-la&ses ãe funcionários, numa desigUaldade injustificável e que é tempo
de sanar .
"Porventura. a transforms.ção admini~trativa
pública por que passou
ae:u~la ferrovia. foi promovida pelos
seu<; !uncionã.Tios? Não.
Aoenas. Para dar maior capacidade
adniinistratlva. meios tna.1S regulares
de renda e tran.c:;portes. Porventura.
escriturários, datilógrafos. contínuos.
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oficiais· administrativos ,etc. de natureza auta.rqUica, não têm as mesmas aptidões, dignidade funcional,
capàcidade intelectu.a·l, deveres e obrigações?

.

Como pois colocá-los em nivel público administrativo, inferior, sentenciando um d~estímulo de graves conseqüências?
As autarquias, têm a sua vida. funcional, regulamentada em lei federal,
seus dirigentes são nomeados pelo Govêrno, estão sob fisca.llza.c;ão dêsse
mP.smo Govêmo, e ainda mais, são
partes integrantes da administração
!e<ieral, subordinadas, aos Ministérios
correspondentes.
A descentralização dos vários serviços que estruturavam, anteriormente. os Ministérios, é que criou o regimen autárquico, mas o seu funcionalismo continuou o mesmo, como
ainda. se faz mister e portanto é dever
patriótico a sua justa equipm-ação.
Longa. é a lista das repartições autárquicas, como sejam Administração
do P6rto do Rio de Janeiro, Departamento dos Correios e Telégl'a.fos, Estrada de Ferro Central do Brasll,
Lóide Brasileiro, e outr,a.s ma.f.s, do Ministério da Viação e Obras Pllblicas;
os Institutos de Aposentadoria e Pensões, do Ministério do Tra.ba.lbo, e te.
etc. repartições estas, que se enfllelram na administração integral do p~.
atendendo aos : seus múltiplos interês-

ses.

na;ão desta ou dos quadros a que pertencem, dentro de cada Ministério.
Em 24 de Junho de 1946.

.

E' medida salutar admin1strat1va, a
equipa.""ação, objeto da emenda apresentada e que certamente contará com
a nobreza e patriotismo dos senhores

Constituintes, uma vez que nenhum

ônus acarreta para o pafs.

E' medida saneadora administrativa,
que reclama o sentimento demoerâtlco
dos altos representantes do povo, num
gesto solene de reconhecimento a milha..--es e mUbares de servidores civfs
da Pátria .Brasileira .
Sala das· Sessões, 24 de Junho de
1946. - Hamilton. Nogueira. 11!ingos Velasco.

Do-

N .0 3.454
Ao capitulo dos Funcionários Pdbl,icos.
Acrescente-se onde convier:
Art. - Os funcionários habilitados
me-diante provas ou concursos idênticos e que exercem funções iguais, em
cargos equivalentes, terão a mesma remuneração, seja qual !6r a denomi-

Justificação

A justificativa da emenda. ressalta.
s~us próprios têrmos. Egberto

àe

Rodrigue$. go Carneiro.

Paulo Sara.sate. -

Hu-

N.0 3.455

o

DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS

tempo relativo ao afastamento dos
ftmcionfuios públicos em virtude de
licenças concedidas até seis meses
para tratamento de saúde será contado, para efeito de promoção, por. antiguidade, aos que tiverem mais de
10 anos de efetivo exercfcio.
Justi/icaçã4
Os funcionários públicos quando no
gozo de licença para tratamento de
saúde, recebem, por fôrça de lei, os
seus vencimentos integrais, ficando
dêsse modo, evidenciado que não é
pensamento do Govêmo prejudicar os
seus servidores, precisamente no momento em que mais necessitam de auxilio.
'Da mesma. maneira deverá acontecer
em relação à promoção por antiguidade ,de vez que ao func(onârio não
cabe a culpa de ficar doente.
Atualmente, os casos de licenças são
levados em conta, para a desclassifi-

cação.
Há notícia de funcionários que, após
atJngirem o
1 da. sua classe, adoe-

,_o

cem e vão ocupar o último lugar da
classe, o que constitui injustiça que
deve ser nparada..
Sala das Sessões, 24 de Junho de

1946. - Hugo Carneiro. Castelo
Branco. - Egberto Rodrigues.
N.0 3.456
DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS

Onde convier - "Para efeito eLe contagem de tempo em favor da
aposentadoria e outros beneficios da
lei. são equiparados os funcionários
municipais, estllduais e da União".
Art.

Justific~áo

Com a inclusão dêSse artigo todo o
funcionalismo se vê amparado e passa
a gozai' de vantagens e direitos até
agora concedidos a apenas unu~o pa..""te
dos serviços públicos. A eqUiparação
do funcionalismo municipal, estadual
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e da União constitUi verdadeiro ato
àe justiça, poiS nã.o há como fazer
diferença, para a concessão dos beneficios da lei ,entre serveutuártos com
idêntica-c: funções e responsabilidades.
Sala das Sessões. 24 de Junho de
1946. - Osvaldo Ptreheco. - Mauricio Grabois. Luís Carlo: Prestes.
- · Gregório Bezerra. - A.lcedo Coutin.ho. Batista Neto. Tritin.o
Correia. Carlos Marigh.ella.

N.0 3.451
Ao art. 1'16 - Redija-se assim:
•:E•· vedada a acumulação de quais-

que:- cargos, excetuada a prov.en.lente

de dois cargos de magistério de ma-

. tér:ia. idêntica ou diversa, ou de um
dêstes com outro de carater técnicocientifJc<J. havendo compatib1.lidade de
horários,..

Justitwaçáo
'ITata-se de simples correção de outra. emenda de minha s.utoria sôbre f')
mesmo assunto, nos têrmos de minha
Jt:stificação oral. - Paulo Sa.rasate .

N.0 3.458
· Substitua-se a redação do artigo
176 pela seguinte :
•• Art.0 176 - 1:: vedada a acumulação de quaisquer cargos, salvo a
exceção adiante formulada. Os ma. gistrados. os professôres e os servidores públicos em geral, poderão acumular, com as funções próprias, um
cargo de professor. desde que nêste
se invistam por concurso."
Justificativa..
A redação proposta. tem as seguintea

vantagens:
a> - define, claramente. que a acumulação só é permitida em d<>is cargos;
b> -esclarece. suficientemente. que
tanto podem ser os doi:i cargos acumuláveis do magistério, como sômente
um de!es:
c) -veda o "filhotismo", que tanto
prejudicou a regra da acumulação no
magistério, de vez que impõe o concurso como condição, não sendo possível acumular um cargo no magistério
pela nomeação blterú1a;
d) - permite. expressamente, que o
magistra.do exerça o magistério, o que,
para êste, s6 pode ser benéfico.
Tem-se a impressão que domina~ no
seio da Assembléia National Constituinte, a idéia de permitir a acumulação ~m bene!ic!o do ~ino público.
A experiência com o rigido preceito

da Carta de 193'7, !oi. não há. dúvida,
desastrosa. para o ensino oficial. Além
de ter causado um mal imediato, despovoando as Congregações de pro!essôres experientes e cultos e obrigando a
uma urgente substituição nem sempre feliz, criou um mal permanente.
~ se traduz na circunstância da
evasão constante dos professõres que,
quando iam adquirindo a melhor prática do mistér, eram seduzidos por outros postos de melhor remuneração. .
Quando exerci o cargo de Secretário
da. Educ~o e Saúde do Espírito Santo, encontrei no preceito taxativo da
Carta. de 1937, o maior obstáculo à
expa.nsã.o da. rêde do ensino secundário d<> Estado. Se permitida fõr a.
acumulação no mag1stérie>, aumentarse-á o quadro de estabeleciiiien.tos oficiais de ensino que é ~ melhor conduta
do Poder Público no combate à tão
malsinada. mercantillzação do ensino.
Compreendendo, porém, o perigo do
desvirtuamento do princípio da acumulação, estabelecido· como salvador do
ensino. e que se pode transformar
em tutela de pecaminosas ambições
pessoais~--l2ar..a.. proteger a regra da.c;
investidas condenáveis sugiro que só.
seja permitida a acumulação quando ·
o cargo. no magistério, !ôr alcançado
por meio de concurso.
Não vejo inconveniente em que o
magistrado possa cooperar com o ensino, sobretudo, no interior do País,
onde mais necessária se toma a sua
participação no magistério. Por duas
razões repilo o argumento de que,
assim, se colocaria o magistrado nas
mãos do Executivo. tolhendo-lhe a
liberdade de ação. Primeiro. porque
o juiZ que tiver tendencias para se
corromper. se tornará subordinado da
vontade do Executivo, por atos dêste
em beneficio de filhos, genrc.s. innãos
e outros -..arentes. Segundo, porque a
in"estidura no magistério se dará ~!·
concurso, isenta portanto, de qualquer infiuência governamental.
Sa.W. das Sessões. 21 de Julho de
Eurico de Agui4;- Sales.

1946. -

N.0 3.459
Ao

art. 175.
Diga-se:

• . . . exceto o de magistério, que J»·
derá, ser exercido juntamente com
a magistl'atura · ou cargo t;c;cnico 011
cientifico•.. •• e o mais como está..
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Era o preceito da Constituição de
1934, que parece merecedor de manutenção .
Clemente Mariani.
N .0 3 . 460
DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS CIVIS

:Fica assim redigido o art. 176:
J:: vedada a acumulação de quaisquer cargos, exceto o de magistério,
que poderá ser exercido em mais de
um estabelecimento de ensino, havendo· correlação de matéria e com cargo técnico ou científico, desde que
ocorra compatibilidade de horário .
Sala das Sessões. 24 de Junho de
1946. -

José Leom.iZ.

Ju.stificação

Vamos andar novamente para tras.
A acumulação deve ser absoluta.
~ a mectida saneadora, de alt-a moralidade pública. E desde que não
prevaleça esse salutar princípio, é indispensável frisar que as exceções serão as previstas na lei especial que
o Congresso deve elaborar logo após
a promulgação da Constituição. Doutro modo, vamos ter a desorganização
organizada, com a interpretação de
cada Ministro, a seu critério segundo
o disposto no art. 176.
O que vimos na vigência. da Constituição de 1891 foi uma das maiores
tristezas do Pais.
Nem é bom recordar. Todos acu-

mulavam...

·

Sala das Sessões, 21 de Junho de
1946. - E. Barreto Pinto .

N .0 3.461

Suprimam-se, no art. 176, as palavras "que poderá ser exercido juntamente com cargo técn::o cu ci e~tí
fico", de tal modo que o art. );a.t:>e a
ter a seguint~ reda~so :
É vedada a acumulação d-e quaisquer cargos. exceto o de m&gistério,
correlação de matérias e compatibilidade de horários - .
Justificação
As PQlsvras, que a emenda suprime,
são inúteis ao texto e perturbam a sua
compreensão.
O art. do projeto sôbre uma exceção, em favor dos cargo5 de magistério,
o que é perfeitamente justo, e remonta
ao texto da Constituição de 1934.
Mas, em face da redação do projeto,
a matéria não está suficientemente
clara e conduzirá a dificuldades de
aplicação.
Com a supressão de subordinada,
referida na emenda, ganha o art. em
clareza, em fôrça e simplicidade, fixando. com seguranÇa, a exceção prescrita, cujas altas finalidades é inuttl
destacar.
.
A exceção, em favor dos cargos de
magistério, deve resultar nftid~ cJ.o
texto, sem palavras que reduzem a
intensidade e a singeleza do preceito.
Sala .das Sessões, 26 de Junho e-:!
1946. - José Maria Lopes Cançado.
N .0 3.462
Art. 176 - acrescentar "na conformidade da lei especial que regula o
assunto" - Ba.rf'eto Pinto.

N.0 3.463

Ao art . 176:
Acrescenta-se o seguinte n .0 n, passando a ser n.0 mo n.O n do projeto:
n - Pela inalterabilidade do canal
do seu território.
Ju.sti/icação
Uma. das maneiràs mais frequentes

em manter escraVisaclos os municí-

pios consiste em conservál-os sôbre a
permanente ameaça de desmembramento.
o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística-tem desenvolvido louváveis esforços para conter o niagis. térlo dos governadores e interventores
neste terreno: ·
A garantia · de dezenas para a integridade dos municípios levará novo
alento às unidades básicas da Democracia.
Rio, 21 de Junho de 1946. - Daniel
de Caroalho.
N.0 3.464

Substitutiva ao art. 176.
"~ vedada a acumulação de qualquer ca.TgO, exceto o de mt.gistério- e
joma.lismo observada a. respectiva. correlação de atividade e a compatibilidade de horários".
Justificação

MUitas das ponderáveis razões que

militam a favor de se aceitar o direito

de acumulação para o magistério, também, nos levam a defender o mesmo
direito para os jornalistas
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Exerce o jornalista função social
relevante e se lhe vedássemos o direito de acumulação, forçosamente. ·o
proibiriamos oe empresta.T sua. cola..
bOração, muitas vêzes imprescindível,
afim de não ser prejudicado. Porisso,
tenho para mim que deve ser estendido aos jornalistas o referido direito.
Sala dss Sessões. 24 de J'unho de
1M6. - Euzeàio Rocha. Campos
Vf!J'gal. - Antônio José da Silva.
Ezequiel Mendes. - Melo Braga.

N.0 3.465

São as seguintes as emendas que, por
sugestão da "Casa. dos Funcionários de
Minas'', apresentamos.
CAPiTOLOm
DOS FtTNCIONÁIUOS PÚBUCOS CIVIS

Acrescente-se ao art. 176 o seguinte:
"Parágrafo único- A proibição dês-

te artigo não compreende o desempe·
nho de com:ssões ou de função gratificada, podendo o funcionário, em
tais oasos, perceber. cumulativamente
com o vencim.ento, a gratificação que,
por fórça de lei ou de ato emanado de
autoridade competente, lhe fõr abOnada pelo exercício de nova função ou
encargo",.
. Substitua-se o parágrafo único do
art. 179 pelos seguintes:
§ 1.0 ExtiD.guindo-se o cargo, o
func:onário estável que o estiver desempenhando será obrigatõl'ia.mente
apro\·eitado em outro análogo, que
venha. e. vagar. Se êsse funcionário
contar, pe1o menos, dez <10) a.nos de
exercicio, ficará em disponibilidade
remunerada, com vencimentos integrais, até seu aproveitamento".
§ 2.0 A supressão de cargos pú·
blicos e a extinção de 44 funções aos
mesmos eqc.iparadas são da competêneia privativa do Poder Legislativo."
Acrescente-se ao art. 180, depois
das palavras "destltuido de plano'",
I')

seguinte:

..se se tratar de primeira i!lvestl-

dura" (o mais como está) •
Acrescentem-se, depois do parágrafo único .do art. 181. os seguintes dispositivos:
"Art. - O Poder Legislativo votarâ
o Estatuto dos Funcionários Públ!cos,
obedecendo às seguintes normas, desde já em vigor;

1.0 ) - o quadro dos funclonários
públicos compreenderá. "todos os que
exerçam cargos públicos. seja qual !ôr

a forma de pagamento;
2.0 ) - a primeira investidura nos
postos de ca.rrelra. das "repartições
administrativas, e nos demais que a
lel determinar, efetuar-se-á depois de
exazne de sBIUdade e dê concurso de
provas ou de titulos;
3.0 ) - salvos os casos previstos na
Constituição, serão "aposentados compulsoriamente os funcionários que.
atingirem 68 a.!lOS de idade, devendo
os que contarem mais de · 25 (vinte e
cinco) anos de exercfuio perceber vencimentos integrais";
4.0 ) - a invalldês para o exerciclo do
cargo ou pôsto "determinará a aposen ..
tadorta ou reforma, que, nesse caso, se
contar o funcionário mais de 25 (vinte e cinco) anos de e!etlvo exercfclo.
nos têrmos da. lei. será. concec:tda com
vencimentos integrais;
5.0 ) - dar-se-á. a_posentadorl!\ com
vencimentos integrais e lndependen·
temente de prova de invalidês e desde '
que o requeil'am".
...a)_- após prestação de 25 (vinte e
cinco)· -anos "de efetivo exercicio. -.às.. ·professoras do ensino primário e aos
servidores de hospitais. leprosários,
manicômios e estabelecimentos similares, bem como aos que, provadamente,
exercerem as -funções de seus cargos
exclusivamente em serviço noturno;
b) - aos demais funcionários que
contarem pelo. menos 30 <trinta.) anos
de efetivo exercício;
· 6.0) - serão também aposentados
com vencimentos integra's, "seja qual
tôr seu tempo de serviço;
a) - os funcionários que se lnV'a.ll·
darem em conseqüência de acidentes
ocorrido no exercício de seus cargos;
b> - os portadores de tuberculose
ativa. lepra, cancer, paralisia e ceguei.
ra que os inabilite pua. o exercicio. de
suas funções;
c> - os func:onários que, em virtude
dt> moléstia profissional, se inutilizarem para o exerciclo de seu cargo;
J.0 ) - os proventos ds. aposen~do
ria ou jubila.ção não poderão exceder
os vencimentos da atividade:
8.0 ) - .os funcloná.rios que contarem
mais de 30 <trinta> anos de efetivo
exercfcio terão direito à gratificação.
adicional de dez por cento (10% > sôbre seus vencimentos. a qual a êstes se
incorporará no caso de aposentadoria.:
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. 9.0 ) -fica assegurado aos funcionãrio.s o direito à percepção do abono familiar que fôr fixado em lei, não podendo, entretatno, o seu qu.antum, nos
Estadcs que já houverem decretado
êsse beneficio ser inferior à percentagem fixada na respectiva legislação; o
2.b ono -incorporar-se-á aos vencimen·
too, no caso de aposentadoria;
10) - os funcionários terão direito
a :férias anuais não inferiores a 20
(vinte) dias úteis, sem desconto, e a
licença para tratamento de saúde, com
as vantagens do cz.xgo, até 90 (noventa) dias; a funcioná.tia gestante a 3
<três) meses de licença com vencimentos integrais;
.
11) - os vencimentos, gratificações legais e abonos devidos aos funcionários são irredutíveis e intributâ,.·eis, não podendo, também, constituir
objeto de penhora. ou sequestro;
12) - todo funcionârio público terá
direito a recurso contra decisão disci_plina e, nos casos determinados, a
rev:são de processo em que se lhes imponha penalidade salvo as exceções da
lei mm tar.
13) - o funcionário que se valer de
sua autoridade em. favor de partido
polltico ou exercer pressão ·partidária
sõbre seus subordinados será punido
com a perda do cargo, quando provado
o abuso em processo judiciá.rio;
14) - a lei ordinária. fixará. os limites mínimo e mâ.ximo de idade para
o provimento dos cargos públicos, de
ca.rreira ou isolados".
Rio, 24 de junho de 1946. - Juscelino Kubitschek. - Olinto Fonseca. Antônio F eliciano .

Ao

art. 176

N .0 3.466

Substitua-se por êste:
~ vedada a acumuiaçã.o
de cargos públicos, exceto para. os professores e os técnicos, que poderão
acumular dois, sob a condição, porém,
de que haja compatibilidade de hoArt. 176 -

rários.

Do projeto:

Justificação

Art. 176 11: vedada a.
acumulação d~ quaisquer cargos, exceto o de magistério. que
poderá ser exercido juntamente
com cargo técnico ou c:entítico,
havendo correlação de matérias
e compatibilidade de horários.
A insistência com que as leis ordlnár..as, desde 1892, vêm abriDdo exceções às regras constitucionais que prol-

bem a acumulação de cargos púbUcos,
estâ ind:cando que nos achamos em
face de uma necessiõ.ade inelutável.
As exceções dizem r~eito, precisamente, ao magistério e aos cargos técnicos, e signüicam que carecemos de
técnicos e de professores, ou que ~
não · poàemos remunerar suficientemente, senão permitindo que exerçllm
mais de um cargo.
Pais que uma àas razões é esta, nfi.o
basta adm til' a acumulação de fun·
ções si..'1lilares: é necessário que ela.
seja licita ao professor e ao técnico,
qualquer que seja o segundo cargo, assim haja compatibilidade de horário.
Eln 24 de Junho de 1946. - Cloc!ornir Cardoso.

N.0 3.467

Art. 177 -

Parágrafo único - Re"O provimento das cáted.t-as, no ensino técnico proflss~ono.l,
secundário e no superior, !ar-se-4 mediante- concurso de titulos e provns.••
digir assim: -

Justificação

Qual a razão do esquecimento dod
professores do ensino técn1co-prortH•
sional que se considera do 2.0 ~trnu,
quando se garante com a vltallclt-d"de
o professor secundário? Tnlvés omt:s•
são do leg:slador.
Sala das Sessões, 24 de Junho d~
1946. - Jorge Amado. Maurfdo
Grabois. - Luís Car!os Prestes. - Datista Neto. - Alcedo Coutinh-o. - T:i·
fino Corrêa.- Claudino José lfa Silva..
Gregóri~ Bezerra.- Carlos Marlg1ulla
N.~ 3.468
Art. 177' § 1.o
§ 1.0 Os serventuários de Justiça po-

derão permutar o.s respectivos oticlos,
com audiência. do Tribunal de Justlcaou serem remoVidos, quando ocorrer
motivo de interêsse público, reconh~
cido pelo 't'Oto de dois têrçoo do me11mo
Tribunal, e não haja diferença d~ r~n
dil::nentos.
Just:ificaçáo

Uma determinação legal a reapt"lto
da matéria. -toma-se impresclndlvcl,
pois que, se os magistrudos sAo nmovi·

veis, s. critério dos Tzibunails d"

Ju~t•

tiça, não se compreende corno oa ~er
ventuá:'ios de justiça fiquem a.
dessa providência, muitas vezes !ndl•·
pensável para o bem estar c:Soa aerv1•
ços da j~iça., de que são d.Uettol au•
xlliarf".s.
.t\ permuta. e remoçio devem floar
condlcionadas ao pronuclament-o CS•

""'\'O
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Côrte de Justiça. local, a fim de que
o pa.rtlda.rismo vêsgo não lance mão
de tais processos para l)el'Seguir aqueles servidores do Estado, bem dignos

de melhor apoio.
Sa.ls. das Sessões, em 28 de junho
de 1946. - Alencar Araripe. ·
N.O 3.469

Art. 177 - Redija-se assim:
"São vitalicios os magistrados,

os

serventuários de oficios de justiça, os
professores catedrttl.cos e os de mais
de dez anos de serviço.
Sala das Sess6es, 24 de Junho de
· 1946. -

Rut Almetda.

Art. 178 -

grafo único:

N.0 3.470
Redija-se assim o ParA-

"As garantias dêste artigo nflo se
estendem aos cargos em comissão e
àqueles que a lei declare de livre nomeação e demiS-'iáo.
Sala das Sessões, 24 de Junho de

1946. -

Rui Almeida.

N.0 3.471

Art. 178 - § único: Red!glr assim:
"As garantias dêste artigo não se
aplicam aos cargos ocupados em confiança".
Justificação

Consentir que a lei ord1nár1a declare cargos públicos de livre nomeação
e demissão é restringir, s1não anular,
as garant:as, de que devem gozar os
tundonários, previstas nesta Constituição.
Sala das Sessões, 24-6-46. - João
Amazonas - AZcedo Coutinho - Luiz
Carlos Prestes- Mauncto GrabotsAlcides Sabença. - Greg6rlo Bezerra.
- Carlos Ma.rfghell4.
N.0 3.472
O art. 178, parágrafo 11nlco, redl·
ja-se pela forma aeguinte:
Parágrafo tm.tco. & p.rantlas deste
a.rtigo não se a:pllcam se o cargo fOr de

conziança, salvo ae o titular contar

mais de dez anos de aervt~ p~bUco,·
ou quando a le1 o declare de livre nomeação e demissM.
Sala. das Sessões, 24 de Junho de
1946. - Hero!ilo Azam!nlta.
N.0 3.473

Ao art. 180.
Acrescente-se: "salvo se a sua nomes.ção tiver resultado de concur.sO
para. o cargo, hipótese em que ficará

E".ln. disponibilidade l:'emunera.da".
J... Ferreiro ·de Souza.

N.0 3.474
Capitulo dos FuncionArias Públlcos
- Art. 179 - Parágrafo único - Re·
cllgJ, assim: "Extinguindo-se o car-

go, o funcionário estável, enquanto
não aproveitado em cargo análogo,
será declarado em disponibilidade remunerada.

Sa.la. das Sessões, 22 de Junho de
Barreto Pinto.

1946. -

N.0 3.475

Art. 179 -

Parágrafo único -

Re-

"Extinguindo-se o cargo, o funcionário estável ficará em
digir assim -

msponibilldade, remunerada, até o seu
aproveitamento, que se1'á. obrigatório,
no primeiro cargo análogo que venha.
a vagar."

Justificativa
O funcionário, mesmo que não conte
10 anos de serviço, deve ter o direito
assegurado da sua. segurança econôtniea--e-não__ seria justo fazer excessões que aea.rretãrlam prejufzos e . di- _.._

ficuldades pa.ra. si e para sua fa.mil:a~
Si, extinto o cargo, o funcionário com
9 anos de serviço, se vê afastado por
tempo indeterminado e sem remuneração do seu cargo. terá. que procurar
outro melo de vida. Bncontrando-o.
poderá não desejar voltar quando solicitado, à. função anteriormente exercida, perdendo, assim, o Estado, um
seu

s~dor, muitas
~. sobretudo,

zado.

vêzes especiali-

uma grande injustiça que faz o Estado, a quem compete zelar pelo bem estar da. familla.
e assegurar trabalho honesto para
todos.
Sala das Sessões, 24 de Junho de
João Amazonas. - Alcedo
Lufs Carlos Prestes. Ma..urfdo Grabofs. - Alciàes Sa..bença.
- GregóriO Be2errc:. - Carlos Ma1946. -

Coutinho. rfghella.

Art. 179 -

N.0 3.476
Redigtr assim: -

n -

O funcionârio estãvel, no caso do número anterior: no de extinção do cargo, just~icada. a sua necessidade, e em
~nseqüência. de falta apUL--a.da em proeesso aclmin1strat1vo, regulado em lei,
e no qual lhe será assegurada plena
de!esa..

Justi/ica.çáo

Àlém da 1orma que nos parecer mais
correta, a introdução . da condicional
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às vezeS, vão ao extremo.
Sala. da.s Sessões, 24 de Junho de
1946. João Amazonas. AZcedo
Coutinho. - LtLis Carlos Prestes. Maurício Grabois. - Alcides Saõença.
~ Gregório Bezerra. Carlos Mari·

gheZZa.

N .0 3.1:77
Art. 179- Redigir assim: "Somen· .
te perderá o cargo:
1 o funcionário vitaliclo por
execução de sentença. do poder judiciário;

vantagens durante o tempo em que
se encontrar na Capital da República.". - Barreto Pinto.
Justificação

Conquanto o atual Ministro do Exterior, -segundo se diz, -tinha recebido por vários meses a representação de Embaixador (encontrandose no Rio de Janeiro) estou certo que
será o pr:meiro a. apoiar a minha.
emenda, que coíbe abusos e encerra.
medida de moralidade.
Sala das Sessões, 23 de Junho de
1946. -

N.0 3.481

Justificação

A redação que se
rídica..

pro~

é mais ju-

Sala das Sessões, 24 de Junho de
1946. João Amazon~. - Alcedo
Coutinho. - Luis Carlos Prestes. J.!auricio Grabois. - Alcides Saben.ça.
Gregório Bezerra. - Carlos Marighella.
N.0 3.478
Art. 180 - Redij_a·se assim:

E. Barreto Pinto.

Acrescente-se, depois do art. 181 ou
onde melhor convier, no capitulo sõbre Funcionários Públlcos: "Artigo - O prazo para a concessão da
aposentadoria. por invalidês, será de
trinta. anos, com vencimentos integrais, o qual, entretanto poderá ser
excepcionalmente redUZido nos casos
que a lei detenn!nar".
Barreto
Pinto.

·Justificação

"Invalidade por sentença. a demis~ o mesmo principio estabelecido
são de qualquer funcionário ·será êle
na Const. de 1934 -:-- art. 170. §§ 4..0
reintegrado. O que lhe houver subs- · e 5.0 - B. Pinto.
tituído ficará. destituido de plano, se
N. 0 3.482
de primeira. nomeação, ou será recon·
dUZido ao cargo anterior, sempre sem
·Ao art. 181, parágrafo único.
direito a qualquer indenização. .
Redija-se assim:
Sala das Sessões, 24. de Junho de
1946. -

Rui Almeida.
0

N. 3.479

Inclua-se DO Capitulo m depois do
a:i;. 180:
Art. - O funcionário público será
aposentado compulsôriamente aos 70
anos de idade ou por invalldês comprovada e, !aculta.tiva.mente, indepen·
dente de inspeção de saúde, epós 30
anos de se~ço público na forma
da leL
Justific~áo

Farei da tribuna.
Palácio Tiradentes, 21 de Junho de
1946. - Antônio Cor;éa. - .Rocha
Leã.o. - Matias Olímpio. - Coelho
Rodrigues. - José Ctindirlo. - A.del·
mar .Rocha. Esmaragrlo de Frei-

tas.

N.0 3.480
Funcionários Públicos - Depois do
art. 181 - "0 funcionário comissioDado para servir no exterior perderá
a representação do cargo e outras

-

uparágrafo único- Para a ação

seré.o também citados os funcionários
causadores do dano. A sentença, que
reconhecer ter havido culpa das mesmos, condená·los-á ao pagamento dos
danos ocasionados. procadendo-se diretamente contra êles a sua execução..
No caso de ausência ou insuficiêncla
de bens dos funcionários culpados.

far-se-á a execução da. sentença contra as pessoas juridicas d-e direito

público. em cujo nome tiverem. agido.
as quais terão, em qualquer tempo.
açã.o regressiva contra aqueles. ••
Justificação
A ação regressiva das pessoas jurldlcas de direito público contra funcionários culpados de atos lesivos a.o patrimônio dos particulares, . só existe

na. lei, sem que jamais i:A!nba. tido

qualquer aplicação.

.

A ação de indenização aeve ser di-

retamente contra as pessoas jurídicas
de d1r~ito 1Ddividual, procedendo com
culpa.
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Reconhecida esta, impõe-se a execução automàt1camente contra os culpados, recaindo tão sômente contra
as pessoas jurídicas de dkeito público, que representarem, se aquêles não
tiverem bens, ou se forem êstes insuficientes para o pagamento.
A emenda é de grande alcance e
resguarda extraorclinà.riamente os cofres públicos.
Sala das Sessões da Assembléia Nacional Constituinte. em 24 de Junho
de 1946 . - Olavo OliTJeira . Alres Linhares.
N.0 3 .483
Art. 181.

José

Redija-se assim:
As pessoas juridicas de direito p'Ciblico .são civilmente responSáveis pelos danos que seus funcionários, quando no .exercicio de suas funções, causem a terceiro .
Sala das sessões, 24 de junho de

1946. -

Ruy Almeid<t .

N.O 3.484
Ao art. 181, in fine, acrescente-se:
.. Com ou sem culpa", depois de
apê)r uma vírgula à palavra - terceiro.
E no parágrafo único dêsse artigo,
3Ubstituam-se:

as

expressões

•quando tiver havido culpa dêstes".

por "se culpados ••.
Justificação .
A obrigação de ressarcir o dano independe de culpa de quem o causou.
Incumbe, pois, à pessoa juridica de
direito público, a obrigação de ressarcir o dano que o seu funcionário,
nessa qualidade, cause a terceiro. tenha êle. ou não incorrido em culpa.
É o principio assente.
Mas, para que se verifique a rest>onsa.bllid.a.de sucessiva e subsicllã.rla
do funcionário para com a pessoa
jurídica, é mister que, além · de outros requisitos, h2,ja êle incorrido em
cu!pa.

Nada impede e tudo aconselha se
consigne o prlcipio em sua inteireza.
Sala das Sessões, 23 de junho de
194~.

-

Bittencourt Azambuja.

N.0 3.485
Ao art. 181.
Acrescente-se: podendo a vitima
agir também contra. o funcionário ·
causador do dano.
Ferreira de SotLSC.

N.0 3.486

Título IV - Capítulo IV.
Art. 182, § 3.0 •
Redija-se:
.o estado de sitio não poderá ser
decretado por mais de sessenta diaS,
prorrogáveis por períodos de trinta
dias .
.T~ti/ic~~

Para as primeiras medidas, contra
lima. comoção intestina, é claro que
se precisa de prazo inicialmente bestanto lato; depois, as circunstâncias
irão aconselhando, ou não, a sua
prorroo-aç.ão.
.
•
0
Pa:ra essas prorrogações o prazo deve ir sendo dispensado à medida das
necessidades, por mínimo ~vel.
A suspensão das garantias indiviàuais, numa democracia, é assunto
de suma gravidade, ·que diz· com e.
subsistência. do próprio regime; não
se pOde ser liberal nessa concessão.
Sala das Sessões, 24-6-46 . - Eduardo Duvrcier·.·-

·N.0 3 . 48'7

Ao art. 182.
Diga-se:
.. . . . no caso ou na iminência de
egressão estrangeira, ou de comoção
intestina .. . " e o mais como está.
JU8ti/ic~ão

A experiência posterior à Constituição de 1891, indicou a conveniêncie.
do estado àe ')itio pre'?entivo. que .fol
tdmit:do não apenas na reforma cons..
t:itucional de 1924, mas também na
Constituição altamente democrática
de 1934. Parece que não se deve neg·a r ao próprio Poder Legislativo a
faculdade de evitar um mal maior.
-

Clemente V-ariani.
N.0 3. 488

Art . 182 -

§

3.0

-

Redigir assim:

"o estado de s.\tlo não

poderá ser
decretado por ms.is de 30 dias, prorrogáveis por períodos iguais".
Ju.sti/icação
Constituindo o estado de sitio medida de exceção e que concede ao
Executivo poderes amplos, não vemos
a necessidade de ser decretado, por
prazo inicial st:perior ~ 30 dias. No
caso de· não se ter norma.lizado, dentro dêsse prszo, a situação que motivou o estado de sitio, poderá ser
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prorrogado por períodos iguais. o
prazo de 90 <iias, preVisto pelo § 3.0 ,
tal como estava redigido, permitiria,
durante tempo tal,rez desnecessário,
verdadeira hipertrofia. do Poder Ex.e~
cutivo, prolongando a suspensão dos
direitos mais elementares do cidadão,
ccmo sejam a inviolabilidade de do~
níicilio, o sigilo de correspondência
e a livre manifestação do pensamen·
to, o que poderia ocorrer por longo
tempo, mesmo depois de cessada. a
situação anormal que tivesse motivado a. decretação do estado de sítio.
Sala das Sessões. 24-6-46. - Clau-

tem im~dir a bipertr<>fia do poder
executivo e aumentem a fôrça e o
prestígio do Poder Legislativo.
Sala das Sessões, 24-6-946. Milton
Ca.ires. - Tri/incJ Corrêa. - Luiz

Prestes. -

a) as palavras "de cinco dias, a
contar da mesma dedida.''.
por
"nos cinco dias seguintes;
b> as palavras "por ela alcançada"
por
"a!cançada por essa medida";
c) as palavras "magistrado competente, nos têrmos do parágrafo anterior,.
por
"juiz que fôr comissionado para
êsse fim";
d> as palavras 44 do seu ato, que"
por
"que a determinaram, as quais".
- Suprima-se o parág. 6.0 •
- Ao art. 183, substitua-se:
"0 Presidente da República poderá
d~cretar ou prorrogar o estado de sitio, ad rcJe:renG.um do Congresso Nacional, na ausência dêste. ou, excepcionalmente, quando correr a Pãtria
iminente e grave perigo, e fôr inadiável a medida.

dino· José à<t Silva. -

Luiz Carlos

Alcedo Coutinho. -

Ba-

tista Neto. Gregori.o Bezerra . -Mau-

ricio Grabois. -

Alcides Sabença Carlos Marighella.
0
N. 3.489

Trijino Corrêa. -

Art. 182 - § 5 .0 Substituir "5
dias'' por "48 horas".
Justificativa
Pelo fato das. medidas de exceção
J)ennitirem -exageros, e estarem suspensos os meios normais de vigilância
e denúncia. contra as arbitrariedades,
acllamos que o prazo máximo par::.
tolher-lhe a liberdade de locomoção
de qualquer cidadão sem apresentã.lo ao xnagistndo· competente, nã.o
poderá exceder de 48 horas .
Sala das sessões, 24 de junho de
1946. - Claudino José da Silva.. Lu~ Carlos Prestes. Alceào Coutinho. -

Bezerro. ei~

Batista Neto. -

Gregorio

Maurício Gra.bois. -

Al-

Sabença. - Tritino Corrêa. . Carlos Marighella.
N.0 3.490

Art. 182 - § 4.0 - Redigir assim:
"Decretado o estado de sítio, o Presidente da República, com prévia
aquiescência da Câmara, designará as
autoridades, etc. ··

Ju.sti/ica.çã.o
Sendo a Câmara a mais alta expressão do pcder emanado do povo,
não vemos como deixar ao simples arbitrio do Presidente da República a
àdoção de medidas tão únportantes
quanto as que vêm discriminadas no
parágrafo. Julgnmos que a Câmara
não poderá debta.r de mani!esta.r-se
a respeito e que lhe ~ompete autorizar a tMas as medidas que impOr-

Carlos Prestes. - Cla.uclino José da
Silva. - Alcedo Coutinho. -Gregorio Bezerra . -Carlos Marighella.
N.0 ·3.491

-No art. 182, parâg. 4.0, suprimam-

se as palavras finais -

"e designará,

por ato público, magistrado ou magis-

trados que as fiscalizem ... ·
-

no seu pa.rigra!o 5.0, substi-

tuam-se:

Ju.stijicaçáo

Quanto mais elevada a. posição social ou política do indivíduo, mais
ampla, em regra, a órbita de sua
ação e mais decisiva a sua influência..
Qual o remédio que, no caso de algum membro do Poder Judiciário vir
a particípar de ínsurreição interna.
teria o Presidente da ~pública, para
preservar 'a Pátria e as suas institui..
ções constitucionais?
.
Qual o que teria contra os repre..
sentantes ao Congresso Nacional?
Não seria perigoso, especialme~te
nesta. fase de contut'baçáo dos espíritos. declarar imunes e livres de
quaisquer peias os que tentem sub·verter o regime, quando sejam os que
têm o dever de deféndê-lo e preser-

-172-

vã-lo, por investidos em altas funções legislativas ou judiciárias?
Não será que basta, para coibir crimes 'e abusos, a responsabilidade cominada em lei ao Presidente da República,. executor do sitio?
Em atinência à emenda ao art. 183,
admite-se, ai, que, em caso de ser
inadiâvel a decretação do sítio, quando correr a Pátria iminente e grave
perigo. e fôr inadiável a medida, possa o Presidente da República decretá-la, procedendo com a oportunidade que os acontecimentos imponham, para, a seguir, submetê-la à
apreciação do Congresso Nacional.
Sala das Sessões. 24 de junho de
1946. -

Bittencourt Azambuja.
N.0 3.492

Ao art. 182, § 3.0 •
Acrescente-se: "ou menores".
J. Ferreira. de Sousa.
N.0 3 .493

Art. 182, § 3.0 - Estado de SitioReduza-se para "60 dias", o pra20
referente à decretação do Estado de

Sitio.
Sala das Sessões, 22-6-1946. -Barreto Pinto.

do o lugar ou edifício para onde deva ser removido e as medidas de vig.i..Lâ.ncia a serem ado~dus. Essa decisão será. proferida dentro de cinco
dias da apresentação do detido e é
irrecorrível.

Justificação .

O art. 182, depois de enumerar as
medidas de repressão, que o Presidente da P..epública poderá tomar no
decurso do estado de sítio, e autorizá-lo a designar as autoridades executoras de tais medidas. obriga essas
autoridades a apresentarem ao In9.gistrado ou magistrados· TlScalizadores dos atos do sitio, as pessoas excepcionalmente detidas, silenciando,
porém, sôbre a ação do magistrado.
A cláusula restritiva pode dar lugar
a abusos, com alegação de que em determinadas situações ou em certos
momentos o titular dos cargos ou
funções indicados não está. em exercicio de-õUa....atividade funcional .
Esta emenaa·vtsa completar o sentido legal do artigo.
Sala das Sessões da Constituinte,
24-6-46. - João Vilasboas. - Dolor
de Andrade. Vespasiano Martin.s.
- Ag1icola Paes de Barros.

N." 3.494
Ao art. 182.

No inciso m, substitua-se a palaVTa.
"lugar"
por
••prédio''.

N.0 3.496
Art. 1S2 - ~ 2." rr - Redlgir nssim: "Suspensão da liberdade de ma-

nifestação do

p~nsamento" .

Justificação

Justiticaão

Visa a emenda consagrar dispositivo que impeça
recolhimento de
presos politicos a p:1sões comuns, mediante a simples decla:ação de que
determinadas salas delas ficam para.
êles resen-ada.s.
Sala das Sessões. 24 de junho de

Essa redação nos parece mais correta.
Sala das Sesões, 24-6-46. - Alcides Sabença. -Gregório Bezerra. -

o

1946. -

Brockado da Rocha.

N.0 3.-!95
Ao art. 182:
Acrescente-se depois do § 5.0 o se-

guinte:

.. § •• ; O magistrado, diante das razões apresentadas pela autoridade coatora na forma do parágrafo anterior
e das declarações do detido e demais
elementos informativos, que colher.
mandará pô-lo em liberdade, ou ordenar o seu destêrro, ou a sua permanência em determinada localidade,
ou confirmará a detenção, deslgnan-

Luiz Carlos Prestes. - Alceao Coutinho. - Trijino Corrêa.
Carlos
M arighella.

N.0 3.497
Art. 182.
Redija-se, assim, o inciso I:
I - Determinar a obriga.;ão de

permanência em certa localldade, ou
o.- destêrro para outro ponto do território nacional, sem prejuízo da responsabilidade penal pelos delitos que
houver cometido. previstos em lei.
Art. 182.

Acrescente-se ao art. 182 o inciso
IV com a seguinte redação:
IV - A detenção, por 5 dias, no
máximo, para averiguação pollcia.l.
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Art. 182.
Redija~se

assiDl o § 6.0 :

"As providências adotadas com a
decretação do estado de sitio, mesmo
em caso de guerra, não atingem os
deputados e senadores, os mi.Ilistros
do Supremo Tribunal Federal e do
Superior Tribunal Militar.
Sala das Sessões, 24~6-46.
Ruy
Almeic!a.I

N.0 3.498

Art . 183- Redigir assim: "Não estando reunido o Congresso Nacional,
poderá. o estado de sitio ser d~retado
ou prorrogado pelo Presidente da República. cotn aquiescência prévia. da
Comissão Permanente, que é obrig9.da
a. convocar imediatamente o Congresso para. rcuni·r -se dentro do prs.zo máximo d:e a dias. ,

Justificação
Afim de evitar-se os obusos. decorrentes da suspensão das liberdades
civis que o estado de sitio acarreta, é
necessál"io oue o Congresso Nacional
esteja iunêionando enquanto durar
essa medida, pois é uma maneira de
permitir ao povo; através dos seus representantes, o contrõle indispensável
aos atos do Poder Executivo, tr:npedindo~se os e)rogeros e permitindo-se a
própria detesa do Parlamento Nacio..
naL
Sala das Sessõe:;. 24 de Junho de
1946. - Mauricw G-rabois. - Gregório B~erra.. - Luiz Carlos Prestes.
Cla.uài1UJ José àa Silva. - Batista. Neto. - 'I'rifino Correia. . - Carlos J.llarighella.
N.0 3.499
Estado de Sitio - Art . 183 - Re~
digir, assinl: - "Ná<> estando reunida
o Congresso Nacional o estado de sítio
poderá ser decretado pelo Presidente
-1-a. República.
Parágrafo único - Na mesma. data,
o Presidente da República devere con~
vocar o Congresso p'ra reunir-se den..
tro de 30 dias''.
Sala das Sessões, 23 de junho de

1946. -

E.

Barre~

Pinto.

N.O 3.500
Art. 184:

Redija-se ãssím o artigo 184:
" Exnirado o estado de sitio, cessa..--n
desde ·xogt' todos os seus efeitos, sent
prejuizo da ação da autoridade judi-.
ciãria competente para processar e
julgar os delitos pollticos praticados

antes de sua decretação e durante sua
vigência.
Sala das Sessões 24 de Junho de
1946. - .Rui Almeida.
N .0 3.501
Ao

art. 184.

Acrescente-se, no § 1.0 , depois das
palavras "pessoas detidas'• as seguintes:
"com domicilio obrigatório ou desterradas . "
Justificação

Não vejo motivos para que só as de ..

clarações das pessoas detidas sejam

obrigatoriamente remetidas, :-om . a.
mensagem ao Congresso Nacional.
Se o § s.õ do art. 182 determina que.
executada qualqu-er medida restritiva.
da liberdade, dentro àe cinco dias a
pessoa por êle alcançada deve ir à
presença do magistrado competente
para se-r ouvida. essa formaHdade que
é uma garantia constitucillnal ampara tanto os dEt.idos, com~ o:::; constrangidos a permanê!lda em ::letermin.ada localidade e os desterrados.
Não alcanço as r~ões que exc!uetn
da apreciação do Parlamento a situa,;
ção clêstes.
Dai a emenda.
Sala das Sessões. 24 de junho de
1946. - Brochctdo da Rocha.. tero Leivas .

An-

Justificação

Esl>a redação nos parece mais correta.
Sala das Sessões, 24-6-46. - Alcides Sabent;a. - Gregorio Bezerra. l:.uiz Carlos Prestes - AZcedo Coutinho. - Tri/ino Corrêa. - Carlos
Martghella.

N.O 3 .502

Ao ca.:p. V do Tit. V!, depois do §
2.0 do art. 185, acrescente-se:
Art _ - A emenda que afetar a estrutura politica do Estado (arts. 1 a.
6) ; a organização e a competência
dos poderes da soberania <caps. II,
rn e IV do tit. U> ; os direitos politicos dos brasileiros <arts. 147 s. 158) :
a declaração dos <llreitos indiViduais
(arts. 159 a 163) ; o capítulo IV do
Titulo VI. e êste mesmo artigo ora. redigido, considerar-se-á proposta quando apresentada pela quarta pa.rte,
pelo menos, dos membros de qualquer
das Câmaras do Congresso Nacional ou
quando submet1da a qualquer delas
pela maioria dos órgãos legislativos
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estaduais, em VirtUde de deliberação
da. maioria. absoluta de ca.da. um dêstes.
Considerada objeto de deliberação
em uma única discussão. nas duas Câmaras do Congresso. pelo voto da
maioris. absoluta das mesmas. será
submetida na · legislatura. seguinte a
três disCussões numa e noutra Câmara,
considerando-se aprovada. se obtiver
maioria. absoluta dos membros de ca.d~

vêr com a Constituíção Federal, ela.borada. pelos representantes legitimamente eleitos desses mesmos Estados,
que escolhem os seus representantes
nas suas assembléias.

presente artigo.

emendas sejam assinadas pelos senadores e deputados que tiverem tomado parte na votação da redação

uma. delas.
O § 3.0 e o § 4.~ do art. 185 passarão
a ser u.o e §2.0 respectivamente do
JustificOJ;â.o

tal.
As constituições anteriores dificultavam tais alterações e a de 1934 de-

~ava para a re~o (que consistia em alteração das matérias a
que se refere esta emenda.) , um processo mais aca.utelador ou de melhor
resguardo da lei básica. ·
Não se deve deiXar certos dispositivos constituciona.is como os mencionados na. emenda., "à mercê de fáceis
. Dlodificaçôes.
Sala das Sessões. 24 de jl!!l.ho de

Augusto Viegas. -

Sá. - Levindc C~l'lte.
Mesquita..

Alfredo

Duque

N.0 3.503

Suprima-se o

§

2.0 do art. 185.

Justificação

o Congresso Nacional é integrado

-por ~pl."esentantes de todos os Estados e Territórios da União. Exigir
que :para· uma em.en~ à. Constituição
ser substantivada, ela percorra tõda
a ••via-cructs•• dos Estados e Terrltó..
rios, é, além dum "pleonasmo-legis!a ..
tivo•', uma espécie de corrida com
barreira/\; porém, as barreiras t.ão
tantos e o percurso tão longo que x:ão
poderá haver "emenda vencedora.'·! ·
-

Campos Vergal.

N.0 3.504
.Art. 185, § 1.0

-

S.S., 21-6-46. -

E. Barreto Pinto.

N.0 3 . 506
Art. 185, § a.o .Corrigir para que as

final.

O processo de emendas à. Constituição estabelecido no projeto torna relativamente fácil e rápida wna pro_!unda. alteração no pacto fundamen-

1946. -

N.0 3.505
Art. 185, § 2.0 Suprima-se. As
Assembléias Esta.dua.is nada teem a.

onde se diz: "quar-

ta parte", cUga-se "térça. parte". -

JustijicaçéW
E' pre<:iso ter o maior cuidado e rtgidez para se emeJldar a Constitul~A.o .
S.S., 21-6-46- E. Barreto Pi.nto.

s.s ..

21-6-48.- E. Barreto Pinto.

N.0 3.507
Ao capitulo V ·do titulo VI.
1) Tra.nsfonne-se o eapitulo V do
titulo VI em uma. seção, sob o n.0 Vl~
do capítulo II. Oê-se a. essa. seção a.
denominação segUinte: Das emendi:J.s
constitucionais.

2) S\i15st1tua-se o art. l85 ~1'? _ u.~ _
_

guinte:
"Art . • A

COnstituiç~ pode ser reformada, mediante emenda constitucional.
§ 1.° Considera-se· -ptopasta a emenda., se !õr apresentada pela quarta.
parte pelo menos dos lllembtos da.
Câmara dos Deputados ou do Senado Federal, ou mais da. m.etade das
assembléias legislativas dos Estados,·
no decurso de · dois anos, manifestando-se cada uma ·delas pela. ms.iom
dos seus membros.
§ 2.0 Dar-se-à por a<:eita a emenda..
se f6r a-provada em duas discussões
legislativas orciiná.rias con..~cuttvas.
§ 3.0 Se a emepda. obtiver, numa
da.s cA:maras, em. duas discussões. o

voto de dois terços dos seus membros,
será logo submetida â. outra. Sendo
nesta aprovada pelo mesmo trâmite e
pela mesma. maioria., dar-se-á por

aceita.
§ 4.0 Aceita a el%lenda, será. promulgada. pelos presidentes das duas ca,..
maras. A fórmula da promulgação é
a seguinte: "Fazemos saber que o
Congresso Nacional estatutu. e n6s
promulgamos a segÍllllte emenda.
constitucional:"
1 5.0 Depois de publicada, cada.
emenda. com o respe<:tivo número
de ordem, anex:ar-se-â. ao texto da.
ConstituiçAo.

-175-

6.0 Não se proee<ierâ. a reforma. da
constituição na vigência do estado de
sitio.
§

Ju.stificaçâo

vistas mudanças como o do nosso tem..

po, organizar juridicamente a Nação

em têrmos inc<Jmpativeis com a própria.
natureza dessas mudanÇas. -

emenda, em primeiro lugar,
sugere a inclusão da matéria relativa
à reforma constitucional no capitulo
que trata do Poder Legislativo.
Findo o processo constituinte, a
Constituição dever§. subsistir, inalteravel no seu texto primitivo, só se
reformando mediante emendas, que
não se consubstanciarão naquele texto, mas a êle se anexarão. Essas reformas não demandarão um órgão
constituinte, mas se incluem na competência ordinária do parlamento. E ',
pois, fóra de duvida que as disposições referentes à reforma constitucional deverão fazer parte do capitulo
destinado a reger o Congresso Nacional.
Duas constituições de grande fama,
a da Alemanha, de 1919, e a ds. Austria, de 1920, assim dispuseram. Essa solução, que o projeto Sampaio
Dória adota, deve ser prefenda .
·
2) Em segundo lugar, a emenda altera. o processo de reforma da Constituic;áo.
O projeto exige para a reforma
constitucional, em todos os casos, a
participação das assembléias Iegis~
t1va.s estaduais. Parece mais conveniente dar essa atribuição exclusivamente ao Congresso Nadonal. ficandQ às mesmas assembléias apenas

Gustavo

proposta. E' a solução das ConstitUições de 1891 e de 1934.
Por outro lado, a emenda admite .
a possibilidade de ser a constituição
reformada, em qualquer de suas disposições, independentemente do interstício parlamentar, tradicionalmente e:dgido pelo nosSQ direito constitucional, desde que pela reforma se
pronunciem dois terços dos membros
das duas câmaras do Congresso Nacional.
A rigi<iez do texto constitucional,
nos têrmos tradicionais, jà. não é ma.'is
poss1vel.
!:sse texto vai ficar amplo demais;
não regerá sómente as matérias estritamente constitucionais, mas um sem

1946. -

l)

A

o direito não

n~mero

privativo, de fazer a

de relações sociais, a que o

direito antigo não conferia constitucionalmente. Essa amplitude diminuirá a densidade do texto; não pode
deiXar de torná-lo menos rlgido.
Além disso, não seria prudente,
nlllll. mundo de tão rápidas e impre-

Capanema.

Christiano

Machaà.CJ.

N. 0 3 .508
Art . 185.

Substituam-se o artigo 1115 e seus
parágrafos pelo seguinte:
"A Constituição será revista de 5
em 5 anos, podendo, entretanto, sofrer emenda ou alteração !solada, por
propcsta do Presidente da Repúblic~
medlante, porém, aprovação em tres
turnos mensais consecutivos, por dois
terços do CongreSS<>, que para êsse !1m
será. convocado extraordinAriamente
Sala das Sessões, 24 de Junho de
1946. -

BU11 Almeida.

N.0 3.509

Ao Capitulo VI do Titulo VI.
.Faça-se do capítulo VI do titulo VI
o Capitulo IV do Titulo IV.
Justificação

·A matéria do Capitulo VI do Tftuio VI diz respeito às finanças federais, estaduais e municipais. Contém, pois, que se inclua no Titulo rv.
Gustavo CapanemtJ..

N. 0

3.~io

Art. 186 e seus parágrafos.
. Suprimam-se.
Sala das Sessões, 2,4 de Junho Ele
Ataliba Nogueira.
N.0 3.511

Transfira-se para. o Titulo IV, cons-

tituindo um capitulo especial do mes-

mo, a matéria que está
no art. 186 e parágrafos.

consigna~

Justificação

Essas disposições estio evidentemente deslocadas, no projeto. A disciplina dos pagamentos devidos pe!a.
Fazenda Pública cabe. perfeitamente
no Título IV - Da Organização Financeira da União, cios E.!.tados e dos
Municípios.
Sala. da.s Sessões, 24 de Junho de
1946. -

Raul Barbosa.

N. 0 3.512
Art. 186, § 1.0 - Redigir, assf.m. a
segunda parte: "Se o orçamento que
se elaborar em seguida à requisição
não consig:1ar as dotações neces$&.
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rias, a autoridade judiciária competente comunica.rá a omissão à Câmara. dos Deputados, para os efeitos
da. concessão de crédito especial, em
Virtude de lei". - Barreto Pin.to.
Justificação

E' evidente que se o orçamento não
tiver consignado a dotação, deverá
· ser expedida a . lei dando o crédito
respectivo. Mas é preciso esclarecer.
Sala das Sessões, 21 de Junho de
1946. -

E . Barreto Pin.to.

N. 0 3.513
Ao art. 187, inciso m.

II - Os lagos e rios em terrenos de
seu domínio, ou que banhem mais de
um Estado. sirvam de limite com outras nações ou se estendam a território estrangeiro.
m - As ilhas lacustres e fluviais
em zona limitro!e com ·outros países.
IV - A porção das terras devolutas,
que seja indispensável de um modo
geral à defesa das fronteiras, e bem
assim à construção de fortificações e
outras obras militares, e de estradas
de ferro federais.
Justificação

A matéria está deslocada, formando
um capítulo, perfeitamente dispensável, das Disposições Gerais, quando o
assunto pode ser regulado, com mais
propriedade, no Título referente à
União. O projeto, além disso, omitiu
Justificação
na enumeração dos bens do domínio
Num pais da extensão do Brasil, a
da União os que atualmente a ela
defesa, em caso de guerra, não se faz
pertencem, na forma da legislação em
~penas "nas fronteiras .. , como diz "
vigor. podendo dai nascerem dúvidas
Pl"ojeto, mas em vária's linhas sucessérias sôbre a propriedade dos terresivas, -a exemplo do que realizou a... --.nos __de_marinha e acrescidos, das queUnião Soviética, em face da invasão
das dágua, minas- e ·ctema1s -nquezas
&lemã. - Clemente Mariani.
·
do sub-solo (V. art. 164, § 8.0 ) . A
emenda sana essas falhas, reproduN. 0 3.514
zindo a matéria do n.0 I do art. 20
da Constituição de 1934 e da aUnea a
Emenda. ao Projeto da Constituido art. 36 da Carta Política de 1937.
ção:
Ao Título VI, Capítulo VIII, acresSala das Sessões, 24 de Junho de
cente-se. como artigo e com a devida 1946. - Raul Barbosa. - Oswaldo
nUllleração:
Studart. - Almeida Monte.
J...rt. A partir da promulgação da
Constituição, não mais se concederão
N. 0 3 . 516
provisões para o exercício da profissão de advogado, que dependerá do
Substitua-se. no item m do artitítulo de bacharel ou doutor em digo
187 a expressão "estradas de ferreito.
ro fe<iera.is" pela. express&o "'estradas
Justificação
de ferro e de rodagem federais".
· Os males dos rábulas são notórios.
O Pais tem Academias de Direito suJustificativa
fictentes para o provimento das suas
necessidades jurídicas.
Anàlogamente ao que foi dito em
Sala das Sessões da Assembléia Na·
relação à emenda n.0 7. a presente
clonal Legislativa, em 24 de Junho de
tem por objetive equiparar as rodo1946. - Olavo Oliveira. - JOsé Alvias federais à estradas de ferro da
re.s Linh.ares.
mesma ca.~gor1a.
0
N. 3.515
Sala das Sessões, 24 de Junho de
1946. - Oswaldo Studa:rt. - Egõerto
Transferir a matéria. regulada no
.Rodrigues. - Eu:napio de Queiroz. art. 187
para o lugar imediato ao arAlmeida Monte. Plinio Pompeu.
0
tigo 5. , dando-lhe a seguinte redaHugo Carneiro. Fernandes

Diga-se: "A porção das terras devolutas que seja indispensável, de um
modo geral, à defesa nacional. .. •• e o
lllais como está.

ção:

Art. Sã.o do domínio da União:
I - Os bens qu~ a esta pertencem,

nos têrmos das Ie!s atualmente em
Tigor.

Telles. José Jo!f:.Zy. - José de
Borba. - Leão Sampaio. - Edgaril
de Arruda. - Agostinho Mcmteiro. Ca.stelo Bran.cc. - Odilon Soares.
Fróes da Motta. - Mota Neto.

-177N.0 3.517

l.o
Propomos se substitua o n." n, do
art. 187, cap. VII, do Titulo V, pelo
seguinte:
·
"As margens dos rios e as ilhas
neles situadas, nas terras de seu domínio, ou· nas zonas onde se faça
sentir, a influência das marés e nas
limitrofes com out:-os paises".
Terrenos onde se taça sentir a in- ·
· fluência das marés são terrenos de ·
marinha, muito embora as águas neles existentes não sejam; muitas vezes, interestaduais.
2.0
Ao mencionado capitulo VII propomos ainda se acrescente:
"Art. Os bens imóveis do dominio
da União ou dos Estados ou dos Municípios, não poderão ser alienados

sem lei especial que o autorize".
A ConstitUição de 34 vedava aos
Estados, ao Distrito Federal e aos Municipios, a alienação de im:ôveis setn
lei especial que o autorizasse <artigo
17,

n.0 IV).

Foi sábio c legislador-constituinte.

Evitou que, de então por deante,
fôsse o Executivo Federal, Estadual
·ou Mun1clpal, autorizado a a.linear
imóveis, de seu domínio sem prévia e
especial autorização e, o que é mais
grave, às vezes sem concorrência pú"
blica.

Exemplo dêsse procedimento temos

na lei orçamentá.r.a n.0 741, de 26 de
Dezembro de 1900. Ela, no seu artigo

3.0 , autorizou o Executivo (autorização de caráter permanente, segundo o
entendimento que lhe íoi dado) s
alinear não somente terrenos de marinha, como ainda te.nenos de outra
natureza e próprios nacionais, tudo
coll?- a agravante de as operações. em
mmtos casos, poderem ser feitas sem
concorrência pública.
Sessões na Assembléia.
Constituinte, em 24 c!e Junho de 1946
Sala

das

Plinio Pom-peu. - Ept1ogo de Ca.m:
pos. Castelo Branco. Era.sto
Gaerlner. Alarico Pacheco. -

Egberto Rodrigues. Osvaldo Studart. - Moreira da .Roch.a. - Fer-

nandes ·Telles. -

Alencar Ara.ri1Je.

- Leão Sampaio. - Femcmdes Tatiara. Hugo Carneiro.

N.0 3.518
Suprima-se o Capítulo VU, arts. 18'1
e 188, do Título VI.
Justificação

A emenda decorre de outras anteriormente formuladas. transferindo a
matéria do art. 187 para depois do
art. 5.0 , e a do art. 188 para depois
do art. 115.
Sala das Sessões, 24 de Junho de
19%. Raul Barbosa.

N.0 3.519

Art. 187 - .-\crescente-se ao artigo
187 o inciso IV.
"As que forem desapropriadas pela.

União. qua."ldo necessárias à defesa
nacional.
Sala das Sessões, 24 de Junllo de
1946, Ruy Almeida.

N.O 3.520
Dos bens públicos da União e dos

Estados.
Art. 188 "Incluem-se ·e ntre os
bens do dominio dos Estados:
n - As margens dos lagos e rios
navegáveis, destinadas ao uso público,
e as il.h.a.s situadas nos rios que banhem mais de um Estado, si tais bens,
por qualquer titulo especial, não forem
do dominio federal, municipal ou
particUlar. <Está no Projeto) .
Suprirur.-se: .. e as ilhas situadas
nos rios que banhem mais de um Estado".
Justificação

Já apresentá.mos emenda, no sentido de que sejam iDcluidas, entre os
bens pertencentes ao domínio da
União, as ilhas situadas entre dof3
Estados àa Federação. <Em-enda ao
art. 187, n.o D) .
Deste modo, forçoso será suprimir
ditas ilhas, como pertencentes ao Dominio dos Estados, na hipótese de.

prevalecer aquela primitiva emenda.
Mas, não havendo modificação no ar·
tigo la7. taJDbém não poderá haver
modificação no art. 188, neste sentido.
Pelo Decreto-lei n.0 6.871, de 15 de
Setembro de 1944, ta1s ilhas, ao que
parece, devem pertencer ao domfn1o
da União, assim tambéln o direito
privativo de leg1slação.
Sala das Sesseós, Rio, 22 de Junho
de 1946. - Dolor de Andrmü.
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Emenda Aditiva. ao Inciso I do ar·
tigo 18S do Projéto:
·
Acrescentem-se ao inciso I do alu·
dido art. 188, logo após às pala.vras:
"As Terras Devolutas", estas exPressões: "E bem assim as Minas, Jazidas Minerais, Fontes de Energia Hidráulica e Riquezas do Sub-Solo"
prosseguindo a parte restante do inciso, que terá a redação abaL"<o:
··I - As terras devolutas, e bem
assim as minas, jazidas minerais, fontes de energia hidráulica e riquezas
do sub-solo, nelas encravadas:
Justificativa

A Constituição de 1891, exemplo de
sintese e de saber, no seu art. 64,
entre os bens pertencentes aos Esta·
dos, indicava as minas e, portanto
implicitamente, as riquezas do subsólo, além das terras devolutas, ficando à União a propriedade sômente
da "porção" de território indispensável à defesa das fronteiras, etc":
··Pertencem aos Estados as minas e
terras devolutas situadas nos seus respectivos territórios, cabendo à. União
sõmente a porção de território que
fôr indispensável para a defesa das
fronteira<>, fortüicações, construções
militares e estradas de ferro federais".
Pelo art. 72, § 17 da. mencionada
Constituição, que garantia, para. a
época, o direito de propriedade de
maneira mais àmpla, as minas pertenciam aos proprietários do solo
(particulares) "salvo as limitações estabelecidas por lei a bem da exploração dêste ramo de indústria'' justamente para. se não tomarem inativas e improdutivas, é clarisslmo,
pertencendo aos Estados as que se
encontrassem encravadas em suas
terras devolutas.
Comentando o art. 64 de referência, Carlos Maximiliano ensina:
"Pela Constituição, <art. 72, § 17).
não mais se acham as minas incluidas no domínio nacional, como esti~eram sob o Império; pertencem aos
prop_-ietários do solo. C2.bem aos E!tados as que se encon:tarem em suas
terras devolutas; à União as dos Territórios e do Distrito Federal, que não
!!quem em imóvel pa.rticula.r, bem
como as descobertas nos próprios fe.
dera.Ls" (vid. Comentârios à ConstitUi..
ção Brasileira., pág. 646) _ _
A segunda. Constituição Republicana.
dt' 1934, rati!ica.Ddo o que preceituava.

salutarmente a de '1891, declarava no
seu artigo 21, n .0 I :
"São do domínio dos Estados:
I - Os bens da propriedade dêstes
pela legislação atualmente em vigor,
com as restrições do art. antecedente•.
O artigo antecedente faz alusão aos
bens da União e, nas suas restrições.
ao que saibamos, não se compreendiam as minas, jazidas mi.n erais, fon-·
tes de energia hidráulica e riquezas
do sub-sólo.
E contrariando tôda a nossa tradição de direito de propriedade e cons·
titucional, o artigo 118 daquele Estatuto de 1934, ora. revigorado sob o
§ 3.0 . do art. 164 do Projeto, determinava. que "as minas e demais rique·zzs do sub-solo bem como as quedas
dáguas, constituem propriedade distinta da do solo, para o efeito de exploração .ou aproveitamento industrial".
Concordamos que aquela restrição
aos proprietários particulares, quanto
à distinção estabelecida no mencionado dispositivo de 1934 de solo e
sub-solo, se tornava indispensável.
maximé para os que têm em suas
. terras riquesas inexploradas, de vez
q1fe · no- -Estado modemo a. tendência
é desenvolver as fontes ·de r1queza;-naãnsia de enriquecimento da Nação e
do seu povo.
Restabeleça.,
portanto,
a Douta
Comissão Constitucional o direito de
propriedade dos Estados àqueles bens,
que lhes fôra.m usurpados indebita.
ilegal e inconstitucionalmente pela
União.
Os Constituintes de 1891, com fun·
dada.s razões, defendiam a. integridade
de direito de propriedade dos bens
dos Estados e dos particulares, acontecendo que quanto ao dêstes a. restrição se limitava à. industriaUza.ção
das mencionadas !entes de riqueza. e.
dai a diferenciação
legal, seguida
pelos constituintes de 1934, mediante
o estipulado no art. 118 supra e no
seu a.rt. · 119, êste último modêlo fiel
do § 9.0 do atual artigo 164.
Mantenhamos os Estados na pro·
prieda.de das suas minas, jazidas minerais, quedas dágua. ou :fontes de
energia. hidrá.ulica, riquezas do subsolo, e teremos agido com elevado critério legislativo.
Nenhuma. justa razão, de cartter
constitucional, indubitàvelmente milita contra o ponto de vista. doutriDArio e objetivo que defendemos nesta.
aditiva. e. por isso, aguardamos que
a. ilustre Comissão· se decidirá pela
adoção da. mesma, no fortalecimento
c:escente e necessário à autonomia.

-179-

dos Estados, fulcro melhor da nossa
Federação e do regime democrático,
principalmente porque, em emendas
aditivas, oportunas, ao § 9.0 e seu
il:!.ciso IV do art. lC-1 do Projeto,
pugnamos pelo aproveitamento industrial de aludidas riquezas, de pendente "de autorização ou concessão
federal", porém, "após infonnação
favorável e assentimento expresso do
Estado interessado". fórmula que
reúne à. autonomia dos
Estados a
salvaguarda de dito patrimônio, pelos
governos federal e estadual, o que
nos parece mais consentâneo e lógico.
Sala das Sessões, 24 de Junho de
1946. João Botelho. -Magalhães
Barata. - Alvaro Adolfo. - Lameira
Bittencourt. - Moura Carvalho.
Duarte de Oliveira.

N. 0 3.522

Transfira-se a matéria que consti- ·

tui o art. 188 para depois do artigo 115, com a. seguinte :redação:
Art . .. São do dom.inio do Estado:
!I As terras devolutas situadas

nos respectivos territórios e os demais bens de :propriedade do mesmo,
segundo a legislação atualme.ntt; em
vigor, com as ~estrições do art. (fazer
remissão ao artigo que dispõe sôbre ·os
bens da União, correspondente ao 187
do proj'E!to) .
iiii As margens dos lagos e rios
navegáveis, destinaldos .ao uso público,
e as ilhas situadas nos rios que banhem I:l.8..is de ·um Estado, se tais
bens. por qualquer .t itulo espedal, não
forem do dominio .federal, municipal
ou particular.
Justificação

A matéria está evid·e ntemente deslocada e integra um capitul::> perfei-

tamente disponsável, ·p ois há no projeto um capitulo próprio, no Titulo m. A redação -p roposta é mais ampla. e compreende não sõmente as
terras devolutas, mas igualmente os
4em.ais •b ens de propriedade do Esta.'Clo. segundo a legislação atualmente
em vigor, ressalvados os.. bens que a
Constituição inclui no dominio da
União.
'Sala. das Sessões. 24 de junho de
1946 . - Raul Barbosa. - Osvalà.o
.Studart. -

Almeida Monte.
N.0 3.523

Substitua-\Se o art. 188·, n.0 II, pelos
-dois incisos seguintes:
n - Os lagos e os rios em terrenos
-do seu dominic e os rios que percor-

rem os respectivos territórios. no.i
tr-echos em que neles se situem.
m - As margens dos lagos e rios
destinadas ao uso público, mantidos os
usos anteriores, legalmente estabelecid-os.
Sala das Sessões, 18 de junho de
1946. -

Ataliba Nogueira.

N.0 3.524
Art. 10: .

Onde se diz- "pelo voto da. maioria.
absoluta de seus membros" - diga-se:
" pelo voto de dois têrços de seus membros".
Justificação

A declaração da inconstitucionalidade de uma lei pelo judiciário só
deve ser admitida em casos fora de
tôda dúvid&., o que torna razoável a
exigência de dois têrços de votos. até
mesmo para evitar que a existência
de uma. grande corrente adversa, no
próprio tribunal ocasione alterações
ou indecisões na jurisprudência. A
maioria ~.bsoluta é muito difícil de al ...
ca.nçar numa assembléia numerosa,
mas nos tribunais, não há exagêro em
reclamar a manüestação de dois têr~
ços de seus membros, num caso de
tamanha relevância, como a declaração da inconstitucionalidade de uma.
lei.

N.o 3.524-A
Art. 191 .

Suprima-se.
Justificação

O artigo em causa diz o seguinte:
federais. assim
como os a.tos e decisões das autorida"As leis e decretos

des da União, serão executadas em
todo o pafs por .f uncionários federais.
ou, em casos especiais, pelos dos Estados, mediante anuência dos respectivos Governos".
Como entender êsse preceito se é
geral a obrigação de executar leis federais? Conforme a interpretação que
se dêsse ao artigo, poderia. subverter
todo à sistema de competênc!as, determinado na Carta Constitucional.
Sala das Sessões, 24 de junho àe
1946. -Barbosa Lima Sobrinho.
N. 0 3.525
Art. 189 .

Suprima -se.

Justijicaç@

E' inócuo e desnecessário. Sobreca.rrega. inutilmente o texto constitucional.

-1"80Sala das sessões, 24 de junho de
1946. - Ataliba. NogueiTa.
N. 0

3.~

Art. 190. Acrescente-se no final do
primeiro período o seguinte: - "com
recurso "ex-officio~· pa.ra. ó- Supremo
Tribunal Federal.,.
Sala. das Sessões, 24 de junho de
1946. - Ruy Almeida.
N.0 3.52'1

Ao a.rt. 190:
Substituawse a primeira. parte do
art. 190, que deve ser situado no capitulo do Poder Judiciário, pela seguinte:
.. Só pelo voto de dois têrços. de seus
membros, podem os tribüna.:is deela.Tar

a tnconstituciona.lida.de de lei ou de

ato do poder público••.

Justificação
Principio semel.hante ao do projeto
foi consagrado na. Constituição de 16
de julho de 1934 - art. 179 - e na
Carta de 10 de novembro de 193'7 -

art. 96.
~

fundamental em nossa~
ção politica a competência. dos tri.bum.is pa.ra. declarar a. inconstitucionalidade de lei ou do ato do poder
público, obse.1·vado determinado quorum. Ms.s, j>ara êste quorum, não d~ye
bastar a maioria absoluta. dos juizeS.
Deve-se exigir mais. A emenda propõe
que o quorum seja de dois têrços dos
membros do tribunal.
As Constituições anteriores referiram-se à inconstitucionalidade não só
d:~. lei, mas ainda. de "ato do poder
público"'' (Constituição de 1934) ou de
,.ato do Presidente dà. República.".
<Carta. de- 1937) • Nio há. razão para.
a. eliminação feita. pelo projeto, qu~
mencionou, sõmente, a inconstf.tucionalid&d~ de lei.
Seguindo o exemplo da COilstituiçio
de 1934. o projeto colocou nas Disposições Diversas o dispositivo sOibre o
quoru.m para. a. reclaração dé incons·
ti.tucionalidade. No entanto. o seu
lugar, sem duvida, deverá ser no ca.pftulo do Poder Judiclãrio.
Sal& das 5ess6es, 21 de Junho de
~9-16. - . ElOU Rocha.

N:0 3:528".
Sub6titua-se o art. 192 pelo seguinte:·
As causas em que a Uniio !6r au-

tora.

semo aforadaS. em. um. dos. J~

competentes da Capital do Estado el:Ii ·
onde tiver domicilio a outra parte. Nas.
que forem intentados contra a Uniã~
poderá o outro propO-las no juízo competente da. Capital do Estado ~m que
fôr domiciliado ou da Capital da República .
Redija-se assim o § 2.0 do art. 192:.
"Na.s causas !iscais, a lei poderá. cometer ao Ministério público estadual
a representação judicial da Fazenda..
Nacional".
Sala das Sessões, 24 de junho de
1946. -

Ruy Almeida.

N .0 3.529

Emenda.:

Suprima-se o art. 192, inelusive pa-

rágrafos.

Justificação

Trata-se de matéria processual que
não deve figurar na. Constituição.
Sala das Sessões, 24 de junho de1946. -Oswaldo Studart. -

Fontes.

Almei~ ·

N :0 3.530 .

Ao art. 192.
Substitua-se pelos seguint.es:
Art. 1.0 Os juizes federais serão :lomeados dentre brasileiros natos de conhecido saber jurídico e rçputação lapidada, alistados eleitores, e que nãot.
tenham menos de 30 nem mais de · 60
anos de idade, dispensado êste limite
os que torem magistrados ..
Parágrafo único~ A nomeação seráfeita pel<> Presidente da República entre cinco cidadãos, ~om os requisitos.
acima exigidos, e indicados, na forma.
da lei, e por escrutinio secreto, pelo.
Supremo Tribunal Federal.
Art. Aos Juizes !ed.erais competeprocessa.r- e julgar, em primeira. inStância:
a) as causas em que a União !ôr

interessada como autora ou ré, assistente ou opoente;
b) os pl~tos em que alguma das.
partes fundar a aÇão ou a defesa. dlreta e exclU.Sivamente, em- dispositivO:
da ConstitUiçã·o ;
c> as caUSRS fundadas em concessãofederal <>U em contrato celebrado oom..
a União;
.
·
d) as questões entre um EStado ehabitantes de outro, ou domlcillados.
em pais estrangeiro, ou contra autoridade· admin1strattYa-

.federal, quando-

fundadas em lesão de direito i1'1dividual; por ato ou decisão. da. mesma.
autoridade.;~
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·e) as causas entre Estado estran-geiro e pessoa domiciliada no Brasil;
J> as causas moVidas com fundamento ~m. contrato ou ·tratad-o do
.:Srasil com outras nações:
:g) as questões àe direito marítimo
e navegação no oceano ou nos rios
-~ lagos do país, e de navegação aerea;
h> as questões de direito intema<:ic::l.al

~rivado

ou penal;

os crimes políticos, e os praticados em prejuízo de serviços ou interêsses da União, ressalvada a compet;.ên. cia da Justica Eleitoral ou Militar;
i)

i> os ha'beas-corpu.s, quando se tra-

tratar de crime de competência da Justiça Fed:eral, ou quando a coação prr>-vier de autoridades fede.rais, não su·
'bordinadas imediatamente ao Supt·emo Tribunal Federal;
k) os mandados de segurança cont--ra atos de' autoridades .federàis. nã.o
subordinadas imediatamente ao Su-premo 'I'ribunal Federal.
Parágrafo único. O disposto no pre-sente artigo, letra a. não exclui a competência da justiça local nos processos
d~ fz.lên<:ia e outros em que a Fazenda
Nacio:nal, embora int€rçssada, não intervenha como autora ou ré, -assistente ou opoente'.
Justificação

·Reproduz-se. com ligeiras a1t.erações,
·o art. tn da Co~tituição de 1934. Romão Ju.nior.

3.531
Suprima-se esta parte final do in-ciso m do art. 193: ... "sem prejuízo
-da colaboração· recíproca em prol dc.s
N.0

interês~s

coletivos".

Justificação

Igreja livre no Estado leigo. 'Poder
-espiritual num setor., podl'!r temporal
noutro. A Igreja não precisa do Estado. E o Estado precisa da Igreja?
sala das Sessões, . 24 de 'junho de
1946. - Campos Vergal.
N.0 3.532
Eménda de redação
No art. 192 (2.a parte> onde está.:
-4'poderá o ~utor propô-las no referiuo juizo ou no da Capital do Estado
onde se tiver verificado o a.to ou fato

lesivo".

Proponho: poderá o autor propt,-las
:no referido juizo ou no da Cepital do
'EstaQo onde se tiver verificado o ato ou

fato do qual ~e origine o direito a ser
pleiteado.
Sala das Sessões, 2~ de junho de

1946. - Augusto Viega.s. - Levi'T!.do
Coelho. Alfredo Sá. - Rodrigues
Pereira. - DU!lue Mesquita.
N.0 3.533

Art. 193 -

rios".

Acrescentar: "TerritoJustificação

Os Territórios · não devem ser ex·
cluídos do presente artigo, mesmc porque o próprio artigo 123 prevê a pc.&sibilidade de ser cada Territóri.:>, por
lei especial, erigido em· Estado. Allá.s,
os itens dêsse artigo estabe!er.em medidas às' quais não se podem mantet
estranhos os Territórios.
Sala das Sessões, 24 de junho de
1946. Mauricio Grabois. Gregorio Bezerra. Luiz Carlos Prestes. - Claudino José da Silva. Batista Neto. - Alcedo Coutinho. Trifino Correia. - Carlos Mar!g1:ellc;:.
N .0 3 . 534

Artigo 193 - Redija.·se assi:n o in·
ciso I:
"criar distinções entre brasileiros
natos, ou preferendais em favor de
uns contra outros Estados ou Municípios para: exercício de cargos pú •
bllcos ou de representação popu:ar .
· Sr.la das Sessões, 24 de junho de
l946. -

Pui Almeida..
..

N.0 3.535

Art . 193 - m - R.edigii assim:
"Ter relação de aliança ou :ier,>endência com qualquer culto ou igrej3.. ·'

Justijica.ção
·"Colaboração" significando, de certo modo . "relação de aliança", a segunda parte do artigo está em contradição flagrante com a primeira. Somos, portanto, pela sua supressão.
Sala. das Sessões, 24 d.e junho de
1946. - Carlos Marighella. Luiz
Carlos Prestes. - Gregorio Bezerra.
- Claudino José da Silva. ·- Batisttt.
Neto. Tri!ino Correia. · Al~edo
Coutinho. - Mauricio Graõois • .

N.0 3 . 536
Ao a.rt. 193 . ·
1) Suprima-se o art. 193, cis.ndo·
se a eada uma das suas disposições o
canvenlent-e lugar, na. conformidade
das emendas abaixo oferecidas.
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Ju.stj/icação
O art. 193 reune num só texto assuntos de natureza di!erente o que
tornou impraticável a. sua. lnclusão em
qualquer dos capítulos da Constituição, a não ser no das Disposições Di~3a.s do título referente às Dispvsi. çóes gerais ~e capitulo dev-e, porém, desaparecer, para. o que o desàobramento do art. 193 se to.na imprescindível.
2) Transforme-se a primeira parte
do n.0 I do art. 193 num parágrafo
do art. 159, nos seguin~ têrmo3:
"E• vedado aos poderes públicos criar
distinções entre brasileiros natos" .
Justificação
O preceito ê sem dúvida uma. declaração de direito individual. Deve

ser, pois, incluído no art. 159.

3) Transforme-se a segunds parte
· do n.0 1 do art. 193 num. artigo autOnomo, nos seguintes têrmos:
"Art. . . . A União nã:o ctia't'á, ãe
qualquer modo, preferências em favor
de uns contra outros Estados•·.
Inclua-se êste artigo na. Seção I do
capítulo I do título m .

Ju.stijicação

A emenda. toma mais precisa a redação dos ns . n e m do art. 193.
fundindo-se num só texto, por s~ omesmo o assunto dos dois. O preceito completo do n.0 n seria o seguinr.e:
"Os poderes públicos não podem estabelecer ou subvencionar cultos rí>ligillsos; nem embaraçar o seu exercício··.
A emenda suprime a cláusula finat
dêsse preceito, porque ela já. está contida no § 9.0 do art . 159.
A transferência do texto para o capitulo relativo aos direitos indiviàuais
justifica-se plenamente, pois a razão.
de ser dos preceitos é a liberdade de
crença. Outra não é, aliás, a :;,:-ientação da Constituição de 1891, q!le inclui êsses preceitos no artigo destinado à declaração dos direitos incllviduais.

(art. 72,

§ 7.0 ) •
5) Transforme-se o n.0 IV do art. 193'

num .pa.rágrafo do art . 159, com a se·
guinte redação:
"Nenhuma autorictaàe pode :-e~usar
fé aos documentos públicos".
Justificaç®

o preceito pertence sem dú vlda a~>
número. dos direitos individuais, P, deve, portanw, incluir-se no art. 159.

-Gustavo Capa:nema.
Ju.stijicOJ;áo
N.0 3.537
O texto do projeto, nesta p&rtl'!, é
muito amplo, mais amplo do q·ue o
Emenda:
dispositivo correspondente da Consti0
Transforme-se a ·matéria do art. 19&
tuição de 1934 (art. 17, n . I, SC6'lm· em parãgra.fo do art. 164.
ds. parte> .
O que cumpre, a éste respeito estaJustijicaç®
belecer é que a União não pode disA
emenda
objetiva colocar ~ntre os
. tinguir entre os Estados, !)!otegendo
direit.os sociais a garantia. Qa pcsse de
uns contra os outros. E' a. orientação
terra dos selvícolas . O próprio texto
da Constituição c!e le91, que ass11n
Indica qu~ a melhor posição da madispôs no art: 8 : "E' vedado z.o Gotéria. seria no lugar proposto.
vêrno Federal criar, de qualquer moclc,
distinções e preferências em favor dos
Sala das Sessões, 24 de junh!> . de
portos de uns contra os de outros Es1946. - Raul Barbosa.
tados."
N.O 3.538
Deve-se mod.Uicar êste texto apenas
para tornar ampla a vedação de disArtigo 195.
tinções e preferências, e não limitada
Pal'á.grafo único - Qualquel" proà situação dos portos.
cesso referente a aquisição de terras
4) Transformem-se os ns. n e m
devolutas, só poderá. receber homod_o art. 193 em _um parágrafo do arlogação, por parte àos governadores
tigo 159, nos seguintes têrmos .
dos Estados ou Territórios, com p3.1'e"Os poderes púb~icos não podem ('Scer do Serviço Nacional de Proteção.
tabelecer ou subvenciar cultos religioaos lndios de que as ditas terras não
são de índios.
sos. 1::-lhes ainda vedado ter aliança
ou relações de dependência cor.1 qualSala das Sessões, 24 de junho de
quer igreja, permitindo-se, porém, ~
1946. Trifino Correia. - Mauricolaboração reciproca em defes'l do
cio
Grabois
. - Alcedo Coutinho. 1nterêsse geral."
Batista Neto. - Luiz Carlos Prestes.
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Gregorio Bezerra. Crtrl-;s lltarighella.
N.0 3 .539 •
A!"t . 195 - Redigir assim: "Será.

respeitada aos selvícolas a posse das
terras que já. lhes tenham sido r~ser
vadas e daquel&s em que se achem
localizados, sendo-lh~s. porém, vedado,
em qualquer caso. a alienação das
mesmas".
Justificação

A emenda tem por fim proteger os
selvícolas, impedindo que seja feita a
expropriação de suas terras ou de parte das mesmas. Tal como estava redigido, o artigo importava em verdadeira
restrição do direito de propriedad~ dos
indios, condicionando a posse das terras, de que já desfrutam, às necessidades de sua. manutençã.o e à sua condição ou estado social. A emend.i. não
admite interpretações desfavoráveis
aos direitos dos selvícolas .
Sala das Sessões, 24 de junho de

Tri/ino Correia. - .JI.!a!r.rícro
Grábois . - Alcedo Coutinho. - Batista Neto . - Luiz Carlos Prestes - ·Gregório Bezerra.
Carlos 11-furi ghella .
N.0 3 .540
Art. 196.

1946 . -

Acrescente-se ao final o 'i ~guin te:
• • • em. diligên<:is.· ordea3.da ex-o/ficio. ou a requerimento aa autoridade
pública ou de qualquer órgão de direção partidária.
Sala das Sessões, 24-ti-46 . - Ruy
Almeida.

N.0 3.541

Substitua-se o art. 196 por êste:

.. Os partidos politicos e órgãos de
propaganda eleitoral sã~ obrigs.dce a
manter contabilldaãe organizada, de
modo que possam ser apuradas as origens dos $eus recursos, e destino do
:!eU emprêgo, de acõrdo com a lei que
regulará a. ma-téria estabelecendo as
penalidades . E' proibida. verba secreta".
· Justi/ic4Ção

mercantil de partido po!ítico pode ser
o mais minucioso possível, sem que se
possa descobrir a origem, individuada.
e certa, de uma. ou várizs verbas. O
objetivo da lei poderia. ser desVirtUado
na prática .
Além disto, a imposição de penalidades específicas deve fica:- ressalvada
no texto constitucional, a fim de que,
futuràmente, não se diga que o legislador ordinário esteja exorbitando o texto constitucional. Por tôdas estas razões suscintas entende a· Comissão de
Estudos Constitucionais da União Democrática Nacional, em colaboração
íntima. com o Partido Rep!lblicano, ambos Seção de São Paulo, \:om o prestígio de outros eminen~ juristas que
a integram, que a nova redação acudirá.
melhor à intenção do constituinte e às
ne<:essidades do nosso me5.o po1t1co.
Sala das Sessões, 24 de junho de
Aurelfano Leite. -Paulo Nogueira. - Altino Arantes . - .Rome~

1946. -

Lou.renção.

N.0 3 .542

Art. 197.
f ";.Lprima-se.

Sala das Sessões, 24 de junho de
l94ti. -

AtaZiOO Nogueira.

N.0 3.543

A disposição final (art. 187) :

Consti·t ua-se o titulo VIII. sob a denominação de Disposições finais, nos

têrmos seguintes:

'I'!T'".JLO VIII - DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. A. Esta Constituição entrará.
em '\igor na data da sua ptlõlica~ão •

.~rt. B. Ficam revogadas a Constituição ae 10 de novembro de 1937. e
as leis constitucionais ns. 1 a 21, que
a ela se referem.
Art. C. A pa:s.sagem ao regime ora.
instituido regular-se-á por uma. lei
constitucional transitória, estatuída e
p:-omulgada pela Assembléia. Constituin-te, e que entrad. em vigor ao mesmo tempo que esta Constituição.

A redação do projeto dlz: 4tQs partidos politicos e órgãos de propaganda
Justificação
eleitoral são obrigados a m~t~r conU.bi!idade orga'Ili2ada de acôrdo com a
E' de boa técnica. jurídica constituir.
lei, de modo que po~sam ser apuradas
com as disposições finais, um titulo
miDuciosamente as origens dos seus sej,)arado e conclusivo da Constituição.
As disposições finais situam histórica~
recursos'. o emprêgo do advérbio "minuciosamente" não significa, necessá- mente a Constituição. fixam o momento da sua vigência., estabelecem o
riamente, a proibição de re~~bimentos
anônimos ou verbas de dcsoeS9. de igual. processo de transição do regime antenatureza. Um exame na · escritura.çio rior ao novo regime.
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O art. A é de necessidade evidente,
e já. consta do projeto <art. · 2.0 do

dos, cujas repartições !oram extintas
e ficaram adidos a outras. E nestas
foram lota~s. ou estão em exercício
em cargos em que não. está.~ titulados. E'. justo que sejs.m efetivados
nos mesmos, desde que tenham mai&
de um ano de efetivo tr::s.balho n::>
pôsto que vêm ocupando.
Sala das Sessões. 24 de janho õe
1946. - Ruy Almeida..

juridica.
O a.rt. C tem por objetivo separa~
as disposições transitórias, para que

N.0 3.547

titulo especial) . A presente emenda
retira-o -das disposições transitórias,
pois em rigor se trata de uma. dispo..
sição própria do texto permanente.
O art . B é indispensável. pois a
Constituição de 1() de novembro, assim
como as leis consti-tucionais que se
lhe seguiram, então em vigor e cons ..
tituem a base de nossa vigente or-dem

formem uma lei constitucional especial, sob o nome de lei constiotucional
transitória. A justificação desta. proposta consta de outra emenda, apresentada, nesta data, com a minha.·s.ssi-

natura.

Sala das Sessões. 21 de junho de

1946. -

Gustavo Capanema.

N.0 3.54-t
Acrescente-se:
Art. 198 - Esta. Constituição promulgada. pela Assembléia. Nacional
Constituinte, com a. assinatura
de
seus representantes, entrará. em vigor
na data. de sua. publicação.
Sala. das Sessões, 24 de junho de
1946 . - Ruy Almeida.
N.0 3.545
Art .... -Acrescente-se onde couber o artigo seguinte:

Art ... . A inconstitt.:cionalida.de de
qualquer lei federal, estadual ou municipal, poderá. ser decidida, a. requerimento de qualquer interessado, em
ação declaratória., por autoridade jud1c1ária competente, sempre com recurso u-oJJicio, sem efeito suspensivo. para a. instância. superior.
Sala da.s Eessões, 24 de junho de
1946. - Ruy Almeida.
N.0 3 . 546

Ao Titulo Especial - "Disposições
Transitórias":
Art. . . . São efetivados 110:; ca..a.--gos
em que estão lotados, ou em e.."terc!cio, os funcloná...tios públicos fcdet"R.is,
estaduais e municipais efetivos, que,
na promulgação desta, tenham mais
de um ano de efetivo trabalho nos
mesmos, os quais gozarão de todas iiS
ft.ntagens e proventos inerentes aos
mesmos cargos.

Justi/icat;ão
A emenda visa regularizar ~ situa-

tão de mUitos funcionários Já titula-

Acrescente-se onde .conVier:
Fica estendido a. todos os povos amigos do Brasil os privilégios e direitos
concedidos aos portugueses.

Ju.sti/ica.ção
A Câmara não pode ofender nações

amigas cujos filhos ainda aqui trabalham pela grandeza e o progresso
do BrasU. concedendo isoladamente
a Portugal, nação tota.Utárla, direitos
e privilégios idênticos aos que ora.
gozam os bra.sUeiros.
li: p~ciso lembrar que entre essa&
mesmas-Ila;ç6es·--5migas e .. ora. repudiadas, há muita:s que são nossas
aliadas e que, ao sangue nosso, mistura-ram o sangue generoso de seus filhos, de tal sorte sa1vando o mundo
da mais terrivel das ca.tásto!res.
Lembremo-nos, ainda. que a. nessa.
grandeza. como nação só pOde começar depois de feita a nossa, independência, para ela concorrendo filhos
nascidos no velho e novo continentes.
estrangeiros amigos e dedicados .
<Sem assinatura) .
N.0 3.543

Onde conVier:
Art. . . . A União mc.nterá. escolas
modêlo, do tipo rural, destinadas a influir na difusão e unlf~rmlzacão :lo
ensino primário e técnicu~profJSsional.
no interior. -Leão Sam1X!io . - José
Au.gmto.
Justifi.ccu;ão

Reproduzimos aqUi justificação ep!'esentada. em dezembro de 1933 pelo
então constituinte, Sr. Xa\1er de Oliveira. ã. emenda do mesmo teor.
"A Constituição de 1891 deixou aos
Estados e aos Municip~L~ o dever de
prover a instrução primária e secundária. Quarenta anos de prática. demonstram. sobejamente, a 1ne!1ciênct.a do eritériõ então o.dotadc, poJ.s oitenta par cento doo brasil~i~os ndultos.
ou em ida4e escotu, permanece111
a.nalrabetizaãos. ·

-185-

O custeio para a difusão do ensino
··e elevação do nível de i:l3truçã.') de
·um povo qualquer é o ma!s reprodutivo
·dos encargos que pesam sõb~~ o erario público. Não se compreende, assim, que o govêrno federal continue
indiferente a êsse estado de coisas,
que subaltemiza a nação brasildra,
·rebaixando-a até, aos limite~ dt:: quase
semibarba!"ia.
É sabido que a escola novl. é o melhor aparelhamento das instituições
de ensino que lhe são corrc!:.&.~s. im·J)ondo-se, embora., como necessidades
imprest..:indiveis, denuu:dam o emprêgo
de vastos recursos fir.aPccil·os.
Os Estadoc; onerados ~~mo se ~ncon
·tram as suas receit9.s, nãc · têm CO:::lãições atua1s para ~!nfr~ntar , par si
·sós, o problema da ins~rt.:çáo primãria e secundária. Urge, pois, que a
futura constituição cmlsignc, como dE'ver da União, ao menos, em ação complementar, o concorrer com certa parcela dos seus recursos par3. reabili..tar, pela educação e instruçã1'l, os nuàtos milhões de brasil~iros que perma·necem privados dos conhecimentos intelectuais e técnicos imprescindíveis
·à sua valorização e, cons:::qilentemente.
da própria comunhão nadollal. O que
fica. dito e a indiscuth:el utilidade que
resultará da intervenção ela U:tiãG em
·-matéria de tanta relevd.ncía. -orincipalmente. visando as !)l)pulações· do interior do país dispensam maicres comentários tendentes a justificar· a
·emenda sup:-a••.

gão, cuja eficácia a expe!"iência comprovou.
sa!a da.s Sessões. 24 de junho de
1946 . Durva.l cruz . Deodoro
Mendonça . - Romão J·w~ior. -João
Mendes . - Miguel Couto F ilho. · Clemente Maria.ni. - La.u.ro de Frei-

tas .

N.0 3.550

Onde convier.
Fica assegurado aos funcio1.0 nários públicos federais, municipais,
estaduais e de autarquias, a aposentadoria. independente de inspeção de
.Múde, desde que tenham mais de
trinta ( 30) anos de serviço .
2. 0 O tempo de serviço prestado
ao Exército por todos os funcionário.s
públicos e de autarquias será contado
para todos os efeitos. inclusive para a
aposenta!doria.
Justificações

A justificação da primeira emenda

é quase desnecessária, pois tal direito

já possuem os militares de terra, mar
e ar .
Quanto à segunda constitui até um
paradoxo de absurdo o negar-se aos
serventuários que prestarem servi;;os
ao Exército, a contagem de tal tempo
em suas repartições .
Sala das Sessões, 20 de junho de

194-ti. -

Domingos Velasco.

N.0 3.551
N.O 3 . 549

Acre.&eente-se onde convier:
E facultado ao E.<stado a cria:cã:> de:
-um órgão de a.ssistê!lcia té~:1ica · à. ad·mtn1stração municipal e !iscalização
de suas finanças.
Justijt::açáo

o

texto da emenda repe:e o do § 3.0
-deí art . 12 da constltuiçãc de 34. Os
-chamados "Departamentos .:las Municipalidades. prestaram bons se-rvi~o!
aos mun1eíp1~
Agora. que os
municípios foram nt~lhor aquinhca-cos na distribuição .ele ~·endas, parece
que assegurar a• existênc1:L de um órgão, capaz de lhe prestar assistência
·eob tõdas suas modalidade~ . é medida
-salutar. Os problemas té<:nicos da administração municipal ultra:passam.
muitas vezes não só os recursos como
.s capacidade do~ el~~tos locais A
.emenda visa constituclonnllz!l!' um ór-

Aditiva

Onde convier:
"E' asSegurado aos membros do ms.g!stério, após vinte e cinco anos de
efetivo exercfcio funcional, o direito à
jubilação.
Justificação

A matéria de que trata a emenda
é de alta relevância e consulta &06
interesses públicos. Ela \'isa possibili-

tar a renovação .periódica dos quadros
do magistério, criando condições para o progressivo levantamento cultural
do país .
Após o exercício funcional por um
quarto de século - o que se veritica,
de ordinário, é que o professor se encontra na .seguinte situação: ou se
torna rotineiro, pela !atlga. e pela dificuldade ·de se renovar, ou, ao contrário, pela aquisição continua de nuJ.i5
sól:da cultura excede o ambiente es-

....
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co!a.r. De um ou do outro modo, 5ua
permanência efetiva no cargo não
proporcionará grande rendimento. nem
terá a devida e!iciência. roe · se torna evidentemente desencantado, e sua
atiVidade passa a ser solicitada mais
para. o exterior do que para a escola,
ainda que se lhe concedam gratüicaçóes de mag:stério, que não o enriquecem nem lhe trazem maior conforto.
Não se diga, entretanto, que os pro!essôres jubilados, conforme determina. a emenda, ficarão desobrigados de
quaisquer deveres em relação ao País.
· Poderão se ocupar de tarefaõ, em cujo
desempenho êles serão mais útei5, depois de tantos anos de serviço, do que
no próprio exercicio do magistério.
Assim, êles poderão ser incumbidos de
escrever livros sóbre suas especialidades, de organizar e realizar cursos de
conferências, de exercer função de
examinadores, de fazer parte de comissões julgadoras de livros cientf!icos, ou de concurso para cargas do
magistério, etc., deixando, assim, de
se ocupar, com prejuizo do ensino,
professores no pleno exercício de sua.s
:!unções. A objeção de que a providência acarretará despesas, nã.o tem
cabimento, nó caso, porque para. a
instuiçã.o nação nunca serão demais os
fesa da nação nunea serão demais os
sacrl!fuias que se fizerem.
Longe de se pretender favorecer os
,professores a emenda procura :favorecer a cultura do Pais, chamando ao
magistério os melhores valores novos
de cada geração.
A lenta mudança que até agora tem
sido feita no quadro do magistério nacional - é a responsável por muitos
atrasos, em m.sJs de sentido, em que
nos encontramos, uma vez que a mudança se faz por morte, ou a;posentadorta (fe professõres em idade avan-

çada .

Tem-se equiparooo, até agora, o
trabalho dos pro!essôres ao de qualquer out!o funcionário, não se tendo
em consideração a natureza do serv!.ço tão diverso, de qualquer outro,
porque obriga a um constante esfôrço
intelectual que, cedo, abate as energias mais robustas.
E ' necessário que se adote outro
critério, que se :faça no magistério o
que já é feitp nas classes armadas,
c:itéri.o esclarecido pelo qual se rea-

liza o continuo rejuvenescimento dos.
seus quadros .
Sem isso nel!l ao menos se com-preende a existêncis. das escolas formadoras de professõ:res, em boa hora
criadas no Brasil, porque essas escolas .
ficariam sem poder preencher sua finalidade :Principal.
Rio de Janeiro, 24 de junho de 1946.
Francisco Gurgel do Amaral Va- ·
lente. Benjamin Farah. ArgemiTo Fialho.

N .0 3.552

Inclua-se, onde convier, o seguinte:·
"Art. O Território do Acre será.
elevado à categoria de Estado, pas-·
sando então a denominar-se Estado·
do Acre, tão logo as suas rendas
tornem iguais às do Estado atuaimen-·
te de menor SllTeeadação".

se·

Será feita da tribuna da Assembléia..:·
Sala das sessões. 24 de j\Ulho de1946. -

Hermelfndo Castelo Branco.

-Hugo Carneiro.

N.0 3 . 553

Onde convier:
Art. Fica criado o Conselho Nacional de Saneamento, composto de·
duas seçõ~ distintas, mas de íntimacooperação, de médicos especia.liza.dos.em biologia, bacteriologia e toxicologia. de um lado, e de outro, de engenheiros sanitaristas.
Parágrafo único. O Conselho Nacional de Saneamento terá a. organi..zação que a. lei ordinária lhe del'.
Ju.sti/icação

Os problemas de saúde pública.
porque complexos e de âmbito nacional. exigem planejamento perfeito,.
continuidade de ação.
E não há de ser a um técnico, por
ma.is sá.bio que seja, quanto mais a.
um simples cidadão que se ache, transitOriamente, à testa de um Ministério ou de uma repartição, que deva.
tocar o encargo de obra. de tal envergadura.
Sala das Sessões, 24 de junho de
1946. -

João Mendes.
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Nas Disposições Transitórias, onde
convier.
O Govêmo Federal fará publicar
em avulso esta Constituição para larga distribuição · gratuita em todo o
:pais, especialmente aos alunos das escolas de ensino superior e secundário,
e promoverá cursos e conferências
para lhe divulgar o conheciJ:nento.
Ss.la das Sessões, 27-6-1946. - Jarba3 Maranhão.

N.0 3 .555

Onde convier:
Onde 'se diz: "Congresso N aciona.!",
escreva-se: "Parlamento Nacional".
Onde se diz: "a Câmara: dos Deputados e o Senado', escreva-se "o Parlamento".
onde se diz . .. " deoutados e senadores•, escreva-se: . : . " parlamentares".
Sala das Sessões, 22 de junho da
1946. -

Afonso de Carvalho.

•

N.0 3 .556

Onde convier:
Art. O sistema penitenciário em
todo o território nacional, dentro do
prazo improrrogável de três anos, será
o!"ga.nizado de acOrdo com as seguintes normas gerais:
a> as penitenciárias têm por finalidade ;a ;reeducação '<ia sentencia.d.a
objetivando seu regresso à sociedade
como elemento útil;
bl os sentencia.Qos serão obrigados
ao trabalha rural em colônias de ensino agrícola ou pastoril, instaladas
fora das zonas urbanas ou suburbanas;
c) os sentenciados, desde seu ingresso nas Penitenciárias, vencerão
salário eqUitativo em beneficio de suas
fammas, se as tiverem, podendo, t"ntretanto, dêle dispor, caso sejam solteiros, segundo indicações que derem
à direção dos presidias para despesas
licitas. salvo um têrço, debitado em
conta especial, que lhes será entregue
na terminação da, pena;
d> desde que as condições de instalação das colônias permitam os sentenciados de bom comportamento e
que demonstTarem ca.pacida.de de trabalho. poderão, a critério da direção
da colônia, coabite:r com as suas fa-

miliàs dentro das lindes das terras em.
que a penitenciária. estiver instalada,
a partir do terceiro ano de sua detenção;
e) o sentenciado que for restituído
à liberdade por libenla.de condicional,
terá direito à. proteção do Estado, podendo empregar-se na .p rópria colônia coma funcionário, guarda., instrutor ou capataz, se tiver o certüica<io
de bom aproveitamento no ensino que·
lhe será administrado e revelar condições convincentes, de regeneração
moral, a critério da direção da colônia.
§ O sentenciado que obtiver liberdade condicional terá prioridade para
ocupar terras de propriedade dos Estados, onde as col0n1as estiverem ins-·
taladas até o liinite de cinqüenta mil
metros quadrados, para nelas se instalar com sua famllia .
§ As terras assim ocupadas serão·
adjudicaldas definitivamente à propriedade do ocupante, desde que. pa.ssaidos cinco anos de ocu.pa.c;áo, e sob
vistoria do diretor da colônia de que
0 sentenciado procedeu, ficar comprovada. sua boa utilização por parte do
requerente.
§ As terras assim concedidas constituirão bens de famflia por decretos
dos respectivos govêrncs, serão transcritos gratuitamente nos cartórios de
registro de imóveis os respectivas titulas de domínio.
Art. Comprovado que as terras anteriormente aludidas se encontram
devolutas, na data. do requerimento
do sentenciada, os govêrnos respectivos são obrigadas a entregá-las, por
decreto publicado no jornal oficial no
prazo máximo de trinta dias; em caso
contrârio, decorridos três dias do prazo de trinta, que se concede aos aludidos governos, o diretor da Colônia,
a requerimento do sentenciado, recorrerá ao Juiz das Execuções Criminais,
ou àquê!e que suas vezes fizer, o qual,.
em sentença, integrará 0 sentenciado
na posse da terra. cUja utilização requerer, procedendo-se do mesmo modo para a adjudicação definitiva da
prioridade.
Justificação

O sistema penitenciário do Brasil é,
na veTda.de. obsoleto e ineficaz. As.
emendas visam pô-lo de acôrrlo com
6s modernos ensinamentos que nos ·
vêm de paises que realizaram elucidativas experiências a respeito do as-

-

l8S.-

-sunto, segundo as recomendações de
notáveis cientistas e administradores.
Ainda que, teàrica.mente, a prisão do
deliqüente se !aça no sentido de o
segregar do meio social por êle ofendido, pràtic.amente nossas penitendârias segguem· ainda o sistema punitivo
de antanho. o sistema de vingança
social. (lue nos veio de épocas afastaaas da H'istbria, contra a dellqüênci3..
Não havendo mais em nossas leis tpr~
sões perpétuas, não somente pelo limite mâximo previsto no Código P~
nal. como pelos beneficios do instituto
da liberdade condic.ional, o sentenciado há. de voltar ao meio social. e nece~sáriamente volta, regr&. geraL Com
o sistema atual, quem volta é um elemento muito mais perigoso do que
aquêle que foi interna.do tempos an-

pressionado pelos trabalhos realiza.üas
pOr nosso eminente colega. o Deputado Alk:mim, de Minas Gerais. e
pelos trabalhos e relatórios que tive
ocasião de ler, de a autoria do exDeputado Nélson Pinheiro, do Estado
do Rio, e do penitenciarista. Rubem
Vanüerlei, autores de gran-de reforma.
penitenciâ.ria no Estado do Rio, iroelizmente não aproveitada.. São, entretanto, pontos de partida de sua importância para a reforma penitenciá-

-de ilustre perutenciarista fluminense,
nossa.s penitenciárias .são eJrelusivamente "escolas de crime". O que se
pretende é transformã-las em escolas,
até que a ciência, na marcha d.a. civlli.zação para a. verdade e contra o pre-conceito, seja chamada a atender. em
caráter exclusivo, ao proolema do crime e do criminoso. Pala-se, na emenda, na coabitação dos sentencisld.os.
sob determinadas precauções, com
suas famílias. ~ medida absolutamente ind:Spensá.vel à. regeneração, ou.
melhor, dizem os penitenc1a.rista.s, à
cura do criminoso, porquanto no csso
em a.prêço há. que se atender à "cura."
moral ào sentenciado. dependente, na
maioria -das vêzes, de um tratamento
físico adequaido. Quanto mais não
fôsse, a segregação absoluta dos sentencin..-d os por si só os tran!orma.ria
em seres anormais, devendo ser levado
em conta que a. anormalidade é !aci!mente encontradiça no criminoso.
Jesus Cristo - e a expressão está. nos
Evangelhos - já disse, que a sclldão
transforma os entíes em santos ou em
monstros. Desde que os santos não se
geram nas penitenciárias. façamos es!orços para qua também elas não geretn monstros, cujos atos vão pesar
sôbre o meio social a que regressam
os sentenciados depois da. cêmcl$ã.O
das sentenças. ou pelo sistema da liberdade -condicional em vigor. grande
instituto do direito moderno que vaio
com a intenção de ajudar a "regene~~çã~·· dos presos. Segundo a. exopenencla, entretanto. -êste sistema constitui a. liberdade indivfdual <ie paises
sentimentais, o mais sallente dos quais
é geralmente a hipocrisia .
'l'ermina.ndo, não · posso deixar de
confessar que me sentl vivamente 1m-

Acrescente-se ao Título IV - Ca.onde convier - Art. . ..
A arrecadação das rendas federais
estaduais e municipais serã. feita. por
lnte_nnédio de uma só e5tação fiscal,
orgaruzat1a:- de· ·acôrdo com a União,
Estado e Municipios. Parágrafo único
- Na primeira organizaçã<> dessas repartições. serão aproveitados os funcionários que compõem as repartições
arrecadadora~ atualmente existentes.
até que normalize os re\Spectivos quadros. inclusive os de !iscaliZação.
Art. . • . Do total da attecadac;io
efetuada em virtude das lei federals,
estaduais e municipais 50% será entregue à. União, 30% ao Estado e 20%.
aos Municipios.

ria que o Brasil está rec1ama.ndo.
Sala das Sessões, 24-6 .. 46. -

Ben-

ja.mim Faralt. - Argemiro Fialho. Carlos Nogu.eira. Ma.Ttittiano de
Araújo . - Francisco Gurgel do Amaral ValetZ-te.
N.O 3.557

tes, de vez que, para .usar a expressão

pftulo I -

Justificação

Serã o único meio de aliviar o oon..
tribuinte e unificar a fisca.liza.çáo.
Com um& repartição únloeSI para a
cobrança. de todos -;)S impostos e taxas em cada Mun1ctplo ou localldad.e
onde o seu desenvolvimento industrial e come:reia.l exigir a sua criação;
o serviço de cadastro e atrrecada.çã.o
será. aperfeiçoado, bastando que se
fixe a ép00a de cada pagamento. Essa maneira. de arreca.da,r e dividir as
rendas não prejutlca. a faculdaãe de
cada poder legislador 6ôbre a. matéria, nos termos da a:utoriZaçã.o constitucional. Normalizadas as repartições. com. a. fusão das existentes, redundará
em grande ec<>nomla.. .As
medidas propostas são de gr:mde alca.nce e só mesmo uma Cônstituinte
poderá realizá-la..
Sala. das Sessões, 2-i-&-46. - Benjamim Farah.. -

Argemiro Fitú'ho".

-189- Martiniano de Araújo - Francisco Gurgel do Amaral Valente. -Manuel Benicio Fontenelle .

N .0 3.558

Pa.Tágrafo, <onde convier) . - Todo
o militar que fôr atingido por c::ondenação passada em julgado e pena
restritiva da liberdade por tempo superior a dois anos, será. transferido
para a reserva. com as vantagcms que
lhe !orem asseguradas em lei.
Justijic~ão

Inconcebive! seria que se ca5Sasse
a patente dC' um oficial pelo fato de

ter sido êle condenado por mais de
dois anos a pena restritiva da liberdade. E isso porque? ?orque a pa.·
tente deve ser assegurada em tôda a
sua plenitude, como hermenêutica. de
sã doutrina; quê- merece ficar consagrada como ptincipio &~Jnstitucional.
Todavia, a-ceitamcs a única possibilidade da perda da patenta para o militar, precisamente aquêlc· que s~
refere ao caso de cometimento de crime infamante, conforme prescreve a
emenda. que apresenta·m os ao § 4.0 do

art . 173.

~e injusto, a.nacrõnic.:> e obsoleto
dispositivo ccnstitucional nos foi legado pela Constituição d~ 1891.
O Estatuto Político de 1934, porém,
considerou êsse dispositiv~ sob aE>pecto mais ameno, isto é, deu at.ribuições
ao Tribunal .Militar competente para,
atendendo à ~tureza e à.s circunstâncias do delito e a Fé de Oficio do
aeusado, reformá-lo, com as vantagens do seu pôsto ao lnvé:; de cassor:.he a patente. o que seria injusto e
qUiçá iniquo se atenta'!"mos para .o
fato de existirem crimes que. por s~a:
natureza e circu:ilstâoc1~ podem ser

configurados na. categoria do.c; delitos
não atentatórios à dig!liuade militar

e. no entanto, ser. a -pena cominada
superior a dois anQS.
5eria: juSto, Senhc.res Representantes, cassar-se a patente · do milit~!'
em casos como êsse?
Sala das sessões, 24 de junho de
1946. - Moura Carvalho . - .l!agaZMes Barata.. - Duarte d'Olft,eira.
-

Alvaro Adolpho. -

tencourt. -

Lameira Bit-

João Botelho.

~ .0

3.5b9

Artigo. (Onde convier) . Fica.
assegurado o montepio civil ou o benefício de família a tõda aquela cujo.
chefe. funcionário público ou não, fôr
condenado por crim~ que acarrete a.
perda do ca rgo, função ou e:nprêgo.
Justificação

A presente emenda visa amparar.
da mesma maneira por que o fizemos para. os milit a r es, a família dos
funcic~ários públicos ou não, que venham a perder seus cargos, funções
ou empregos.
E' questão pacífica que a pena ja...
mais deve passar da. pessoa do delinqüente; isto decorre at é da própria
individualização da pena_ Como, pois,
permitir que a familia, que já sofreu
o abalo moral de ver o seu chefe
condenado por crime que acarrete a
sua demissão ou dispensa do emprêgo,
perca aquilo que constit ui direito adquirido e que soment e a ela é devido?
E não se queira argumentar com os
parcos salários que algumas casas de
custódias asseguram · ao penado e·
mUito menos com as raras institUições
sociais destinadas ao amparo da fa~
milia do encarcerado, de vez que, nem
aquelas e nem estas estão em condições de dar a assistência necessária ao.
menos para a sua. subsistência.
Dai decorre a. razão de ser da emenda. que apresentamos e que submete~
mos à esclarecida consideração da.
douta Comissão de Consti tuição.
Ss.la das Sessões, 24 de junho de
1946. · - Moura Carvalho. - Ma.ga..
Zhães Barata. - Alvaro Adolpho. Lameira Bittencourt . João Bote..
lho. - Duarte d'Oliveira.
N. 0 3 . 561>
Art. (Onde convier) . -Ficam as~

segurados aos funcionários inativos,
civis e militares, os proventos da inatividade, quando no exercício de run~
ções gratificadas ou de cargos eujoprcvimento seja em comissão.
Q

Justificação

Os funcionários inativos não devem perder os proventos que lhes são-·
devidos, quando no desempenho de
função gratificada ou cargo de pro~
vimento em comissão. E' um direito
que deYe ser assegurado a todo o cid&.dão que o conqUistou em razão d«
bons serviços presta.d05 ao Pais e aos
Estados, nos vários seto~ da admi·
nist.raçio P'(lbllca. Além disto, a. União~-
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·e de preferência os Estedos, onde os
cargos em comissão e as !unções gratificadas são mal remunerados, ficarão privados do concurso útil e eficiente de cidadãos ainda capazes e
em. condições de prestarem reais ser·viços. elementos ésses que irão, por
'!erto, empregar suas atividades em
misteres outros cujas remunerações
não promanem dos cofres públicos .
E, assim procedendo, terão os funcionários inativos; civis e militares, a
garantia dos proventos a que fazem
jus na inatividade, enquanto que a
administração pública ficou com os
prejuízos decorrentes da. não utiliza·ção · dêsses servidores, salvo em casos
especialíssimos de cargos de confiança
e de funções gratificadas regiamente
.remur.erados e para os quais não faltarão candidatos à alt ura e em profusão.
O nosso inciso constitucional, ta1
como está redigido, vem corrigir êsse
absurdo da atual legislação e firmar
um princípio necessário não somente
i:}Uanto às garantias que devem ser
asseguradas aos funcionários públicos
inativos, como também, e sobretudo,
·quanto aos interêsses da administração pública em todo o Pais.
Aí fica, pois, a emenda que apresentamos para o esclarecido estudo da

douta Comissão Constitucional.
Sala das Sessões. 24 de junho de

194-6. - Moura Carvalho. - Magalhães Barata . - Alvaro Adolpho. Lameira Bittencourt. João Botelho. - Duarte cl'Oliveira .

N.0

3.561

Artigo (onde conVier>.
Será. entregue aos Estados o produto do impôsto penitenciá.rto, cobra-do e arrecadado pela União em cada
unídade federativa, com auxfiio de
.aplicação, exclusiva e obrigatória, na
-execução e ma.nutenção dos seus planos e serviços sócio-penais.
Justificação

A arrecadação do Sêlo Pemtenciá.rlo cobrado pela União no território
de cada Estado, ao que se sa.be, jámais !oi empregada como awdllo aos
empreendimentos que. no campo da
ciência penitenciá.ria, têm sido levados
a efeito com grandes sacri!Icios pelos
Estados e. sobretudo de maneira. precária, em !ace dos parcos recursos
disponiveis de que ~m lança.r mã.o
.certas unidades !e<iera.tivas, como por

exemplo o nosso Estado - o Pará - ,
cujas disponibilidades orçamentãr:la.s
já são pequenaS para a solução dos
seus mágnos e vitais problemas. E
se nos fol possível iniciar um plano de
grande envergadura e la,rga. visão na.
seara penal, é preciso que se diga, sem
rebuços nem tibiezas, que tal possibilidade só foi realizada graças ao
hoje vilipendiado, imoral e conden&d.o
impõsto do jôgo que, não tenham ilussões, infeliZmente campeará clandestinament e m.algra.do a rep"t"essão doo
poderes públicos, impôst o êsse que, o
govêrno do então Interventor Federal,
Coronel Magalhães Barata, dedicou ao
aomparo social em tôda a. sua a.mplltude e á solução, em particular, do problema penal em nossa Terra .
E só assim, o Pará, pôde sair do
marasmo entristecedor em que se en..
contrava, numa .situação verda.deira..mente deplorável no que concerne à
solução de tão mâgno problema., motivado àe um lado, pela incúria dos.
que nos antecederam e, de outro, pela precariedade de meios para. a ·sua.
solução, o que nos deu ensanchas para.
que grangeassemos uma. fama contristãdora:, -·numilhante e vergonhosa. _.
em matéria de atraso na ciência penal, de vez que só possufam<ls uma sordida, anti-higiênica e desumanSI cadeia pública de negregada memória,
verdadeiro erga.stul<> para. depósito de
infelizes ~enados, cadeia que foi considerada-, mui justs. e acertadamente,
pelo grande Lemos Brito como sendo
"o maior atentado aos nosS<ls foros de
povo civilizado".

Faltando o necessário auxilio da
União e eom a inexistência de um impôsto adequado para. f~r tace ao
problema. penal vêm, · alguns Estadas
menos afortunados, se arrastando como podem na solução dêsses proble-

mas àe tanta relevânci&, muito embo-

ra o parágrafo único do artigo lO, do
regulamento aprovado pelo Decreto
n.0 1.441, de 8 de fevereiro de 1937,
prescrever: que a contribuição de ca.da
Estado ou Território <Lo Acre, será
preferentemente aplicada nos respectivos servlçelS cu obra.G :rea.liz2.da.s, de
acôrdo com as necessidades•.a juizo dos
órgãos técnicos competentes. Até hoje, Estado do Pará., e como êle talvez
a quase totalidade das outras uida.des
fede=ativas, não recebeu da. União a
contribuição que lhe era devida, por
imperativos regulrunentares, para a.
aplicação na.s suas obras e serviços,
conforme prescreve o 1nelso de referência..
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:Óir-se-ã que os Estados nunca plei·tea.ram tal amcillo junto à. União. E'
bem possível. . . Mas, o que se não
pode negar, é que tais disposições re:gula.mentares, malgrado as boas intensões dos seus dignos elaborz.dores,
são redigidas . de tal ma..neira. .~·. por
certo, são ta1s e tantas as aiflcul.daàes, que nenllum. Estado ou poucos
talvez, terão a veleidade de pleitear,
junto aos poderes e órgãos técnicos
~ompetentes, a concessão dêsse a uxílio. o qUe se pretende pois, com a presente emenda constituciona:l, é por à.
disposição dos Estados o produto do
impôsto nele cobrado para que, assim,
possa ser uma realidade a utilização,
exclusiva e obrigatória, do numerário.
na consecução dos seus planos de empreendimentos sócio-penStis, que sem
dúvida, deverão ser levados a efeito
dentro das normativas do nosso Có,
digo Penal. Neste particular, aliás,
o nosso Estado, no intuito de resolver
o seu problema sócio-penal, jã tra~u um plano de realiZações pa·ra ser
levado a efeito em prazo razoãvel,
plano êsse que já. se encontra i"l.iciado
e em franco andamento, malgrado os
escassos recursos de que dispomos para, a sua integral consecução .
E para que os Senhores Representantes façam UDla idéia segura do interêsse que tem, hoje, o nosso Estado
na. solução do seu problema. penal, pe1a
concretização de um plano capaz de
atender a momentosa questão da prevenção e repressão da - crimi.nalidade
no que, estamos certos, outras unidades federativas também o terão e,
quiçá. mam completos e possivelmente
de maior eficiência, achamos todavia
de bom alvitre, pa:ra que nos julguem
suficientemente credenciados ao que
})leiteamos com a .emenda apresentada, dar conhecimento do nosso plano
que, embora modesto, está. bem de
acOrdo com as nossas peculiaridades
eon.dizente com as nossas necessidades,
amoldado às nossas condições de vida,
tudo consubstanCiado. dentro dum
tratamento adequado ao criminoso, sob.
a égide de uma. integrsl individualização da pena, onde se pretende levar em
linha de conta: o tratamento físico e
psíquico, a própria. do regime de trabalho, orientação e seleção profissional, preparação moral e cívica, alfabetização do dellqüente pré-militar, a
readaptação do dellqüente à sociedade pela eãucàçãe> e necessârlo estimulo, enfim um sistema de vida ca-r~rária dlsc1pl1nada nos moldes !iDodos pelo novo estatuto pena.l, esta-

bele<:endo classe qUe assinalam, automàticamente, o desenvolvimento regenerativo de cadar recl\1\So, sob os auspicios de uma progessão original objetiva, esti.muladora e justa.
Como se vê, o penado, será. submetido à. terapêutica eficiente capaz
de proporcionar-lhe a necessária recuperação mora,l, dentro de um regime penitenciário humano, elevado,
objetivo e justo, onde não se esqueceu,
a laborterapia, o necessãrio tratamento
físico-psíquico, os modernos procesS06
de pedagogia criminal, dentro de um
estudo integral dos indivíduos, considerados em sua. unidade e excepcionalidade psico-somática, para. a determinação do biótipo social. E, assim,
pretende-se conseguir um completo
reajustamento do homem anti-social
na Amazônia, transformando-o em
eidaão útil à sociedade e à. Pátria.
Aqui o conceito de Enrico Ferri "não
bá crimes, há criminosos" eede lugar à feliz máxima, de Quintili9.no Sal®fia
"não há criminosos, há homens". Todavia, seria. ineficaz tôda
essa. terapêutica' individualizada, se
permanecesse o penado em estado de
constante pertubarções, pe:msando na
situação angustiosa de sua fanúlia
doente e faminta, curtindo as maiores misérias, entregues a sua. própria
sorte, os filhos abandonados e a. e6pôsa levada até a prostituição, enfim numa perspectiva tenebrosa e compungente de um lar destruido.
Eis porque. conhecendo o problema
na sua verr.iadeira realidade e conceituando-o dentrQ. t.a concepção extensiva. de um plano sócio-penal, se nos
afigurou imperioso atacar dtSde logo.
com vigor e amplitude. o problema da
família do recluso, dando-lhe. além
~-e subsistência necessária pela sua situação de ~xtrema miséria, uma assistê~cia. médica preventiva nas diversas fases da vida soc1ãl, desde a preconcepcional até a post~natal, como
também uma outra de modalidade soda! 'e ducativa.
A família da vitima. por seu turno.
será olhada com carinho e amparo
necessário pelo Serviço de Assistência.
Sócio-Penal. criado não só com essa.
finalidade. co111o também para assistir à fa.milia do penado e guiar êste
último na sua. readaptação à socie(ta.de .

.

Preocupou-nos, a.o mesmo passo e
aobremodo, a situação dos desajusta<los sociais em estado de pre-dellquêneía. esquecidos e entregues a sua pró-

-112pria sorte, sem um adequado estabelecimento de custódia e tratamento.
Que lhes propiciasse os meias necessários para uma completa redenção
moral e, de outro lado, despertasse
neles a predisposição pa.ra o trabalho
necessário à ga rantia da sua subsistência.
Urgia, pois, que os poderes públicos
defendessem a sociedade assistindo
esses Ina.lviventes que, constituem na
trase lapidar de lngenieros, "uma.
transição entre a honestidade e o de-

E' çlaro, que o amparo a ser dis-·
pensado aos . menores não deverá ficar eircunscrito ao Educandãrio. ~de ·
vez que o problenta, pela sua. co:nplexida.de e amplitude, exige solução de
tão larga envergadura que, sem dúvida. abrangerá, al~m de outras medidas preventivas e educacionais, as .
seguintes: educação dos pais, educação e tratamento individualizado dos.
anormais, cuidados no que concerne
ao trabalho prematuro, internamento .
em ~stabelecimentos adequadas, colito.
locação em famHia, barateamento d~
Dai, cria.r-se o Instituto de Reeduvida pela repressão enérgica contra.
cação Social que, znalgracio mil difios exploradores da economia popular~
culdades, se encontra em pleno :funconstrução de casas populares e etc. ,
cionamento e já apresenta um índice
problemas que devem constituir obbem. sugestivo na recuperação moral
jeta de imperativas realizações, põsto.
de r...!ementos anti-sociais, alguns dêque consideramos o assunto de tal
les, até. prestando serviços, espontãmagnitude para a nossa nacionalidaneamente, na ad.Ininistraçáo do esde, que o encaramos dentro da matabelecimento. Destina-se, pois, esta
gistral conceituação de Al!r~do Sivorl
utilíssima instituição, ao internamento
que assim se expressa: "en la nifiez :r
dé.sses indivíduos fronteiriços da de~n la. juventud, se plasma el fututC>
linqüência, que tanto enriquecem ·a
de los pueblos".
nossa . .,f auna criminológica, para que
Ainda dentro do amparo soclal que.
nela sejam assistidos e submetidos a
se pretenàe dar aos menores a.tingttratamento adequado que os reabilidos pelas imperativas decorrências do
te, trans!ormando~os, em seres hudelito, cogitou-se particularmente ela.
manos úteis à sociedade.
·
situãção --dos ....filhos da. vitima que.
Por seu turno, também, a in!â.ncí?.
além dos beneficios dispensados .. .à,s.. _ ·desvalida e os menores abandonados
suas famílias pelo Serviço de Assiae delinqüentes. não foram olvidados.
tên~ia Sócio-Penal, o Estado reserA êles se dispensou cuidadosa. assisvará vagas para matricula dos m~- ·
tência e desvelado carinho, conduzi·
mos nas seguintes instituições ofidos que !oram, de maneira. paternal,
ciais:
Instituto Lauro Sodré, Instituto
pelas mãos honradas de um devotado
Gentil Bittencourt e Orfanato Antoprotetor e modelar educar, o dignio Lemos.
no membro da magistratura em nossa
ObServe-se que. ao encararmos o
terra, Dr. Raimundo Nogueira Faria,
problema penal quanto aos filhos elo
renomado jurisconsulto, figura das
ofendido, tivemos o cUidada de eVimais expressivas no · meio cultural
tar o ~ontacto e a. ~onvivênct~
paracnse, incansé.vel batalhador das
grandes causas e animador do proentl-e êstes e os filhos do criminoso.
blema sócio~penai na gleba marao ~ue aca.XTetaria, sem d\lvida.. além
joara.
dos inconvenientes de ordem moral e
sentll;nental, até mesmo sérios . . a.tritos,..
Encontra-se, pais, em pleno funquase sempre de conseqüências imcionamento o. Educandário Magaprevisiveis, qui! se dariam, inevitàlhães Barata, criado na primeira invelmente, como decorrência. imperaterventoria do seu hoje patrono e
tiva da. natural e justa revolta. C1a.
benfeitor e cuja fina11dade é ampafamília da vitima. contra a espOsa e
rar êsses infelizes, tão dignos de
filhos do crimlnoso.
compaixão e carinho, jâ que .lhes
faltou tudo, a. começar pela. ausêneia.
Do mesmo passo, para a obtençao,
do alllbiente p-uro de um lar honesto
àe l!lii melhor e m«is objetivo dese afetivo. com ca.pa.cida.de para use·
fêcho do problema dentro do seu ~
gurar-lhes, pelo menos, a. necessária
pecto social. já. tinhamos até coglta.assistência tnoral e intelectual qu~
do da aquisição de casas modestas.
constitui um dos imperativos do pá(barracas, como lá denominam~\
trio poder.
propiciando-lhe ensejo
Que, constituindo patrimônio do ser-para moclelarem o carâter, educanviÇO de Assistência. Sócio-Penal, sedo-se e instruindo-se convententeriam destinadas para. moradia das.
m~~.
. fanúlias da vitima e do convicto que..
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por suas condições de pobreza e con.seqüente necessidade de a.uxfllo, VIessem a ser socorridos pelo referido serviço assistencial.

.

Atente-se agora para a mod.alidac.te
!nteressa.nte e original no modo por
que é constituído o patrimônio de auxilio aos assistidos pelo Serviço de
Assistência Sócio-Penal naquilo que se
relaciona com as contribuições para.
a CaiXa de Socorros. Para ela todos
concorrem, inclusive e preferentemente o criminoso, menos a. vítim.g. au~.
não obstante, recebe mui justa e carinhosa assistência da instituição, sob
aspecto de recatada repars.ção.do dano
a ela causado pelo delito e compensação material à diminuição sofrida'
no seu sagrado patrimônio, e isto,
sem '!erir a suscet1.bilid..a.d.e do ofendido pela aceitação de Ullla ostensiva
espórtUla oriunda das mãos daquêle
que havia ca.usado a desgraça do seu
la:r.

Estamos de acôrdo com a conceituação que faz Gt~Xafalo quanto á
repan.ção do dano causado pelo delito. Com êle achamos que a repação deve ser compreendida sob o
duplo aspecto seguinte:
a) J!lulta para o Estado:
b) :reparaÇão pata o e:fendido.
Qus.nto ao aspecto da. reparação
para o ofendido, já está. acima caracterizada na. modá.lidade de axnparo
adotada quanto aos beneficiários da
citada Caixa. de soconos.
No que concerne ao outro aspecto,
o da J!lulta para o Estado, já se encontra. em pleno Vigor dividido, sob
tríplice !inallda.de, 9 sa.lár1o do recluso em:
Salário custeio
S~o pecúli.o
Salário disponivel ciu salário-família
O sslário custeio é, pois. s. fórmula
que atende à m.odaüda.de da. JilUlta.

para o Estado, preconizada por vários
tra.ts.distas, e que, a nosso ver. se
justifica pl:mamente. Não seri~ razoável e muito menos legitimo qu~ ·
somente o erário público arcasse com
todo o ônus decorrente do sustento
e manutenção do prêso, máxime se
atentarmos para o fato de que nenhum c1da.dão livre goza. õ.o privilé-

gio de ser sustentado pelo Estado
Alias, esta. doutrina. já se acha con. sagrada no capitule.- "Dos efeitos da
<:ondel1ação'', do nosso Código Penal.
As <:onsiderações que acabamos de

fazer à. guisa de jusifica.ção, jamais
poderiam ser encerradas, salvo Sô
qui2essemos mcorrer em lamenável
injusiça, sem a merecida referência.
àquele que foi a. raz&.o de ser dos nossos progressos no campo da ciência.
penal. Daí, a homenagem que, na desobriga do dever de cultuar a verda.·
de, pesamo.s à figma. central dêsses
empreendimenos - o Senador Magalhães Ba.r8ota, nosso colega de be.ncada. - que à testa do govêrno paraense
deu-nos todo o apoio e o incentiva
necessários, para que o plano não ficasse no terreno da.s conjeturas, ja.ma.iS regateando os meios indispensáveis pa:ra que pudessemos empreender obra. tão agtga.ntada., que só
seria realidade, como o foi em parte,
desde que não nos faltassem os recursos ünprescinctiveis e o peculia:r
interêsse que toznou pela solução do
prol:llema penal, chegaJldo até a inclui-lo e considerá-lo como um do.s
pontos altos do prograJD.a. do seu fecundo e patriótico govêmo, que proporcionou a nossa. Terra e seu povo
inca.lculável soma de benefíci.os.
E, por fim, o plano $ócio-Penal do
Estado do Pará, caue obsdece à seguinte extrutura.ção:
1.0 - Serviço de A.ssisténcià SocialPenal, destina-se ao amparo da fs.mma da vit1ma. e · do penado, bem
como assistirá êste último na sua readaptação à sociedade.
2.<> - Casa das Mães - cuja iiJJ.a..
!idade é amparar os fUhos dos seotenciados, amparo que será consubstanciado em base ha.tUJ..ôn.;.ca. e integral de proteção à. criança. Essa assistência gradual à infância se desenvolverá em di!erentes etapas uor meio
de ação:
.
a) · médico preventiva, compreendendo a assistência pré-concepcional.
pré-natal e post-na.tal, inclusive proteção durante o parto;
b) social educativa, que cotnpreenderi.: um.s. c:recll.e, um jard.im. da. m~
fâ.ncia. e uma sação especial par~
cria.nça.s anormaiS.
Como se vê a instituição objetiva..
além do auxilio alimentar, necessário
socorro médico e educação pré-escolar
das crianças normais pobres, promover o estudo, o tn.ta.mento, a educação e o ajustamento social dos infelizes pequeninos, que, por seu precário desenvolvimento mental. aptidões,
estigmas degenerativos e caráter, necessitem de nma. ass1stência indivi-
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dual, dentro dum ambiente médico-pedagógico especialmente orientado.
3.0 - Educandário MagaJ.hães Barata, cujo fim é fazer o reajustamento

social dos menores delinqüentes c
abandonados.
Constituir-se-á, em edifícios sepa..
rados e com administração autônoma
dividido em duas seções:
'
a) seção masculina, com anexo para
anormais;
õ) seção feminina, também com
mesmo anexo.
Cada. uma. delas possuirá duas subseções destinadas ~. para. menores. de 7 a 14 anos e, outra., para
menores de 14 a 18 anos de idade.
4.0 - Instituto de Reeducação Social, criado para os· desajusta.dos socialS, destina-se à execução das meeüdas de segurança detentivas ao
cumprimento de prisão simples' e ao
recoJ.himento dos que tiverem atingido a idade de 31 anos e se acharem
nas condições do § 2.0 do Decreto-lei
n.0 6.026, de 24 de novembro de 1943.
O I. R. S . terá. em .seção especial
destinada ao internamento de menores considerados perigosos nos têrmos
fixados no ~ 1.0 do art. 3.o do mesmo
dec1·~to-Iei.

Em seção adequada do Instituto
prestará ainda o Estado, a.ssistênciá
social a todo aquêle que, sendo vãlido, esteja em estado de verdadeira
mec.à.icància, proporcionando-lhe condições favoráveis de trabalho.
Os mendigos e vadios internados no
I. 1:. S. sz:r;lo subme:;idos a regime
de rcadaptaçã o moral, melhoria de
condições fisicas e intelectuais e a
preá.isposição para o trabalho que
cor.Jorme o preceito do art. 764 do Có~
digo do Processo ·Penal, será educativo e remunerado.
5.0 - Presídio de São José- Embora
tenha passado cst-:t casa. de reclusão
por l0:.1f! O periodo de obras oue a.
tra.nzforma.ram cc..:nplcta.mente, desde
a !acr...lda a.té o p iso do último xa.d::-e:r.. r~'- formar:.do -a., rea.dapt9.ndo-a.,
ampl!a.ndo-a., colocando-a em concliçce::: <.:.t:: d::.r a o pe ::l~tdo relativo confôrto, proporcionando-lhe ambiente
htlm:l-'10 e subm::!t c:1do-o a ·um regime pcniter~ci~:-io individualiz:::.do todavia, é c~:Lo, r.2.o se trata de soÍução
9ue s..e àcva reputar definiti_ya e, dai,
Já es\lar em nossas cogit:~.ções a ·construção da Penitenciária Agrícola na
ilha de Cotijuba, que va.i ser no futura a ilha da redenção.

Dentro desta ordem de idéias me
manifestei em discurso que tive ocasião de proferir, quando da inauguração do Presidia São José, foca.liza.D..do o assunto da mesma maneira pela.
qual ainda hoje o fazemos. E dizia eu
naquela-oportunidade. - "longe da
veleidade de elevar, por um. golpe de
pura fantasia, sep:1 qualquer repercussão prática, o Presidia de São José à. categoria superior de penitenciária, tornava-se notório, contudo, que
bavia tarefa a cumprir, dentro das
possibilidades. a prol _da reforma moral daqueles que, pela prática. de ações
delituosas, haviam demonstrado inadaptação ou desajusta.mento à. vida
em sociedade".
E aduzla em meu discurso, caracterizando, em ligeiras pinceladas, a situação da vetusta cadeia de São José,
dizendo: "nela imperava ambiente
nocivo de corrupção, dada. a mescla.
indisciplinada dos reclusos, · que viam
escoar-se o tempo de sua penalidade
dentro da. ociosidade e do mais absoluto indiferentismo pelo futuro.
Apenãs-se- .fazi11< a separação dos criminosos da sociedade, olvidando por
inteiro o objetivo da. ciênc.i.a peniten:..- ··ciá.ria · moderna - a regeneração. dos
condenados, tomando-os elementos
produtivos e úteis à. sociedade, à qual
deverão um dia retomar. Mero e tenebroso depósito de seres humanos.
segregados do convívio social, era. a
Cadeia de São José, e.scá.rneo e ul•
trage".
Finalmente, entre outras considerações, concltüa: "Reconhecemos que a.
instituição de tal rc~!me que vimos
de traçar em suas linhas gerais'-apenas marca o inicio de um traoalho
de maior vulto. Obedece-se afinal,
entretant o. no P!'esídio São José, o.
normas que vis:tm a readapta~o social do con den~do . At ende-se, en!im,
ao cal'átel· reger.r:r::tivo da pena. com
um trabalho de reforma moral dos
sente11ciados, objetivando a sua oportuna rdntc:;:.-ação à sociedade, aptos
e úteis. pela moral, pela. saúde e pelo
trabalho''.
s.o- Lar de Cotiju.ba.- Destinado.
sob regime cooperativista, aos recluso::;.
que estiverem no últ imo estb.gio da
pe:üa, que ai fa.rão o verdad~iro aprencüzado do livramento condicional soo
as vistas da.s autoridades administrativas da vila.. sede da futura ilha. penal. Nêle pod..eráo perman.;celõt a titulo precário, os liberados e os egres-
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sos que o desejarem, mediante requisitos impostos pela direção da instituição.
7.0 Sanatório Penal~ com três
seções, assim distribuidas:
a> Seção de manicômio iudiciá.ri.o,
anexo ao Hospital ·Juliano Moreira;
õ) SeÇão para. tuberculosos, anexo
ao Hospital Domingos Freire;
c) Seção para leprosos, anexo ao
Leprosário do Prata ou ao Leprosário
de Ma.rttuba.

Sala. das Sessões, 24: de junho de
1946. - Moura Carvalho. - Alt'aro
Adolpho - Lameira Bittenco-urt.
João Botelho. - Duarte de Oliveira.

N.0 3.562

Induf.r. onde couber. o que dispunha o art. 168 da. Constituição de
1934.
Sala. das sessões, 2a de junho de
1946. -José Augusto.
O atual projeto, em seu art. 175,

não cor:responde às aspirações satisfeitas com o disposto .no art. 168 da
Constituição de 1934, que garantia. a
todos os brasileiros o acesso aos cargos públicos "s~m distinção de sexo
ou estado civil, observadas as condições que a lei esta..tUi".
A oart.a. de 3'1, no seu art.. 122, número 3, submeteu êsse direito às "condições de caa>acida.de prescritas lla3
leis e regulamentos", o que resultou
na. exclusão das mulheres nos concursos para o Ita.marati, logo depois.
A . tese da "capacidade relativa•' da
mulher C&Salda não nos parece certa,
de vez que o fundamento de que geralmente não aceita ela remoção para
lugares distE..ntes. quando realmente
!6r "r'eri!icado nos casos concretos, deve ser atendido com os rigores da lei
ordinária, perda de cargo, etc., e não
por uma medida de ordem gerai que,
partindo da suposta existência de excepções, prejudicaria as mulheres em
geral.

Sala das Sessões, 23 de Junho de

1946, -

Jos~ Ãugtl:;to.

N.0 3.563

.obrigatórios para. monitoreS e ca'Patazes' agrícolas.
J~tificação

A ausência absoluta de assistência.
hospitalar. de ensino &>rof.tsional,
· êste principa:Imente no que se refere
a agricnrtura e pecuária. são principais causas que caracterizam o ·aban·
dono em que, vivem as populações àas
cidades do interior brasileiro.
Dando-lhes assistência: mém~o-ho.:;..
pita.la.r, instrução profisi<>nal fácil se
poderá, só por êsse meio se conservar
no seu próprio "habitat" as populações do interior do BraSil que, por
falta dessa assistência, se vêm. obrigados a convergir para: as capitais
dos Estados, .a pr.ocura. de empregos
e, em geral de reeursos médicos.
Para custear a construção desses
estabelecimentos a. União empregará
à parte da renda da taxa: de :Educação e Saúde cobrada nos respectivos
Estados, que para. fazer face a. esta.
despes& sei'á. elevada. -para: Cr$ ..... .
1,00 <um cruzeiro) .
As construções dos hospitaiS . serão
iniciadas desde que os municípios requeiram no segundo ano da majoração da taxa.
A título de awúlio destinará.> os
Estados, paT~ o- ·mesmo !im, 5') de.
sua renda tributária. os quais serão
recolhidos ao B'à.nco do BrasU em
-conta especial. junt.a.mente oom o
produto da cota da taxa de Educação e Saúde.
As prefeituras QUe houverem requerido, .serão entregUes 3% do produto
da. quantia recolhida ao Batt.co dia
Bra.si!, para. início da. obra., n;ensal-

mente.
·
E' uma tristeza. afirma.r que somente brasileiros têm direito a. leito
de hospital, acontecendo ainda. que
quase que só ex;stem casas de saúde
nas capitais e de um modo geral com
instalações bastante precárias.
·
Paxa. .a construção dos e::.taoelecieducacionais obser~ar-se-á
processo idêntico ao que está pro-

mentos

]X)Sto pua. os hospitais.

Aditiva

Sala. das Sessões, 24 de junho de
1946. - Epílogo c!e Campos.

Acre'scente-se onde convier.
Art. A União fará construir nas
sedes dos Municípios de população
superior a 10.000 ha.bitantes hospitais, escolas profisiona.is e á.prendizado.s a.gro-pecU!rf\'15. QUe terão cursas

N.0 3.564
Ad!.tiva à de n.o 321.
v
\ l .o Os extrau-umerá.rtos mensalis•
tas dos Acordos de Fomento da Pro·
dução Vegetal <Ministério da Agricul-
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tura.) são equiparados para. todos os
e!ei~ aos funcionários públicos _da
União desde que t-enham mais de emco <S) anos de serviços ininterruptos
nos roerid<ls Acordos.
Justificação
Com o fim de proporcionar mais

eficiência. ao fomento agrlcola no pais
foi criado, pela Lei n.0 199, de 10 de
janeiro de 1936, há d-ez anos atrás. o
Serviço de Acôrdo de _Fomento ~
Produção Vegetal. ou seJa um convenio entre o Ministério da Agricultura.
e os Estados.
Embora regulamentado pelo Decreto n.0 11.159, que dispôs no artigo
15 que o pessoal do AcOrdo ter:a os
mesmos salários dos extranum.~ários
da União, êstes salá.rios não foram
equiparados. E ,como até hoje, a equiparação existente é apenas pa·ra. efeito de deveres e responsabilidades artigo 19, Capítulo VII, Decreto número 11.159, de 2 de dezembro de
1942) , apesar do tnbalho dêsses ser-vidores ser o mesmo dos · funcioná.rios
públicos da. União, nada mais justo
do que o que se propõe aqui.
O Bras!l precisa produzir. Mas, para
que haja produção necessário se to!"na que levemos aos homens encarregados do fomento confôrto e confiança.
Sala das Sessões, 24 de junho de
1946. -

Epilogo de Campos.

N. 0 3.565

Aerescente-se, onde convier:
Art. "Os poderes públicos federal,
estadual ou municipal fundarão instituições ou darão o seu auxílio e proteção às fundadas por associações civis com a finalidade da educação ffsica. ou a. prátka. dos desportos em
geral, concedendo às mesmas isenção
de impostos e taxas.
Vargas
Neto. - Antonio Felfciano. - José
Fontes ~oméro. - Ataliba Nogueira.
Ruy Santos. Amando Fontes. Altino Arantes. -

Martins Filho. -

Cesar Costa.
Ruv Almeida. -

Lopes Ferraz. Bic:.s Fortes. -

N.0 3.566
Aditiva
Onde convier:
Art. Nas concorrências pe.ra exe-

cução de serviços públl.co6 federais,

estaduais oa municipais, serão preferidas, em igualdade de condições, as
propcastas apresentadas pelas socie-

da.des de assistência. pública ou beneficentes, quando notõria.mente idOneas,
merecedoras de acatamento por suas
finalidades e lega.lmente hábeis por
d.lspositivo estatutário.
Justificação

São conhecidas as dificuldades com
que se defrontam as inst1tu1çé5es de
assistência. pública., a. exemplo das
"misericórdias" e outra.s. Operam deficientemente, à falta. de recurso monetário de natureza. permanente, quer
de origem prlvadSt, quer fornecidos
pelos poderes públicos. São, igualmente; de cada. momento, os esforços
de abnega.dos, em legítimas cruza.das
de bondade, para gara.nttr o func1ona.mento dessa elases de institutos.
Não é · inenos sa.bldo que OS· contratantes de serviços públicos são. não
raro, escolhidos em detrimento do lnterêsse coletivo. senão como prlvilegia.dos beneficiários de compensações
vantajosas.
.
o confronto de ta.ls circunstâncias,
com prevalência da primeira, justifica.
criar-se uma sltua.ção de preferência.
para as in!Stltulções pias. que. em determinados casos, poderão viver por
si próprias. com a.mnliação de sua esfera de atividade e livres de se custearem por meio de esmolas e donativos.
Cons!dere-se. finalmente, aue semelhante preferên.c1a teri a virtude de
fazer voltar ao novo. snb a forma de
amnlo e indistinto auxilio à. coletividade, boa parte das somas pagas pela.
execucão de servicos públiccs.
Palácio Tiradent.Ps. 24 de innho de
1946. - Cosme FP.TTP:irn. F;Tho . Altmro Ramos. - Leo'f)Oldo Pére.~ .
Waldemc:r Peã.ro!;a.. Alvaro .Arf.o!p7z.o. - Severin.no 'N'?LTt.e..<; . - Hugo
Carneiro. - MarmT:hães Barata.
Lameira Bittencourt.

N .0 3 .567
Duque Mesquita. -Juscelino Kubitschek. - Olyntho Fonseca. -Castelo
Aditiva
Branco. - José Monteiro de Castro.
Onde convier:
- José Borntacio. - Eu.ze'bio P..ocha.
- Dolor de Andrade.- Adelmar RoArt. E' vedada a. extinção ou Incha. -José Cândido. -Areia Leão.
terrupção de obra ou serviço públlco.
- Horacio La/er. - Lino Machado. contando mais de seis meses de ini-
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sem prévia. investigação das
causas econômicas ou socis:is que o
justifiquem e com o paTeceT iavol'ável dos órgãos técnicos coiJlpetentes.
Quando o serviço ou obra. públi<:a tenha. mais de um ano de existência,
.sõznente o pcder legislativo será. competente para. interromper a. sua execução.
Ju.sf.i!ica.çã.o
Sociólogos, llistoriadores e econo:tnistas têm apontado como um dos
grandes males do pais a falta de continUidade administrative.., resultante
de atitudes meramente voluptuárias
dos governantes, quase sempre sobrepostas aos interêsses da. coletividade.
Mesmo !ora do terreno doutri.ná:rio,
z:ossa. obr3ervação confirma, de maneira flagrante, a. assertiva dos pensadores. Temos: de início, o caso das
obras contra. as sêca.s, cuja interrupção tantos males e prejuizos ocasionou às terras nordestinas e, indireta.Inente, à na.çã.o. O malogro do plano para. defesa da borracha do .Amazonas, interrompido com &penas lS
~es de iniciado, oonstitu4 igualmente, testemunho eloqüente de erros
eo!lletldos por !alta. de observância. do
e;púito de continuidade a.dm,nlstrativa, no desenvolvimento dos planos
do govêrno, para, solução de gnmdes

União, os Estados e os Municípios
aplicarão anualmente nunca menos de
dez por cento da arrecadação resultante dos impostos na construção e
conservação de rodovias.

tamento e serviçOs públicos em plena.
marcha é arma comum de que se
socorrem governantes arbitrãrios para
punição de adversários polftk:Os ou de
simples desafetos pessoais.
Por tudo ~to, o inciso, nos tênnoa
em que está redlgido, propõe-se colocar um freio legal à faculdade que
têm. os govêmos de fazer parar serviÇos púb1licos em an~nto, sem
prêvio e meticuloso estudo, do retlexo
~iie atos dessa .natureza ~am ter
sõbre a coletividade., bem como exn relação a direitos alheios e aos próprios
interêsses da finança. pública .
.Palácio Tiradentes, 24 de junho de

Federal .••

ciado,

problemas nacionais.
Por outro lado, a extinção de depar-

1946. - Cosme Ferreira Filho. Alvaro Maia. - Waldemar Pet!Tosa.
- Alvaro Adolpho. - SerJeriano Nur..es. - Magai/l.áes Barata. - Lameira Bittencourt. - LeopoT,dt) Péru
- Hugo Carneiro.

N. 0 3.568
Capitulo II - Seção II.

Acrescente-se, onde convier:
"Art.
Além da. renda. obtida com
o pe~o e a cobrança do tdbuto de
que trata o art. 128 - VI - § 2.o, a.

Justificação

Parece-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 do campo o contato com a. civilização e contribuem
para a di!usão do ensino e da. profilaxia, proporcionando ao prof essora.do
e aos médicos mais fácil locomoção.
O Brasil precisa de estrad~ para progredir. A sua construção, porém, não
será possível sem recursos e êstes a
Constitui;~. <ieve :fixar, no seu limite
.mínimo, já que n~m sempre os a.dmi:nistradores se acham suficlente!llente
compenetrados da. importância. da. boa.
estrada..
Salas das Sessões, 24 de Junho de
1946. -

Gaston Englert.

N.0 3.569
'Minist.ros de Estado.
On<ie convi-er:
"~t .... O Ministro de Estado poderá. .ser destituido de seu cargo, por
deliberação da. maioria. de votos da.
Câmara. dos Deputados ou do Senado

Sala.
1946. -

Sessões, 25 de Junho de
Edmu1Ulo Barreto Pinto.

d~s

N.0 3.570

Ministros de Estado.
Onde convier:
"Os Ministros de Estado prestarão
juramento perante o Congresso Nacional, sob sua honra, prometendo cumprir com Iealda'de o.s seus devereSt". Barreto 9into,

J 'lLStijicaçé.o

Sou um dos signatários da emenda
sob o sistema. parlamentar. Verifico,
porém, que apesar da atrofia. do .sistema. presidencialista, "ainda" ê!e é o
••mais iorte". 'Devemos, ~1m. procurar um regime misto. os Ministros
não podem continuar a ser os in.stangiveis e os poder·osos.
Sala. das sesões, 25 de junho de
19·16. -

E. Barerto Pinto.
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N.0 3.571
No CaPítulo da Ordem Social ou
onde melhor convier:
"Art. Será coneedids. matrícula
gratuita. nas escolas secundárias normais e superiores custeadas pelo Go~êmo Federal ou pelos Estados aos
filhos de funcionáriot:> públicos civis,
operários e trabalhadores que percebam vencimentos inferiores a doze mU
cruzeirOs, anuais'". - Barreto Pinto.

Justificação
E' dever do Estado. Nos dias em que
vivemos as mensalidades dos colégios
atingem a cüra.S "astrcmêmicas/''. Só
os filhos dos ricos é que podem estudar.••

Sala das Sessões, 25-6-46. -

reto Pinto.

Bar-

N.0 3.572

Onde convier:
Art. Compete aos Estados regular

na. esfera de sua. competência, a maneira de garantir a independência e
harmonia das poderes, estabelecendo
as incompat~bilida.d-es de !unções de
nàtureza diversa, conforme as .p róprias peculiarilda.des, sendo, porém.
vedada a acumulação de mandatos
eletivos :federais, estaduais e municipais.
Justificação
· Sob a vigência da Constituição Federal de 1934, qu•e permitia aos mem'IJri)s da Câmaxa dos Deputados a
aceitação do cargo de Ministro de Es. tado, sendo substituidos pelos suplentes enquanto o oc~ssem. e só lhes
proibia, em. matéria de mandatos, no
seu ar.t. 33, § 1.0 , alín-ea 3, acumular
um com outro de natureza. legisla.t1'Va,
federal, estadual e municl;pal, as cartas estaduais concediam igual permissão aos representa.ntes do ~vo às
Assembléla.s Legislativas, em referência· ao cargo de Secretário de Estaco,
e xeproduziram, quase todas, no toc~n
t.e à acumul3.ção de mandatos. o citado d1sposlt1vo federal. O ta.to de

se !alar sôme1te em mandato legislativo e a tendência, vinha já dos comente-dores do Estatuto de

91, no

sentido de considerar as 1ncompatibUi-

dades como sendo meramente relativu, :isto é, proibitivas da simultaneidade do exerclcio. e não da acumula.çio
de funções, deram margem à interpretação de que o Deputado- estadual po-

derra aceitaor a. sua eleição para pre- ·
feito, contanto que, durante as sessões
legislativas, passasse o exercício do
manuato executivo municllpa.l ao substituto mdlcado na I'espectiva lei <>rgânica .

casas concretos dessa natureza foram levados à Jus-tiça Eleitoral, que
não firmou, a ·r espeito, Jurisprudência.
uniforme, ora garantindo, ora cassando
aos pre!eitos as funções legislativas, ao
Soa~boor da-s maiorias ocasionais na composição de seus órgãos col-etivoo. Num
dos Estados, aconteceu, mesmo, vários
deputados perderam o mandato por
haverem sido nomeados Diretores Gerais, como· lhes facultava, e~essa
mente, a Constituição, vlsto as Secretartas se ter-em .t ransformado em
DiTetorias, sem nenhuma. alteração
essenc1al na competência de seus titula·r es, criando-se, ao mesmo tempo,
uma única Secretaria, a chamada Secretaria Geral.
A ameaça. d·e se tirar aos Governadores o SlPQio da maioria do Legislat\vo, necessária à rea.llzação de seus
progxamas, com a substit~o in'eme·
diá.vel de I'e'J)resentantes reconhecidos
como -leais, .por suplentes acaso seduzidos pelos a.dversári~ de seu pa.rlido..- iam preencher, num pafs onde o sentimento dos '<i·everes iPS-rti~nos ainda.
não se formara, dando ensejos a lamentáveis cambalachos, constituia.
causa. àe intranquUdade e agitação
politica, em .p rejuízo das atividades
úteis e prOveitosas ao pavo.
. O projeto da 1u.tura. COnstituição
dclxa a a>arta aberta a essas mesmas
perturbaÇÕes nocivas à operosida.de
profícua dos governos. Acreditarcos
que a .presente emenda, sem ferir a·
aiutonomia. dos Estados, aca.ba.Iá, de
v-ez, com tais mconve.nientes, prÓ~in
do, de man.eh-a expressa, a acmnula·
ção de ma.ndatos, não só de natureza
l~la.tiva, ~ de qualquer natureza,
isto é, de mandatos eletivos, como,
allás, esta.be!ecla.m as Constituições de
São Paulo e Santa. Catarina.
Sala. das sessões, 24 de junho do
1946. - Gui'Clz.erme Xa.TJier. - ~o
de Pontes. - CaiGdo Godói. - Ga·
leno PtJ.Ttl'I'ÜWS. - Dolof de Andrad&
- Pedro Ludotnco. - Domingos Velasco. -João HenriQue.
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.Acrescente-se:
onde <:onVier:
Art. Os sérvidores das s.utarquias
ou entidades paTaestJl,tais são, quanto às garantias fun<:ionais, eguiparados aos fun<:ionários públicos civis.
Justijicqçó.o·

O Govêrno. lego após .') movimento
histórico de 1930, no pros>ósito de descentralizar os serviços a. ~eu cargo,
com fito de resolver v&tias si~uações
econômicas oriundas da.· transição politi<:o-administrativa, adVindas da mudança do regime, criou várias autarquias ou entidades paraestatais, delegando-lhes muitas de suas atlvtdades
próprias ou supletivas no sentido de
exereer, de modo fácil, os· seus encargos condizentes com as necessidades
coletivas, atendenão, por outro lado,
a"O descongestiona.mento dos
serviços
estatuais.
As autarquias, então institúídas, <:ara.cteriza.ra.m-se, . desde logo, como
serviço público, daao que ::t. sua. existência. era consequência. de uma ortorga,o especial do Estado que lhes ela
Vida e organização, gozanao de vantagens e privilégios da 'UiminV>tração
pública, mas podendo se movimentar
mais livremente dentro de um campo de ru:qplitude variável, de acôrdo
com a• natureza. do serviço que exploram ou executam e à medida. da con~eSsão dada previamente pelo Estado,
gozando, entretanto de auto-admints..
tração, no di2C ·de Tenústocles Ca-

valcanti.
Diz, ainda, o jurista patrício: "Mas,
essá. auto-administração outorgada pelo

Estado e exercida. quase SE;Jnpre por
meio de funci~nários nomea.doo pelo
Estado não_tira. aos serviços realizados por êsseS órgãos o caráter de ser·
Viço público, antes bem os <:aracteri·
za. porque êsses órgãos :têm precisamente por fim ~xecutar serviços públicos por meio de uma des-.:enttt.lização, que, como já dissemos, permite
maior liberdade em seus movimen-

tos•.

o D. A. a. P., em exposição de motivos, disse muito bem, que:
"Ao instituir as autal'quias, o Es·
ta.do não desveste êstes órgü.os do seu
caráter estatua·l . para. equipado-los às
entidades privadas. Não lhes extirpa.
as vantagens e preroga.ttva.s QUe cer..
cam e garantem os semços públtcos.
Não anula·, extingue ou a!a.sta ~s prt•

vllégios comuns .a.o exercício da atividade pública. A_ função dos órgãos
assim instituidos continua sendo de
natureza pública, pública é a competência administrativa que lhe.s cabe,
públicos são os serviços que exercem''.
Arturo Lentini, comenta:
"L'autarcbia, pertanto, altro non é
che una. forma ~ifica della ~apa.cl
tá di diritto publico, propri a de quei
soggetti a·u siliari dello Stato che esercitano funcioni publiche por un interêsse próprio che pia igualmente
pubblico" <Inst. di Diritto Aãm. vol
I, pág. 77).

Prates da Fonseca, em· sua monografia "Autarquias Administrativas",
diz, com muita propriedade:
"0 Estado organiza êsses estabelecimentos e lhes concede personalid3.de
jurfdica, pc~qUe assim julga necessário e conveniente ao desempenho da.s
sua.s !unções; mas, não os deixa inteiramente isolado . . Por 1sso se fa.la
em autaorquia. e não em independência. Efetivamente, a faculdade de au-.
to-govêrno, de que gozam, não Cõ a!ça a entidade soberana, -porque isso
importaria• em exigir um Estado dentro do Estado, o que é inconcebível.
:Por isso, o Estado criador dessas entidades tem sôbre elas uma. missão de
<:entraste e de superintendência, que
se denomina tutela admin~strativa.>t.
E vários são os a:utores de repub.do
saber jurídico que, como n.cima citamos. compr~ serem as autarquias paraesta.ta.is, entidades <Je direito público e públi<:os os seus serviços
por competên<:ia do Esta'Clo do qual
emanam.
Nestas ~onmções, não se justiUca que
os seus servidor~. admitidos, na sua
generaliáade por concurso de p!'ova.s
ou por serem especializado:; O'l portadores de titulas té<:ni~~. n()meados
como o são. pelo próprio Govê:no ou
seus delegados, não tenh<un o amparo da legislação própria, atribuid:l.
aos demais funcionários públicos~
Entendendo-se o contrário, breve
chegará o dia em que a administração
se verá a braços com grandes dificuldades para conseguir quem queira.
· presta-r os seus serviços a essas entidades, por falta de segurança. e esta.bllidade no emprêgo. como acaba de
ocorrer com ~s servidores do Departamento Nacional do Café, que. de um
momento pa.l'a o outro, se \1ram. no
desemprêgo, depois de !ongos a.ncs de
la·bor prestado na. mais podt-:-o8a. e
ma1cr autarquia do Brasil, dispensa--
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dos que foram pelo Dec:eto-lei n.0
9.272, de 22 de maio último, mc:iiante
uma minguada indenização, que de
nenhuma forma compensa. o esfôrço
gasto, as energias dispenàid:l:&, e o·
tempo de serviço que aqueles !U!lcionãrios, com dedicação e probidade
deram ao govôrno. convencidos de que
nãc> eram em vão os se'JS esforços e
de que seriam ampara.<ios, em qualquer conjuntura, pelos poderes pú,L..
blicos.

Impõe-se, .asim, que a Constituição

que vamos votar e promulgar, es1.a.'beleça. os direitos e os deveres que cabem a êsses servidores do Estado, que
no nosso entender, devem ser os mesmos atribuídos aos funcioná.nos públicos.

Rio de Janeiro, 24 de junho da 194ô.

- Francisco Gurgel do Amaral Valente. - Benjamin Farah. -- Argemiro Fialh.o,.

N.0 3.574
Onde oonvier:
"·Artigo. A lei poderá dispor sôbre
a. preferência. limitada, nas e!t>ições
federais, estaduais e municipais, para
os candidatos dip1omados em politica

e administração".

Justifi,caçáo

Está. no discurso proferido pelo plimeiro signatário, na sessão de 3 de
abril do corrente ano <Diário da: As-

sembléia., 4-4-1946, pé.g. 792) •
Sala das Sessões, 13 de j anho de
194ô. - Ataliõa Nogueira. - Arthur

BernardeS. .Daniel Carvalho. Jonas Corréa. -Epílogo de Ca.mpos.
- Walfredo Gurgel - Agostinho !~on
teiro. - Hamilton. Nogueira. - Bigido Tinoco. - Lino Machado. - LauTO Lopes. Antenor Bogéa.. - Hugo
Carneiro. -Alarico Pachecc. - Crepory Franco.- Ary Vianna.- Edgar
de ATTtLCla. -João Henrique - Ferreira de SO'UZa.. José Al1cmin. Eucliàes Figueiredo. - R41LZ Barbosa.
·-Olavo Oliveira..- Antonio F. Gentil. Eurico Salles. Adroaldo
Costa. -Almeida Monte.- Munh.Oz
da Rocha. - João Mendes. - Vargas
Neto. - José Fontes Bomero. - AZde
Sampaio. Orlando Brastl. - Romeu Lourençáo. - Bernardes Filho.
- José Varella. - Castello Bra.nco.
- Ltdz CaTf)allw. - WeZlington Bra:r:d4o. - Lufz Bc.rreto. - Adelmar .R.oc'h4. - Herophilo Azambuja. - Negre'.rO$ Fa.lcá(). - Orlando Costa. FemGndes T~ora. - HaM JcmüJ.n.

- Arthur Fischer. - !Medeiros Neta.
-Jarbas Maranhão. - Argemiro Fialho. - Waldemar Pedrosa. - Ponce
de Arruda. - Odilon Soares. -Moreira. ela Rocha. Souza Leão. Diogenes Magalhães. - Edilberto Rodrigues. Dolor de Andrade. ThCYTnás Fontes. - Osório Tuyut7f. Flavio Guimarães. -- Lim4 Cavalcanti. - João Cleophas. - JCanuel
Duarte. - · Gaston Englert. - Manuel
Victor. - Aloysio de Castro. -. Altamirando R.equião. - Reg!S Pache.co.
Fr6es da. Motta. Tei:teira ãe
VasconceUos. Aureliano Lette. Christiano Machado. - Oscar Carnecro. José Armando. - Arruda
Camara. - Bastos Tavares. - Juscelino Ku.õistchek . - Duque Mesquita.
- osvczldo Studart. - Aderbal Silva.
- Afonso Carvalho. -Rogerio Vieira. -Alvaro Castelo. -Carlos Lindenberg. - Luiz Claudio. - Henrique Tavares. Plfnio Pompeu,. Gu.araci ·Silveira.. - Israel Pinheiro.
- Miguel Couto Filho. - Alfredo Sá..
- Rodrigues Pereira.. - Da:ma.so .Rocha. --~ Ruy de A~meida.
Carlos
Noguef.rã.- - ·
N.O 3.575

Onde convier:
. . Contar-se-á integra.:mente
para efeitos de E_romoção e apcsentadoria aos func1onários da 'União o
tempo de serviço prestados aos EsArt.

tad()5.

s.s. da Assembléia Constituinte,
24 de junho de 1948. - COSTite Fmeira Filho. -Valdemar Pedroso.poldo Peres.
N.O 3.576

Leo-

ORGANIZAÇ!;o DOS ES:J:ADOS

Onde convie:;::

o secretario da Fazenda. e o Secretario que tiver as atribuições de superintender a Policia. ou a Segurança.
Pública serão eleiws pele. Assembléia.
Legislativa. do Esta.do com o mesmo
tempo de mandato do Governador
Presidente do Estado.
S. das S ., 24- 6 - 946. - SCKZ.1'U
Filho.

N.0 3.577
DO PODER LEGISLATIVO

Onde convier:
Art ••• o Poder Legisle.tivo é exer-

c1do pela: CA.mã.ra. dos Deputados, C0/1
a colaboração do senado Federal.
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.Art. . • Ao Senado, Federal, nos
têrmoe dos arts. 25 e 26 :tncumbe colabOrar na feitura das leis velar pela,
C_onstituição. promover a. • coordenaçao dos poderes federais entre sl e
praticar as demais atos de sua competência.
Art. O Senado Federal comp6ese de três representantes de cada F..st~o e do Dis~to Feder~_e1eitos po't"
o1to anos, mediante suf.ra.gio universal, direto, igual e secreto.
Parágrafo únioo. A representação de
cada Estado e do Distrito Federal renovar-se-á por um e por dois têrços
conjuntamente c~_!n a eleição para a
Câmara dos Deputados.
Art. . . Nos casos de vagas por p~r
da de mandato, renúncia. ou mo1·tc de
Senador proceder-se-á a eleição, ~
vo se faltarem menos <ie 12 me3es
para. o encerramento da. última. sesc;áo
da. legislatura..
Art. . . São a.tri11Uições privattv~s
do Senado Federai:
a) apro~ar, mediante voto secreto,.
as nomea.çoes d~ magistrados, nos ca··
sos previstos na Constituição; as do:;
'Ministros de Estado; as doo Mmistl'os
do Tribunal de COntas, a do Procurador Gerai de República; as dos oficiais Generais do Exército da Marinha. e da Aerõnáutica,
como as
designações dos chefes de missões diplomáticas no exterior;
'b) autorizar a intervenção federal
nos Estados, no · caso do art. e dos
empréstimos externos dos Estados do
Distrito Fedeml e dos Municinios:'
c> ter a iniciativa dos proJeLos que
interessem diretamente a ma!s de ~
Estado;
d) -suspender, exceto nos caso.:; de
intervenção decretada., a concentração
<le fOrça. federa! nos Estados, quando
as necessidades de ordem pública: nãd
a. justifiquem;
e) aprovar as resoluções dos órgãos
legislativos estaduais sôbre incorporação, subdivisão ou desmembramento
de Estado e qualquer acOrdo entre

bem

êle.
Art ••• Compele ao Senado Federal:
·
I - coJa.bore.T com a. Câmara dos

Deputados na. elaboração das leiS
sObre:
a> estado de s'ft.io;
'b) sistema eleitoral e d~ representaç§.o;

d) tributos e tarifas;
e) mobilização, declaração de guerra, celebração de paz e passagt!m de
fôrças estrangeiras pelo território nacional;
t> tratados e convenções com as nações estrangeiras;
g) comércio intemac1onal e- ~nteres
tadual;
c) organização judiciá."i.a· !ede.,.al;
•• n,) regime de portes, navegação de
cabotagem e nos nos e lagos do dom1nio da. União;
i) vias de comunicação interestadual;
j) sistema monetário e de medida-s·
k) socorros aos Estados.
'
n - examinar, em confronto com
respectivas leis. os regulamentos expedidos pelo Poder Exeeutivo, e ~us
pender a execução dos disp~itivos ilegais;
·
m - propor ao Poder Executivo,_
mediante reclamação fundamentada
dos interessados, a. revogação da atos
das autoridades administrativas, quando praticados contra a lei ou eivados
de abuso de poder:
IV - suspender a execução, no todo
ou em parte, de qualquer l~i ou ato
deliheração ou regulamento, quando
hajam sido declarados inconstitucionais pelo Poder Judiciá.rio; ·
V - eleger a sua Mesa regular a
sua. própria. polícia, orga.,izar o seu
Regimento Interno e sua secretaria.,
pro:p ondo ao Poder Legisla.tí'lo a criaão ou supressão de C!U'gOS e os venci·mentos res~ectivos: · .
VI - rever os projetos de códit:o e
de consolidação de leis, que devem
ser aprovados em glo~o. pela ca.a.ma.ra.
dos Deputados;
VII - exercer as atribuiçes constantes dos arts ...
Art. O Senado, por
deliberação
do seu plenário, poderA propor ~ con.sideraçf.o da Câmara. dQS Deputados
projetos de lei sôõre matérias nas quais
não tenha. que colaborar.
s. d~ s. . 24-6-46. - soares F:Zho-Prado Kelly.
N.0 3.578

Art. Os atuais extranumerários são
equiparados para todos os efeitos, aos

funcionários públicos efetivos, gosando dos mesmos direitos e vantagena.
desde que contem mais de d<lis an<:s
de efet1vo serviço ou ma1s de dez anoa
de serviço público em outros cargos.
ou :funções.
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Ju.stitica.çoo ela Emenda
Não é justo que funcionários extranumerârios que exercem as mes·
mas funções doo efetivos, fiquem colocados em situação deprimente e inferiores à estes, e sem direito a. nenhum amparo legal. O exercfclo em ·
função pública, pelo período de doJa
an<lS, é o tempo mais do que su.fiente para o poder público a va.11ar sua
ha.bilíta.ção. A função pública, também exercida pelo funcionário com
dez anos de serviço, deslocado do seu
cargo, prova a. sua com))etência e aptidão; principalmente, quando o servidor se demitindo de cargo efetivo,

ingressara. em quadro extra.numerá.rio-

mensalista, sem amparo de esta.blliàa.de. Não é justo que se e!etivo o

extranumerário com dois anos de serViço nas funções, ·-esprezando-se o
tempo exercido pelo servidor que anteriormente já militava em funções
fora do seu ca.rgo, pois, a lei efetivaria os primeiros em detrimento do
tempo exercido pelos segundos. O ingresso do servidor efetivo com dez
anos de serviço no quadro extranumerário mensalista. . J !ôra aceita por
estes, essa situação, no regimem da.
democracia, com a. expeetativa. na. garantia vigilante e honesta dos representantes do povo.
A Constituição de 1937, manieta.'f&
qualquer direito ou reclamação do servidor, a. ponto dos atos ditatoriaes
serem irrecorríveis, pa.ra o judiclárto.
Na PrefeLtura do Distrito Federal.
foi, em vá.rias épocas, acenado ao
Servidor Efetivo que deslocado de suas
funções solicitasse sua demissão, i: -

gressando no quadro de extranumerário· mensalista, equiparando-se a
classe ou padrão que de há muito estava. exercendo. o servidor temendo
o dispositivo da lei ditatorial, com a
I::nprensa. amord.açada sem vozes de
protesto no Cong:resso, preferiu uma
efetiVidade de cargo em padrão ou
classe 1Dferior, do· que se exPor à uma.
medida Violenta de~. sem direito a. reclama.ção, ou preceitos legais.

D'ah! a pro..sent;e emende visando
dito servidores públicos. Romão Jú.nicw.

amj)S..""U

N.0 3.579
Onde conúer:
Art. - l: obrigatório, em todo o
território nacional, o amparo à maternidade e à in!Ancia., para o que a
~nião, os Estados e os ~unlcfp1os des-

tinarão dois por cento das respectivas rendas tributária.õ.
Justttictu;oo
Causou geral SUl'IPreza não haver a.
douta Comissão Constitucional incluido no Projeto éste dispositivo de tão

alta. re-elAncia socla.l e patriótica. O
nossc. coeficiente médio de natalidade e mortalidade in!antU é contristador, pois só temos 44 nascimentos :>ar
mil b.a.b!tantes contra 24 óbitos. Não
podemos deixar para segundo plano
tão grandioso problema si levarmos
em conta, como ponto de referência,
a contrista.dora estatistica relativa. à
letalldade infantil nas Capitais dos
Estados onde o número de óbitos por
rnU chega. a. 548, como em Teresina.
Vem ao caso a assustadora. afirmação
de Xs.Vier, digamos do mestre em estatística Rafael xa.vier dizendo que
300 mil crianças desaparecem anualmente por falta de elementares recursos de higiene. E prestamos aqui
homenagem à cultura e invejável in- tellgênci.l!-, . a.o grande espirito patrótlco de Xavier de Oliveira que fulgurou... _
n.a Constituinte de 1933-1934, batendo-se dinàmieamente ao lado de outros ilustres patrícios t.:m favor do momentoso assunto. Dizia. êle: Homem
do sertão, que sou, conhecendo bem
os graves '?roblemas do Brasil interior., pais que 80% de suas cidades sem
médicos e sem assistência; país cujos
orçamentos nem siquer aludem a.
essa. questão vital: país que viveu todo o Império e a primeira República,
tendo para todo o BrasU, no Rio de
Janeil:o, apenas um hospital in!antU
federal, com a. inslgni!icA.ncia de 90
leitos pal'a uma população de 1.800.000
habitantes e às v~. nem isto; ps.fs
que tem sete milhões de ·crianças, pode-se d12er que são 7 milhões de crianças abandonadas; país que nunca
tratou dêsse problema que é a primordial de tôdas as suas gra.ves ques·
tões que a f estão a reclamar ·o nosso
patriotismo, a nossa. colaboraçãO, s.
nossa boa. vontade para cuidar daquilo que é a própria célula. ma.ter da
naclona.lids.de - a. criança. Eis tudo:
Visar a criança. através da mulher, o
filho através da mãe, à coletividade
através do individuo, a sociedade
através da familla, a. nação através
· da sociedade organizada.
Sala das Sessões, 21 de junho de
1946. -

Alooro Casteuo.
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Sapuca.1a de raças. No tocante
à
sanidade basta. rever a. estatistica tei·
ta na Cllnlca Pslqulitrlca das õ.us.s
grandes capitais do país, para. se saber que 20% dos insanos que buscam
os nossas manicômios são a.UeDigenas. pe 1920 a 1~24. por exemplo. a
Asslstencia a Psicopá.tas fichou 2'1 . 228
insanos, dos quais 5.307 estrangeiros.
E é preciso levar em conta que os
insanos que não forazn fichàdos, ficaram cá fora, equilibrando-se socia.llneute e a.té !onn.ando seu la:r paJu.stificaçoo
ra procriar uma. prole lastimá.vel. E
O amarelo é indesejá.vel porque é
ainda a palaVl'a candente de Xavier
inassimilável. E, a propósito, citede Oliveira: São os rebutalhos de
mos a opinião do brilhante constl·
raças, mais ou menos degeneradas.
tuinte de 1934, :xavier de Oliveira que
como algumas da Asia Oriental. além
de outras, quiçá. tão i!'tdesejáveis, coformou ao lado da. radiante e inpróximo,
confundivel figura do sábio bra.sileiro mo tôdas as do Oriente
aquelas e estas. boas ou más, sãs ou
Miguel Couto na justá
campanha
doentes, inferiores ou superiores, mas
contra essa espécie de emigrantes.
Disse êle: Se o amarelo é inassimflá.- · tôdas para a nossa formação eugênlca. sõ comparáveis aos insanos invel, sob o ponto de vista. da antropologia, propriamente, mais ainda. o é, curáveis de outros pwos que também recebemos. tratainos e Daantemos
e de maneira integral do ponto de
em
nossos hos:pitais sempre superlovista do seu patriotismo-. Isto, como
tados. e ficawos nós ar sustentar miuma ca.ra.cteristica. de seu non:no-tllhares de bôeas inúteiS que nos vêm
po racial, e, mais, até por sua próde outras nações.
pria constituição 1ntra-psiquica, sem
Sala das Sessões, 21 de junho de
esquecer, nem por de lado, as ra1946. - Alvaro Castezzo.
r
zões mais profundas, ainda, de seu
misticismo religioso, mesclado com o
N. 0 3 .581.
fa.na.tism.o patriótico que é ~ das
mais notáveis das suas qua!idades
Aditiva
intrinseca.s. E tem tõda razão o Dr.
Onde coubA-r:
Xavier de Oliveira, pois os tatos conArt. - A União resetVará dois por
cretos bem o demonstram. Ainda há
cento da sua renda tributária para
pouco tempo, um ilustre continuador
a execução do plano de combate às
dos Taunay se achava em u.ms. das
fo~gas cortade~.
cidades paUUsta.s. onde é intensa a.
imigração Japonêsa., quando viu passar pelas ruas um grande seqmto de
JU3ti/icação
gente bizarramente enfeitada, carreJá dissemos, em recente disc-urso
gando giomos, bandeirol&s e fazenprofe.'1do
na tribuna da Constituindo ~ algazarra tremenda, um verte.
veiculando
palavras de técnicos do
dadeiro carnaval. Indagou sObre o
MiniStério
da Agricultura e do ConslgnUica.do · ds.qullo e lhe respondeselho Federal de Comércio Exterior,
ram: São os japonêses que estão fesos prejUÍZOS causados pelas fortejando a data de hoje, 6 de julho, que
migas cortadeiras, de tnodo especial
aniversário da. morte àe Miguel Cou- pela sa.ú!_a, constituem. relevante proto. E como se isto só por E1 não
blema Gie caráter nacional, para cuja
gritasse bem alto contra os amarelos solução se torna necessário organitemos visto agora · em São Paulo o
um combate perma-nente e sisa.tre-rtmeuto dos jn.pouêses. &'PÓS & zar
temático, pois seus maléficos efe4tos
guerra. o Dr. Renato Kehl. · nome podem. numa noite. anul&r o trabarespeitável e grande autoridade em
eugenia, numa carta ao Dr. X:Svier lho exaustivo de meses, provocando
de ouvelra. dlzla: E' um crime de o desft.nJmo, a · ruina e até o aban.lesa-pátria. permitir a entra.da. in- . dono de wna propriedade. José Mariano Fllho diz1a que a restituição A
distinta c anárquica. em massa de
economia nacional pela anexação ao
1m1grantes. sobretudo de as1át1cos. no
nosso pais. A tanto eqUivale tr&ns- nosso território de mais um Estado.
da.
Iormar o Brasil em uma. verdadeira Elas são as nefastas meeiras
N. 0 3.580

Onde convier:
Pa.ra o e!eito de residência, é proibida a entrada, no país, de elementos da raça. amarela, de qualquer
})roeedência.
•
Parágrafo único - E' obrigatório o
exame de sanidade !íslca. e mental
para todo lmigrante ou estra.ngeiro
que, com intuito de residir, se destine ao tenitórlo nacional.

.:.._
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nossa agricultura de
subsistência, .
pois devoram, ou melhor, furtam cinqüenta por cento da produção das
lavouras. Daí a. segura afirmativa dQ
autorizado técnico Rafael Xs.vier dizendo que o agricultor ou produtor
de gêneros alimenticios no Brasil, em
média, só conseguiu 80% de a.Ulllento.
enquanto o custo da vida, os salários e tôdas as utilidades por êle obtidas subiram a mais de 300%, percentagem que beneficiou a indlistria,
e o comércio. Tem tôda razão
o
inteligente e dinàmjeo
enge'Dheiro
agrônomo cearense Dr. José Freire
quando afirma que a for.arlga continua a ser o flagelo constante da nossa agricultura. e que se torna preciso
contra a mesma uma. eficiente ação
de combate sistemático e duradouro,
pois comparada com as demais pra~ que wzimam os nossos campos de
c1lltura, nenhuma possue caráter tão
acentuadamente daninho, pois
as
· outras pragas são espec~ficas e ela
ataça e destrói indistintamente tõda
e qualquer espécie de cultura. Insiste em dizer que para a. -eficácia. de
tal combate é
absolutamente imprescindível a criação de um órgão com personalidade juridica próprla e plena autonomia. financeira e
qlle poderá ser uma Junta Nacional
de Combate à Formiga ou à Saúva..
Sala das Sessões, 21 de junho de
1946. -

Alvaro Ca.stella.

N. 0 3.582
.Aditiva

Acrescente..se onde couber:
"Art. 06 Estados podem legislar
acêrca d~ matérias que competem à
União:

1 - mediante autorização do Poder
Legislativo, quando se trate de matéria. que interess~ ao ~do
de
modo predominante, caso em que a.
lei estadual a regulará, ou suprirá. a
lacuna. da lei federal;
II - independentemente de automação, nas matérias seguintes, caso
ná.o exista lei federal que as regule.
seja deficiente a lei federal, ou haja
peculia.ridad~ locais a. que o Estado
deva a.tencler:

a> - riquezas do sub-solo, millera.çio, metalurgia, águas, energia. bich'oelétrica, florestas, caç~ e pesca
e
sua exploração.
b) - rádio-comun!cação, regime de
eletricidade salvo o disposto no artigo 18, xvn, u;

c) - ~tência. pública, obras de
higiene popuiar, casas de saúde, clinicas, estações de cliina e fontes medicinais;
d) organizações públicas, que
ten.Qp.m por fim a conciliação extrajudicial nos litfgtos, ou a. decisão arbitrai;

e> - medidas de policia para &
proteção das plantas e dos reblllnhos
contra. as moléstias ou agentes nocivos;
!> - crédito agrícola, incluídas as
cooperativas entre agricultores;·
g, - processo judicial ou extrajudicial.

§ 1. 0 Nos casos previstos pelo
n. 0 II. sobrevindo lei, ou regulsmento federal. que regule & matéria, a
lei estadual só vigorará na parte que
não for incompativel com o ato da

União.
Art. Poderão os Estados manter

serviços de rádio-comunicação para
atender as suas necessidades administrativas. bem como estabelecer linhas telegráficas entre os diversos
pontõSdos--seus. territórios e entre êstes e os de outros EStados, que -·se--·-não acharem servidos por linhas :federais, assistindo.

entre~.nto,

à União

o direito de desapropriá-las, quando
fOr de interêsse geral.
Art. Os Estados tel'áo preferência
nos respectivos territórios, para
a
concessão federal de .vias férreas, navegação aérea, telégrafos,
serviços
portuários e outros de utilidade ptlbllca, bem como .para a. aquisição dos
b~ns alienáveis da. União".

Ju.stitíctu;ão
Das disposições da emenda.

umas

vieram na Constituição de 1934, e a

de 1937 as reproduziu, outras,
na
Constitwção de 1891.
Por gue hão de ser eliminadas de)

uovo estatuto?
Também pelo direito norte-ameri-

cano podem os Estados legislar, sob
certas condições, acerca de ma.teria.s
da competência da União;
"The severa.l statEs have power
to legisla.te on the subject o!
bankrupt and insolvent laws, sub-Ject, bower, to the autbority con:ferred upon Congress by the cons
tftution to adopt a uni!orm system of ba.nkruptcy. whicll · s.uthority, when excercised, 1s
paramount, and state ena.ctements in
con!lict with those or cong:-ess
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-.pon the subject must give rnay"
<Cooley>.
Sala das Sessões, 24 de junho de
1~. ClodOmir Carãoso.
N. 0 3.583

Acrescente-se onde convier:
Art •..• "Cada Estado e o Distrito
Federal abonarão anualmente às fa.m11iaS de tra.bg.lha.dores d-a zona rural
a. qua.ntia de vinte cruzeiros por cada
filho menor. de doze an.ol:..''
JfJ.Stificação

E' chegado o tempo de se fazer al-

g1llll9 coisa e:zn prol do tra.balh3.dor

nlr8J.. Não se)a a expressão "preci. samos fixar o 11omem no campo'' s.penas uma oração vasia. ou literária. o
operário rural precisa, e muito, de dinheiro, de roupa, de calçado, de assistência médica gra.tuit1--. Demos ~m.
seu .f avor êste pequeno passo inicial.
Sala das Sessões, em 24 de junl:o de

1946. -

CampOs vergaZ .

N .o 3._?M.

Acrescente-se onde

co~vier:

Art. . . . "A 'tfnlão organizará anl.1al-

mentc. em suas terras devolutas, nas
dos E:stados e Territórios e nas do
Distrito Federa.l, ou ainda em áreas
de latifúndios desapropriados, pelo
menos duzentas pequens.s propriedades a.grícolas destinadas a famílias
não ~dapta.das nas capitais, pro!llovendo simultâ.lleamente a ms'talação
das Dlesma.s nss re!erids.s propriedades, e as condições i:tldispensá~eis
pa.ra. manterem vida digna. e saudável."
Justitiea.çdo

Se o morador do campo não continua. fugindo para a cid~de é porq,1~e
nesta não existem nem porões em que
possa residir. A indústria acen.ou rascmantemente aos \'ra"oalh9-dores domterior. E famílias inteiras. aos m1111a ·
res, vieram para as ca.pltals. Enriqueceram-se os industriaiS- Empobreceram~se ainda mais
os iludidos.
Caiu e. ptodu~ão. ~duzi\1.-se o tt'U\Sporte. E como feijão. arroz, mllbo, algodão, gado, :trutas e batatas não se
plantam. n§.o se cultivam, não se cdam
nos as·f altos, nas praças e ruas macadamizadas.. . sobreveio a crise; crise
àe habitação e de alimentos: e cresceu o pôlvo do câmbio-negro, -e e,umentou o número dos vampiros do
povo. Milhares de famllias querem e

precisam voltar para o campo, porém
em boas e humanas condições. Compete, pol.s ao Govêrno promover os
meios conducentes dêsses inadapta.dos
para a vida rural. E iSto se faz prAticamente, com coragem e deciSão, e
não com o barulhento e Oco rufar de
t'lo.\D.OO't~: nun~ a.o c3lll'PO\
Sala. das Sessões, junho de 1946.

Ca.mpos Vergal.

·

N. 0 3.585
~crescente-se onde convier:
.A.rt. • • • "Tôda criança, tenha. a
origem que tiver, será. considerada filha. legítima.. Ficam eliminadas nos
registros de nascimentos públicos as
-s:ul)'ticu.: illho llegituno, illho natural, filho adulterino. "

Justificaçiio
E' um criixle imprimir na frontezinll~ pura e inocente ele uma criança
o estigma, s. marca nefanda: filho
ilegítimo, natural, adulterino, filbo espúrio! A. criança não deve, nem pode
pagar pelos erros de adultos ilnpre'Vidtn+.R.S, u~~w.adcs. A lei pl'eelsa
proteger a criança, que será o cidadão
de amanhã. Há, poJs, necessidade
premente de se suprimirem nos registros de n-ascimentos oficiais os !eNetes i~ominit::Jsos e inl-ustos: fi!ho na.tura-1, filho Uegitimo. etc. - Não venlwln os puritanos clS:~mar aqui que
esta. me!ifda é prejudieial ao sagrado
institutiJ da famflia! O que não se
deve é envenenar uma existência
com o nosso va.zl.o preconceito moral.
o êrro, o criine está eiP, logo ao nascedouro. imprimir no rosto da criancinha. indefesa o ferro em brasa da nossa ltiprocrisis. da. nossa covardiB-!
Quando o suave e altloroso R.a.bi da
Galiléia disse: "Deixai virem a mim
os pequeninos ... " êle asilou em seu
· coração de amor tOdas as crianças,
tôdaS, sem separá-las com mesquinhos
Campos Vergal.

-p-rett:tnceitos! -

N. 3.586
Titulo VI - Cap. VIII ~siçõe.:;
0

Gerais>.

'ElZ'!.~n.Wl.

··

adit\-vt..

onde couber:
A valorização econOtnlca· da Amazônia., de modo a possibilitar-lhe efetivo enq_uadramento na órbita da economia brasileira, constituirá encargo
nacional e serviço permanente da
União. obedecendo a um plano pre-

viamente

~stabelecido.
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As bancadas da. Amazônia apresentaram ao projeto constitucional, ainda
no seio da egrégia. comissão que o elaborou, uma emenda, subscrita por 75
Srs. Representantes, no sentido da
execução de um plano sistemá.ti~~ de
aproveitamento daquela prodigiosa
região brasileira.
Eis a emenda., na integra:
.
"Art. A valorização econômica da
Amazônia de modo a possibilitar-lhe
efetivo enquadramento na .ór}?ita da
economia brasileira, constltuirá. encargo nacional e serviço permanente
da União.
.
§ 1.o Para a execução dêsse. sei'Vlço,
obedecendo a um plano previamente
estabelecido, ficam reservados 4 % da
receita tributária, sem aplicação especial nos orçamentos federais.
§ '2.0 Os Estados e Territórios compreendidos naquela região, e seus munic1pios, reservarão igualmente, para
tal fim, 4 % das respectivas receitas,
cuja aplicação se fará segundo o critério que fOr adotado no referido
plano.
§ a.o . No primeiro semestre de cada
ano financeil'o, submeterá o Poder
Executivo ao Congresso Nacional o
esquema dos trabalhos realizados e
das despesas efetuadas. bem como das
que tiver de realizar no s.u bseqüente
exercício, com o Serviço de que se
trata..
Art. Tendo em vista o caráter continental da bacia amazônica, poderá
o Brasil, mediante os convênios ou
tratados que se fizerem necessários,
interessar na execução do plano de recuperação econômica da AmazO::lia as
nações vinculadas à economia ou ao
sistema hidrográfico do vale."
2. A ·idéia, com o aspecto eminentemente nacional que reveste, mereceu entusiá.stica e honrosa acolhida
por parte da. Grande Comissão Constitucional, sendo a emenda aprovada.
como se achava. escrita, sem a mfntma
restrição.
·
3. Isso nada obstante, entendeu o
iluStre relator da. subcomissão coordenadora da matéria votada pela
Grande Comissão, de fragmentar o
dispositivo proposto, ctistribuindo-o,
aos pedaços, pelos vários títulos e capitules do esbOço, onde se lhe afigurou ficassem melhormente enquadrados. (~. 3.0 , XVI; art. 140 e ar..
tigo 166)..
E nada teríamos, em · rigor. que
·objetar a êsse critério. a ê:sse método
ordenativo, não fôra a omf.s.sã.o, que

se veri!ica no texto, da proposição.
1nicial e fundamental da emenda,
aquela exa.ta.mente de que tOdas a~ ou.
tra.s eram simples, embora necessá.rios.
desdobramentos.
4. Do original supra-transcrito é
tacil vêr que a emenda aprovada pela
Grande Comissão compreendia. duas
proposições isoladas, bem que, na substância, conexas e interdependentes.
como segue:
1.a) a que erige a valorização econômica da. Amazônia. em serviço nacional e encargo permanente da União;
2.11.) a que, tendo em vista o caráter
continental da bacla-ama.zônica., aventa a. posslbllida.de ·de serem chamadas
a colaborar, com o Brasil, no plano
de soerguimento da região, as nações
vinculadas à sua economia ou ao seu
sistema hidrográfico.
Seriam, portanto, dois artigos diferentes do projeto, desàobra.ndo-se o
primeiro - e o ma1s importante, por
~uir o principio, o preceito const1tuclomtt·bãsico no assunto - em tr~
parágrafos, a saber: · ·· · · · ·
- .. . - ··- _
No § 1.o - a. reserva tributária. fe ..
deral, para a formação dos recursos
bastantes à execução do serviço;
.
No § 2.<> - a cooperação :financeira
dos Estados, Territórios e Municiplos
da região, no mesmo sentido;
No § 3.0 - a prestação de contas
anual do Poder Executivo · ao Congresso Nacional sObre o andamento
dos trabalbos e despesas rea.liza.das.
5. Omitindo o primeiro dos mencionados artigos, começou a subcom:i8são redatora por incluir nos itens da
competência privativa. da -União art. s.o, XVI, o de - "organizar e
executar o plano de valorização econômica da AmazOnia••.
1t evidente, entretanto, que, para
arrolar entre as obrigações privativa5
ou exclusivas da União Federal, a ele
"organizar e executar o plano de
valori:ação · econômica da Amazônia.",
haveria, antes de t1.1do, que esta.bele·
cer, onde conviesse, mas e::tpressa.mente, que a União concords.va em. considerar tal valorf_zação como serv1ço nacional e permane!lte a seu cargo, propondo-se levantar previamente UM
plano com êsse objetivo.
Não ·se compreende, de feito, dê o
projeto competência à União. e atribui rec11I'Sos federais, estaduais e municipais, para a execução de um plano
de soerguimento econômico, quando a
~e plano, encargo ou serviço correspondente. não se :-efere de inicio,
como o fazia. a. parte ·preiimfna.r da
emenda que se deseja. i'estaurada.
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6.

Trata-se, na realidade, apenas

de restaurar um dispositivo já sancio-

nado pe~ voto solene da Grande Comissão Constitucional.
E assinl, admitindo fique a matéria.
distribuida. como se encontra, é indispensável que o aditivo que se contém
na emenda, coznpletando o texto em
referência, passe a figurar nas "Disposições Gerais" do projeto ·c, conseqüentemente, da Constituição in fieri.
Sala das Sessões, 24 de junho de
1946. -Leopoldo Péres. - Walãemar

Pedrosa. -Alvaro Maia. - Magalhães
Barata. - Almro AdOlpho. - Cosme
Ferreira. - Lameira Bittencou.rt. Severiano Nunes. - Pedro Luàovico.
- Hugo Carneiro. - Argemiro Fia"tho.

N.0 3.587
Onde convier:
Art. o poder Legislati-vo organi-

zará o Estatuto das Profissões Liberais, obedecendo aos prece!tos seguintes desde já em vigor:
·

rá.rio, pOderão ser contratados estra.ngeiros para exercício de função técnico
correspondente às profissões liberais,
não previstas no contrato;
i) para a :formação técnica. e científica daquêles que -se dedieam às profissões liberais, o govêrno garantirá o
ensino adequado, em gra.u universitârio, Teferido na alinea d. dentro dos
seguintes princípios:
1.0 as governos federal, estadual e
municipal, darão todo o apoio financeiro às iniciativas tendentes à. disseminação do ensino superior no pais.
desde que as escolas obedeçam a.os requisitos mintmos indispensáveis a uma
existência de autonomia didática, administrativa e financeira condigna. e
útll ao pafs, bem como providenciarão
para que se-jam dissemina-das na.s
-vá.Tia.s regiões do pais as escolas técnicas para a. formação de técnicos auxiliares especializados, visando p:referencial.mente as necessi<iades da.
região;
2.o para me-lhorar a.s instalações de
nossas escolas técnicas superiores. serão mobilizados, num grande moVimento de caráter nacional, a. Administração Pública, a Indústria, o Comércio, as próprias escolas, as fundações culturais existentes no pais,
tendentes a obter recursos consideràve®ente superiores aos que, até hoje,
têm sitio fornecidos, para a. construção de prédios, labo:atórios, bibliotecas. tilmctecas, museus, bem como
.para: a. sua manutenção e seu constante enriquecimento, e tudo o mais
que possa elevar as nossos meios de
ensino superior a um nível compatível
com a importância de nossa Pátria e
seu futuro.
Art. São equiparáveis aos trabalhadores, para.. todos os efeitos das
garalltias e dos beneficios da legislação social, os que exercem profissões
liberais. .

a>- só poderão exercer profissões liberais os brasileiros nato•s e os naturalizados que tenham regularizado
sua situação militar no Brssil:
b) será garantido o direito dos estra.ngeil'oo que exerçam profissões liberais, desde que estejam no exercicio lega:l da pl'ofissã.o na. data da
Constituição;
·
c> a. lei regulamentará. tôdas a$
profissões liberais:
ã> a preparação cultural dos profissionais liberais será de grau uniYers:itário;
e> somente . aos brasileiros natos
será pennitida a revalidação dos di..
plomas profissionais expedidos por
institutos superiores de ensino do estrangeiro, reconhecidos válidos no
pais de origem:
/) sel'ão aplicados os preceitos gerais da. legislação do trabalho nos caJ~tifica.çã.o
sos omissos -do Estatuto das Profissões
Liberais;
1. A existência de um Estatuto das
g) os ca.rgos públicos federa·l , estaProfissões Liberais é perfeitamente
dual. municipal, das autarquias, enjustificável. pois que as relações de
tidades para-estatais, sociedades de traba.·l ho · entre o profissional e o
~onomia. mista, companhias sob in- · cliente são bastante diversas daque·
tervenção federal e emprêsas conces- las q11e existem. entra o empregado e
sion~-ias dos serviços püblicos que
o patrão. o que torna dll'icil o õeu
tiverem atribuições equivalentes às enquadramento na. Consolidação das
profissões liberais só serão providos Leis do Trabalho. Por outro lado,
pelos téco.icos legalmente tegistrados muitas vêzes, o .profisstona.l liberal
r.os órgãos legais de !iscallzação àa. · adquil'e a situação de trabalhador
profissão interessada;
assala!"iado, mas, quase sempre. para.
h) mediante prévia autorização .dos desempenhar !unção de confiança..
2. Pela redação do artigo a.pro~a.do
órgãos legais de Te-presentação e fiscallzação da· profissão interessada, ex- :pela Comissão constitucional. ficou
cepcionalmente e em caráter tempo- estabelecido que só poderiam ~er
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profissão liberal no Brasil, os bra.sileiros natos e os naturalizados que
tenham prestado serviço militar. Propomos uma. redação mais liberal
quando se diz apenas " • • . que tenham
regula.rizada. a sua situação militar no
Brasil''.
3. o direito dos es~geiros deverá ser garantido, mas tao somente
aquêles que estejam no exercfcio legal da profissão, devendo-se usar a
expressão legal, em lugar da palavra.
legitimo, ·como está no projeto da
Constituição.
4. E' indispensável que .seja erigido em principio constituClona.l que
a preparação cultural d<>s pro!issionais liberais seja de nível umversitário ·embora não se desconheça a
situaÇão atual do e~o _supe~or. em
nosso país. As profissoes liberus a.mda·
não regulamentadas deverão s!-lo. Os
casos omissos do Estatuto serao regulados pelos preceitos gerais da. legisl-ação do trabalho.
5. A revalidação dos diplom.as-con.~.
feridos a. brasUeiros natos pelos estabelecimentos superiores de ensino
do estrangeiro de\"erã ser permitida.
Ir.dispensé.vel, porém, que os estabelecimentos sejam realmente de ensino
superior, e os diplomas que conferem
sejam válidos no pais em que forem
expedidos.
6. A reciprocidade internacional e!ll
matéria. profissional não !oi aqu1
atendida, por ser inconveni~nte ao
Brasil. De fato, só estrangeU'os teriam vantagens, porquanto dificilmente braslleil"os iriam exercer profissões liberais no exterior, 1a.éa. a. situação ce país de imigração da. nossa.
terra.
7 Não é preciso justificar a. necessid~de dos cargos públicos e assemelhados cujas atribllições correspondam às atividades dos profissionais
liberais, devam ser desempenhados
por êstes.
8. Finalmente, é aberta uma exceção, ~s apenas em caráter temporário, para os estrangeiros desempenharem funções técnicas cuJC? exer. cicio caiba aos profissionais liberais.
E' porém, absolutamente indlspensávei que sejam previamente ouvidos os
órgãos legais de representação e fiscaliZação da. profissão interessada. o
contrato, em geral, deverã ter um
prazo de 3 anos, podendo ser reno. vado sempre a critério do órfão de
· fiscalização profissional.
Sala da Sessão Constitucional, 24 de
Junho de 1946. - Rodrigues Pereira.
-Alfredo Sá.

3.588

Acrescente-se onde convier:

.Art. • • • Todos os ferroviários co::n
mais de trinta anos de serviços, fi-

cam com seus vencimentos a.umen~
dos de 20 % (vinte por cento) e serao
aposentados na base integral do últano vencnnento.
.
Sala das Sessões, em 24 de junhO
de 1946. -

Campos Vergel.

Justificação
A lei de aposentadoria dos ferroviãrios, sendo a primeira conquiita dos
trabalhs.dores. -muito natural e logicamente, teria que ser melhorada.,
para assistir em melhores moldes êsses trabalhadores; entretanto,- porque não dizê-lo ? - ela armou um
mal para ésses mesmos trabalbad~ .
res, os quais . na. esperança de um dia
se verem com um merecido descanço
assegurado, quando suas :fôrças Ji
combalidas pelo estafante trabalho o
.exigis..Cif, deixaram-se embalar pelo
canto da sereia, quando _podiam ~
melhor sorte em outro serviço mms
suave.
Essa classe que se sacrificou para levar aos mais longínquos rincões da. pátria. a civilização e o progresso, bem
que merecia ser tratada com maior
carinho, com a máxima solicitude !
Quando o ex-Presidente Vargas suspendeu a. sua. concessão, o fez com o
intuito de, multo brevemente. restabelece-la com melhores benef!cios,
mas, apesar de .se passa!"em longos
anos, e quando tudo faz1a crer que
te~os novaiDente essa ap~sentado
ria, eis que interessados ocultos (?)
trabalham no sentido de deixar os
ferroviários nesse estado de desâ.nlmo,
intimamente revoltados, contemporisando o seu restabelecimento, o qual
não seria. uma esmola que se concederia aos trabalhadores das empresas
ferroviárias, porém, isso sim, seria o
restabelecimento de um direito líquido, certo!
Além· do mais, não só os que jã tem
de serviço para se aposentar. se beneficiariam: hã aqueles que bá culto
tempo esperam que seus companheiros se aposentem para também êles,
- tendo à sua frente a lei a acenarlhes com os seus beneficios quando
igualmente fizeram jús a êsses beneficios - terem melhorado os seus vencnnentos, o que há muito tempo não
se dá, por não ser possível às empress.s renovarem os quadros do pessoal renovação tão necessária quão salutar, pois é óbvio que elementos já
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N.() 3 . 539'
:mos de . trabalho intenso não podem
TitUlo V - Capitulo r:rz- Dos dlproctuzir igual aos novos. dando ainda
reitos sociais:
a êstes o indispensável estúnulo diante
Emenda aditiva
àa certeza de uma próxima promoção.
Inclua-se
onde couber:
Em. dezembro de 44. o O.A.S.P.
_"A lei, ~ndt? em atenção as condisugeria ao govêrno o restabelecllnençoes regt_!)nalS do pais, regulará a
to da alinea. à do Estatuto dos Funapresentaçao pelos nubentes da or"va
cionários Públicos, que prevê a apode sanidade :fisica e mental". ·
~entadoria para os servidores com
tn4is de 35 anos de serviços, "por ser
Justificação
pouco eficiente o trabalho de funcioEra um dispositivo salutar (al·tinários com 3S anos ou mais de sergo 145 > da Constituição de 1934'; ret'uViço, !tlncionârios que já estão com
gado pe_la carta constitucional de 1::137.
ldade avançada''.
C_onvem restabelecê-lo no diploma.
Ora, o ferroviário é obrigado a trabásico que estamos elaborando, poi.\
balhar em horários diversos. e noturqu~ se _trata de uma providêncltt do
nos, sem repouso suficiente, muitos
mazor zntel'êsse no que se reter... à.
dêles sob o sol e a chuva, passando
orgatüzaçã.o sadia da !amilia brãsihoras a flo sem se alimentar e, Quanleira, em benefício da prole e da raça .
do isso se dá, êle, geralmente, é forSala das Sessões, 24 de junho de
~do a ingerir comida !ria e sem as
194E?. Leopoldo Péres. - Alvaro
"Vitaminas necessárias, devido aos saMauz. - Waldemar Ped.rosa. - Hugo
lários miseráveis por éle percebidos,
Carneiro. João Botelho. - Seveficando, assim, depauperado precoriano Nunes. - Cosme Ferreira.
cemente.
A contemporização no restabeleciN.0 3.590
mento da aposentadoria ordinária,
Titulo n - Capítulo m
trouxe o desânimo no seio da classe
ção
IV:
fe_rroviâ.ri.a e com justa. razão, pois,
Onde conVier:·
na.o se compreende que ·a êsses herois,
Art. . . . Os Ministros são in<Uvia. quem se acenou com o maná, seja
. dualmente responsáveis perante o
c.iado tél !
Inegavelmente, lhes assiste o direito congresso pelos atos de sua gestão e
solidiuiamente com o Ministério pede ter a. sua aposentadoria ordinária los
atos de decisão conjunta ainda
restabel.ecida., em moldes melhores
qne
.v encidos na votação. A moção d.e
mesmo porque já. em 1.() de Maio de
descomia.nça. do Congresso. obriga. OCI
44 estava te!lnlnada. a fase de expeministros, num. ou noutro caso à re-·
riência e solld1ficaç!ío dos Institutos e
núneia. de per si ou coletiva.
Caixas, penilitindo-:ules conceder . os
§ 1.0 A proposta de rnoc;ão de desseus ~ociados aposentadorias conconfiança
deve ser a~inaC.a. por 50
dignas, antes que a maioria. dêles as
dep'lltados ou 10 senadores, trazer a
tenha no túmulo . . .
matéria de seu fundamento e para
Sim. porque é preciso que se saiba, tomar-se efet~va necessita. ser a.proàe uma vez por rodas: o !erroviá.rjo
veda por 2; 3 pelo menos de cada uma
não aguenta trabalhar mais que trindas Casas do Congresso .
ta anos: o serviço é por demais pe-~
~ 2.0 A votação !ar-se.. á por forma
noso, ele maneira que, uma vez comnominal e os membros do Conrp-esso
J>letado êsse tempo, êle precisa afastarque propuseraxn a :noção são Impese do servic;o a !im de poder viver
didos de substituir o lninistro ou os
alguns anos mais, do contrário a sua
ministros demissionários.
morte será, inevitavelmente · abre§ 3.o Quando uma proposta de moviada.
'
ção de desconfiança !ôr re-jeitada eXige-se o prazo mínimo de oito meses
· Co~lderemos ma.is o seguinte: Antes e durante o Natal, e Ano Bom, para. apresentação de nova moçã.o.
tnenos quando a proposta venha ass2enquanto outros estão gozando um
nada. por malorta. absoluta de qua.tmerecido descanço junto às suas !a.quet dss duas Casas do Congresso.
milias, os f erroViários estão a postos,
- Alde Sampaw.
a fim~ de que os alimentos próprios
para esses dias cheguem a tempo de
Jtt.Stificação
prodigalizar aos seus poSSUidores uma
mesa. farta. E quantos dêsses ferroViá· A emenda. corresponde à. adaptação
rios, em tais ocasiões, como em ou- de uma salutar lnectida do Parlamentarismo ao regime ;>residencialista
tras, ao chegarem à suas casas, não
encontram nem mesmo o que comer ?
que o Pl'ojeto adota.

-210-

Nela se considera que o Preside&

\e da Rep(lblica. institua por moto

próprio o govêrnt;, de gabinete, único
wmpa.tivel hoje com a. grande tarefa
que se eXige do Estado eiD todos os
setores -da vida. na.éiona.l. Não é maiS
possível admitir a ação de um millistérlo na política. geral de um pais,
sem um ponto de vista. uniforme e
coordenado. O progra!ll2. de ação resulta. daquilo que na administração
particular se denomina. de conferência.
dos chefes de serviço.
As órientações parcels.d.a.s de cada
Jnlnistro que constituem a nossa. história. administrativa republicana são
a mais lamentável e desabonadora demonstração de nossa desídia. e negligência pela solução dos problemas politicos.
Não se diga que o Presidencialismo
exclui a possibilidade da ação conjunta e da aplicação das medfda.s de responsabilidade política ora proposta '!)ela emenda. o Presidencialismo condenar-se-ia pela base se fôsse incompatível com a ciência da a.dminlstração, nos seus princípios fundamentais.
Também seria falsa à. suposição que·
a administração pública. não se coaduna. com as normas da administração industrial. Pelo contrãrio, !lã perfeita identidade de conceitos. Se, em
verdade, a aCministração pública é
mais complexa do que a industrial no
que se refere à · ação dos tndividuos,
isto induz não a que se volte ao empirismo, mas que com mais zêlo se respeitem os preceitos fundamentais da
organização cientffica. Renri Fa.yol,
da.· maior autoridade por sua partietpa.ção criadora na ciência da organização, dirigindo-se a seus compatriotas fra.llt;:eses precisamente sObre a
organização politica, dizia: . "Não há
uma doutrina administrativt!. -.>ara. a
Indústria e uma doutrina administrativa para o Estado; não há senão uma
\Dúca doutrina administrativa. os

pr1nc1p1os e as regras gerais que valem '()6ra. a indústria, valem tamcém
pa.ra o Estado e reciprocamente"
a•Eveil ele Z'Esprit Public.)

ora. desgarra de vários principias
&dminfstra.tivos o dispositivo que cria
mn agente tmico responsâvel por tbda

· a vasta tarefa de governar um pais.

Contràrlamente, o que preceitua.

a

doutrina administra.tiva é que num

p.blnete de vários membros se tra~
canjunta e soUdàriamente um programa de aç§.o e cada um seja responsá·

vel por sua ta:re!a e preste conta dela
a um 6rgfi.o independente.

Num govêrno orga:nizado, a primeira
deliberação em· comum consiste em
traçar um programa de ação cumpriudo a cada qual rea.ll..zar a tarefa que
lhe

cabe nitidamente

especificada

dentro do programa.
Dai exigir-se, na. emenda, uma responsabilidade solidã.ria e conjunta. para o programa de ação, que em têrmoa
politicos se designa por politica geral
do govêrno; e responsabilidade individual para os atos da alçada. de cada.
m1nistro.
·
O Poder Executivo exercido pelo
Presidente da República como resiJon.sá.vel único na. ação polltico-admln!strativa como determina. o Projeto por
seus vários artigos é um anacronismo
que se poderia. justUicar na época em
que a politica. restringia o poder governamental a um diminuto raio de
esfera de ação. Augusto Cont-e e
Spencer reduzis.m-na à segurança. e
-à-justiça,_isto é, ao desempenho de atos
de caráter especiallzado e, por isso.
. mesmo, sem necessidade de programa
conjunto. Hoje são os Estados Unidot!l
a nação que mais se exime da int~r
venção poUtica na. vida ativa. da. sociedade; mas ninguém é capaz de prever quanto tempo poderá perdurar
ainda. esta. orientação diante das exigências dos fs.tos modemos, em fé!.ce
cios quais Roosevelt não se quis c~n
!ormar em permanecer estático. O
modêlo dos Estados Unidos não pode.
por consegutnte, servir de norma. s
uma constituição de nossa época.
Pàra conservar o Presidencialismo
hã mister, portanto, adaptá-lo u
contingências da época pondo-o em
condições de funcionar na am"Oli'tude
do campo político que se criou:
Nada importa que as m-edidas adotadas para o PresidenciaUsmo co!ncldam ou sejam tiradas da prãtica. do
regime Parlamenta.rM Ao contrário, a
sanção d21 experiência mais as recomenda se elas não destoam déls preceitos indicados pela. c!êncla. da a.àminlstração. O quoe se pode e deve
exigir para. manter a. orig1nalldade do
regime é que as medidas se con!ormem às exlgênc!a.s diversas de cada
um deles. No caso a diferença entre
o Presidencialismo e o Parlamentarismo, está em que no primeiro, o estudo
do programa. de ação se faz no !elo
do próprio govmo executivo d1st1nto
ess.enc1almente do órgão <!e assenti. mento e fiscaliZa.çio que · é o Poder
Legislat~vo; ao passo que no segundo,
ou seja. no regime parlamentar, os estudos se fazem par uma comissão ele
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membros retirados do próprio Poder
Legisla.tivo que adquire, portanto, também o atributo de órgão empreendedor. equiparando-se a.o gabinete de
preparação e estudos das administrações industriais.
Por outras palavras, :no Preslde:ncial!.smo a. função de empre-ender e estuóa.r os meios de execução cabe ao ·
próprio órgão executivo, com:petindo
a.o Congresso Legislativo a tarefa. de
assentir e !isca.lizM a execução pelos
:resultados finais. No Parlamentarismo, a.s funções de empreender, estudar e fiscalizar cabem ao mesmo
órgão, pelo processo do poder ~xecuti
vo constituir uma comissão do própr!.o
Legislativo, que por sua vêz discute,
aprova o programa e o acompanha na
sua execução.
Em qualquer dos dois regimes, para
que a. ação do Poder Legislativo se
possa fa.zer sentir e tornar~s-e eficiente é necessário que o Ministério assim como os M!.nistros sejam .demis. siveis e renunciantes, sob determinadas
advertências. ·Assim não fora., e sob
a discardâ.ncia. de um dos poder-es, o
outro passaria. a funcionar sob a ação
ostensiva da fôrça. Por outro lado.
a ação demi.ssionante só pode ser
oriunda do P.residente da República
para que conserve sempre intacta a
sua autoridade e perman-eça ~m harmon!a real com o outro poder diretor.
que é o Congresso Legislativo. A ação
de advertência parte do poder fiscalizador que, por esta. !orma anuncia.
com antecedênda a. sua discordância
na execução do program d·e ação. E'
o que o regllne parlamentar realiza.
sob as !orma.s de moções de confiança
e de desconfiança.
·
Assim concebida, a estrutura é per~
!E:ita e o meca.:l!smo sensível. ressen·
tindo-se evidentemente da falta de
ambos, o nosso Presidenciall.smo de 91.
Um fato, porém, vem pôr a organização poUtica em ponto de desse·
melbança com a organiza~o industrial no seu funcionamento e esta
dessemelhança gera a possibilidade de
uma fraude no organismo polit~co. o

caso é. que na organização industrial
o 1nterêssoe da emprêsa. pelo seu obje-

to coinci<le com o interêsse pessoal dos
membros de sua. direção; A prosperidade e o triunfo da. emprEsa. no
cumprimento de seu objeto correspondem à prosperidad-e e ao triumo dos
membros que a dirigem. No orga.nts-

mo politico. o bem públ!co constitui
o objeto ou a aspiração da emprêsa.
politica; o qual somente de modo indireto eoncorrr: pa:ra. satisfazer a. aspiração pessoal dos dirigente§; que
tanto pode &~:r a de nobremente servir
à ca.usa. pública como desvirtuar-se
para a busca do dominio politico ou
do prestígio politico pessoal em sa~
tisfação demagógica de interêsses de
grupos nuznerosos.
Por êsse desvirtuamento do .fim politico em exploração demagógica., a
moção de d·ascomiança. pode encobrir
uma fraude dando lugar a quedas
sucessivas de Ministérios, de que decorre como mal a instabilidade de go-

vêrno.
. A contramedida. no regime pa.rla.mentar tem sido a d:ssolução do Par~
lamento e o apêlo a.o el~itorado por
vários processos. A medida não poderia satisfazer entre ~ós, já pela
qualidade do eleitorado de pouca inS-

trução política. ainda. na sua parte
mais culta; já porque d1tlcllmente se
aplicaria, com l':!SUltado satlsfatór!O,
num pa.ís de grande extensão ter:itolial. oom mterêsses regionais diversos.
Contudo não se pode fugir à prática
salutar das moções de con!ia.nça e
desconfiança pelo simples pretexto doe

abolir a fraude. Para impedi-la ou
co:ntornã-la., é bastante que nas moções se exija a razão que a fundamenta. que a moção só tenha efeito
quando dec!dida. por um grandoe quorum em votação nominal e que aqueles Que a propõem :não possam ser
candidatos eventuais aos cargas dos
demissioné.rlos. Como no Presidencialismo não se faz mister que os Ministros saiam do Congresso, a. medida
é l)erfeltam.ente possivel e é de pre~
sumir que só seja posta. em prática
em defesa. do bP.m públlco; quando os
fatos adm'nfstrativos ou os erros de
política de ação a recls\mam como
p:ovidência.
O que não é admissivel que perma•
neça. é a. irrestriW. !alta. de respon.sa...
biildad-e dos Mi:nistl'os pela. má orientação na sua. pasta. eomo pela má
a.dministrac;áo dos seus serviços. em
completa desliga.ção entre s1, como
acontece no govêmo brasileiro.
As reclamações !e!.tas pelo públlco
contra. a. burocracia e contra o absurdo de medidas postas em prática não
encontram quem as atendam e de pou...
co val~ os pedidos de iniormação
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:f-eitos por m~mbros do Congresso a
Ministros que se sentem a cavaleiro
para responder a um poder tiscallzador que não dispõe de medidas punitivas, nem m-esmo de efeito moral.
Só o escândalo produz efeito como
medida de correção. Não tendo o Congresso senão o processo er.minal para
chamar à responsabilidade os ministros quando assliil for o caso, vinga
a trresponsa.bllldade para os atos administrativos e permanece sem etelto
a ação do Congresso como órgão de
fiscalização. Não será êrro a!lnnar
que a condescendência em !avor da
irresponsab!lldade, na prática polit1C2 brasileira, é o maior fator dos maus
resultados da admlnistração nacional
e do pouco ou nenhum efeito da optn.lão pública para obrigar o bom de·
aempenho de seus atos aos homens
Que dirigem a mãquina do Estado. Alde Sampaio. -

Mathia.s Olym'J)io.

N .0 3 ;591

Título VI - D~ições gerais:
Capítulo Ili - . Dos Fun<:ionâ.rios
Públicos Civis.
Inclua-se, onde convier:
Art. Na. fixação dos vencimentos
dos funcionários públicos assegura.r-6eã. igual vantagem a todos quant:>s
exercerem funções de igual responsabilidade, desde que pagos pela mesma
entidade".
Justificação

Inúmeras são as repartições ~m que
funcionários malgrado executando tarefas de igual niv~l ãe dificuldade ~
respcnsabilidade, pe~ebem, ao término
do mês, remuneração diferente. No
âmbito federa•l, conhecemos repartiçõe.,.
em que os seus servidores, embora su~
bordinados ao mesmo regulament;>,
ext:eutando as mesmas funções e SUjei·
tos aos mesmos rigores disciplinares.
recebem a. paga de seus serviços de
modo inteirrunente d€Snivelado . Urge,
sem dúvida, corrigir a. desigualdad~ d e
tratamento, no sentido de estimular cs
servidores que movimentam a má.qUinl
estatal e, como decorrência. imediã.ta. e
lógica., permitir o melhor e mais harmônico !uncionamen to das 1-eças que
a integram.
Sala das Sesões. 24 de junho de
1946. - Orlando Brasil . - Aderõal
Silva. - Roberto Grossembache1c. Otacilio Cost4.

N .0 3 . 592

Acrescente-se o seguinte artigo na:
SEÇÃO n:
Disposições especiais

Art. A União aplicará nunca menos de 2 % das rendas resultantes dos
impostos na execução de um plano de
valorização econômica da bacia do São
Francisco.
§ 1.0 Os Estados e os Municípios
compreendidos- na. referida região destinarão, igualmente--e· -para o mesmo
fim, 2 % de sua renda tributária.
§ 2.0 A lei determinará a maneira.
de ser aplicada essa. rencla.
Jusf:fjicaçáo

Desnecessário encarecer as vantagens
que a.dvirão para o Brasil quando !or
jiossivel-o.a.proveitamento do solo semivirgem do vale -do São Francisco . .Qs_
serviços de irrigação, drenagem~ barragem e todos os trabalhos necessários
ao desenvolVimento dessa região, são
porém de tal vulto que sua realização
só será poss1vel com o auxílio doPoder Público. Justificável portanto que
a. nossa Carta Magna. contenha dispoposição não só que autorize, mas destine recursos que tornem possível desde
logo, o início dos estudos e execução
de um plano que trarã largos benefícios para a economia brasileira .
Sala das Sessões, 24 de junho de
1946. - Magalhães Pinto. - Milton
Campos. - José Maria Lopes Cançado.
- Monteiro de Castro . - Gabriel Pa.!sos. - José Bonifácio .
Barreto
Pinto. - Jalles Machado.
N .0 3 . 593
DISPOSI~ÕES 'l'RANSITÓRIAS

Acrescente-se <onde convier) :
X - "Durante o prazo de trinta
anos, como indenização direta, a contar do exercício de 1947, fica a União
obrigaàa à entrega. anual de um têrço
da. arrecadação, que obtiver nos resp-ectivos Territórios Federais, aos Estados de que !oram ultimamente desmembrados" .
Justificação ·

Há algumas emendas no sentido da
extinção dos Territórios Federais, cria.d06 durante a vigência da Constituição
de 1937. E, outras há, exigindo indenização em ravor dos Estados, que so-
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freram redução de seu Patrimônio, sem
qualquer :ompensação, até hoje.
De tato, ou os Estados serão reintegrados na posse daquilo que, tradicional e constitucionalmente, lhes pertencia, ou deverá.<> obter reparação
imediata e objetiva, ainda que retirada
das próprias rendas que perderam. ~
imperativo e justo.
.
O caso concreto de Mato Grosso merece destaque . Sofreu o corte de vasta
e rlqtússima região, com mais de cem
mil habitantes e com suas terras medidas, além de demarcadas e divididas judicialmente, na quasi totalidade.
São cortadiUI por estradas em todos os
sentido&. Nâo tormam o que se poderia denominar sertA.o.
Po1s, ns terras componentes do Território Federal de Ponta-Porá, ou são
de pos~ antiga, com titulas definitivos, ou ru~m pa.rte cia gleba então
arrcndndll A Companhia Mate Laranjolra. N~o hA nll, propriamente, terras d~volutua, stn4o no sentido restrito de patrlmOnlo governamental.
T6da11 aio habltndn.s c palmilhadas de
lonafl datn, ou por criadores de gado
~ocum, ou por cxtratores
de herva.
mRk'. Trntn-se de fronteira. povoada

e

pro~rrcub1ta.

Ali, estilo a1tuados os maiores e melhores h~rvals da América do Sul, assim tnmbêm as grandes reservas de
••quebra.cho". Por assinl dizer, o mate
eonatltula R. .segunda riqueza do Es..
tndo.
Nenhum Estado mais sa.cri!icado do
que Mato Grosso, que perdeu de oito a.
dez mllh6cs de cruzeiros, na sua receita.
anual. Fol·lhe arrebata.ào, de súbito,
um terço da renda. global, já. diminuta.
e lnaunclente pnra os encargos administr~Uvos.
Sala dn:s Sess6es, Rio, 21 de junho de
1946. - Dolor etc Andrade. - Vespaslano Marttm. -

A~lmar Bocha. -

Antonio Fcllofarw. •

Agrícola Paes
Martiniano de Arauj o.
Montetro lU Castro. - José BoniBarro8. -

/cwlo. - Luourgo Lt.tte. -José Maria
Lopea Cançado. - Altino Arantes. Fenuuuü• ravora. -

Alvaro _V aia. -

WaJa~rnar Ptdroaa. Severiano Nu,~• . ~uclvdtl Figueiredo. Bom~u

Lo.,ro?l('do. - Alarico Pacheco.
·- BUli Sn.nto1. - Vergniaud Wander1~. - Calado Goc:!oi. Galena ParaniiOI . - Pedro LUdovico - DiõgtJtwa Mapallu!es. - Wellington Branct4o. - JotJo llenrlque. -Carlos Pinto
l'flho. - Aurtlit17lO Leite. - Lino Machado. - J. Augusto. - Dario Car-

doso. - João Agripino. - Guilherme
Xa.vier .
N.0 3.59~
Da Educação e da Cultura

(Contribuição para um capitulo especial)
Art. É assegurado a. todos o direito
à educação, inspirada. no respeito ~
liberdade e nos ideais de soUda.riedade humana, de modo a. permitir igualdade de oPQ-rtunidades, sem distinção
de raças, classes ou crenças .
Ar.t . As emprêsas industriais, comerciais e a.gdcolas, em que trabalhem mais de cem pessoas, são obrigadas a manter escolas de ensino
profisSional, gratuito para os seus
servidores e filhos dêstes, quando, na
localidade. não existam escola.s profissionais mantidas pelo Poder Público.
Art. As diretrizes nacionais da educação devem observar os seguintes
princípios: a) flexibilidade de cur~os;
b) acessibilidade de escolas públlcas
a todos, tendo em vista o seu número e localização, a gratuidade do ensino de todos os gráus e ram.os. e assistência aos educandos necessitados;
c) instituição de medidas que favoreçam o ensino, de acôrdo com as diferenças ocasionais; à) liberdade de
cátedra· e ) liberdade de ensino, com
as g.arail.ti-as de sua moralidade e eficiência; f) criação de atividades escolares para o desenvolvimento do espirito de iniciativa pessoal e do hãbito de cooperação; g) introdução.
nas escolas de todos os graus e ramos,
do ensino dos princípios e mecanismo
do regime democrático; lt> institui·
ção de serviços de orientação educacional; i ) exercício d.a polftica. educacional por meio de órgãos autônomos;
j) expressas garantias econOmicas ao
magistério, considerado função de in·
terêsse público; Jc) concurso de títulos ou de provas para o exercício do
magistério; Z) gaT.antias de vitaliciedade inamoVibiHdade e irredutibilidade' de vencimentos aos professores
nomeados por concurso; m> preparação cultural e técnica do magistério,
de acôrdo com as necessidades regia..
nais; · n> educação específica dos menores
desajustados; o) autonomia.
das Universidades; p) organiZação da.
educação nas zonas rurais mediante
c estudo prévio de suas carcteristicas na·t urais e culturais, e através de
programas especiais, no sentido de
ajustar· o homem ao seu melo próprio.

-
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. Art. Deve ser oferecida. a mais ~
pla. eultura a todos, sem outras llm!ta.ções que níW sejam as das aptidões de ca.da. um.
Art. Tõda. riqueza artistica e his·t órica. do pafs. seja quem for o seu
dono, constituí tesouro cultural da
Nação subordinada. à proteção especial
Poder Público. Os a.tents.dos
., contra. ela. serã-o equiparados aos . cometidos contra. o patrimônio nooio. "Dal.
§ O Poder Público protegerá também os lugares notáveis por sua belem natural, ou por seu nlor artístico ou histórico.
· § Poderio ser im.peOidas a evs.são
ou deslocamento de obras ou monumentos de valor histórico ou artístico e a ex.portação de exemplares ra.ros paleontológicos, na forma que a
lei estabelecer.
(A justüicação será feita. o.ral.men-

do

te).

Em 24 de junho de 19-!6. -Frei~
Ca:valcanti.
N.0 2.5g5

Emenda ao art. 77.
Suprilna.-se o dispositivo constante
da letra d - m - do art. TI, que
deverá ficar com a seguinte redação:
"Julgar, em recurso extraordinário,
as causas decididas em única. e última.
instância, quando ocorrer diversidade
de interpretação definitiva de lei 'federal entre dois Tribunais locais, entre
dois Tribunais de Recurso e entre um
dêsses Tribunais e o próprio Supremo
Tribunal Federal''.
Fica, assim, também supresso o dispositivo da letra b, n.0 IV do art. 81.
Jmtiticação
A interpretação de lei !ederal, em
caso de divergência juris:prudencial,
deve sempre, em última análise, ser
dada pelo Supremo e não pelos Tribunais de Recursos, mais sujeitos às
irafluências regionais.
Bala das Sessões, 24 de Junho de
194~. - JfJsé Monteiro de Castro.

N.O 3.596

Onde convier:
Serão revertidos ao sen"lçO
ativo da. Armada os oficiais supe-riores
que, coagidos, por terem sido des!g.na-dos para comissões exercidas por
o!ieiais de postos interiores, solicit~
ram transferência. para reserva.
§ • • • ~tes oficiais ocuparão o seu
~espectivo lugar na escala "ag:re~an-

Art. -

do'' e fazendo jus à promoção, como
se· IÍ.ã.o se tivessem afastado do serviço
SltiVO.

Justificação

A presente emenda. justifica.-se: os
oficiais que se mostraram contráriC?S
à ditadura eram perseguidos e h'Umllha.dos até o ponto de serem presos.
ou solicitarem transferência. para a
reserva. Os oficiais a•tingidos por esta.
emenda. deverão ter em seus assentamentos a. nota de-·embaTQUe nos navios
que excediam a l~taçã.o, não existindo,
eonsequentemente, função para o seu

pôsto.
Sala. das Sessões, 2.t, de junho de
1946. - SOUZ4 LeiúJ.

N.0

3.~,

DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS

·Art. ·<onde convier} :

. _ __ _
"No fim de vinte e cinco ânos, o&
Territórios Federais, crlados dura.~te
a. vigência da. Constituição de 1937, deverão voltar ao domínio dos respecti-

vos Estados, se até essa. época. não

constituirem ou se não estiverem. em
condições dé constituir, novas unidades autônomas."
Justificação
Na hipótese de permanecer a situa-

ção re!erente aos Temtórtos Feden.\5,
matéria tão debatida pelas bancadas
de vários Estados, julgamos oportuno
oferecer a presente emenda ao estudo
dos constituintes. Ela se desdobra em
objetivos diversos. porém, encerra uma
reconquista. e. ao mesmo tempo, t:m
grande estimulo.
Pelo que sugerimos, é fàcil d.e ver
possibilidade. ainda que. remota•. da
reintegração do patrimOilio peJ."dido,
ou eontã.o a !onnaçii.o àe futuros Est9.dos, diante -do progresso obtido, durante um quarto de século, tempo que
reputamos razoável, para tal finali-

a

dade.

Sala das Sessões. Rio, 22 de junho
de 19~ . - Adelmar Rochcr.

N.• 3.59e
Onde conVier:
Art. A União, os Estados, o& Territórios, o Distrito Federal e os ~u
nicipios deverão assegurar as condiç.oes
necessárias de saúde e de assistência.
médico-social pa.r2. o levantam~to dG
nível físico e menta! da populaça.o.
Art. A União deverá. el~borar ~
plano na.clona.l de pro!ilaXla e asslStência. méd1co-sa.n1tá.ria. a ser exe-
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G-regorio Bezerra. - Jla.uricio Grobois. - Alcides Sctbença. - Trí/ino

cutado dentro de período que a lei
determinará.

Corrêa. -

CarlOs MarigheUa.

J~tifica.çãD

E' função dos governos dar assistê nei a. médico-social, promover a
melhoria das con<lições de saúde e
principalmente pOr em prática as medidas de profilaxia e defesa da saúde
dos séus governados.
E' indispensável que, paTa a execução satl.s!atória. dessas medidas, ~e
ja estabelecido pela União um piano
nacional de de!esa da saúde e ~1S
têncla mMico-social, de modo que
dêle participem os governos federal,
estaduais e municipais, artic1.1lados
com as instituições privadas.
Sala. das sessões, 22 de junho de

1946. - Olyntho Fonseca Filhf). João Henrique. - Antor..io Felicíano.
-

Bia.s Fortes. - Ataliba Nogueira.
Horacio Lafer. Lopes Ferraz.
....:... Christia:no. M. Machado. -Alfredo
Sá. - Levindo Coelho.

N.0 3.599 ·
Acrescente-se, onde convier:
""Os Estados poderão estabelecer o
quadro dos Juizes avulsos, consideradOIS como tais os que se hajam afastado espontãneamente dos cargos da
ma.gtstra.tura. A êsses juízes se poderá pennitir o reingresso, independenremente das formalidades estatuídas

no art. . .•. ••

J\lllbo, 24-46. - Monteiro de CastTo. Plínio Ban-eto.
Aureliano

Leite.
N.0 3.600
Al't. Onde convier, de preferência.
depois do s.rt. 159: "TOda restrição direta ou indireta dos direitos contidos
nesta Constituição ou, inversamente. o
estabelecimento de privilégios diretos
ou indiretos em razão de ~. reUglã.o, credo filosõtico ou politico, ~
aim como tôda propaganda de exclusivismo racial ou de luta religiosa .5Crão punidos por lei. ••
Ju.stijicação

· O Projeto é falho .por

DISPOSIÇÕES ttANSI'I'ÓitiAS

Art. . . . -

Onde Convier -

SAo

ctissol Vidas as polícias políticas e esPeciais existeotes até a presente data

e instaurado processo criminal contra os carcereiros e policiais responsáveis por crimes e espancamentos
na pessoa dos presos pollticos.
Justijicat;ão

Realmente, numa democracia não
se pode conceber a existência de uma
policia política, composta de elemen-

tos criminosos. irresponsá.vets e atra.-

Díliários. O policial deve ser um cidadão sensato e conciente de seus
deveres. A sua função é manter a
ordem, independentemente dos interêsses partidários, assegurando aos
cidadãos o gôzo pleno dos direito&
reconhecidos em lei. Nas grandea
Democracias isso de há muito acontece. Toma-se necessário seu registro entre nós.
O peli_c lal que maltrata, espanca.
sevicia um preso polit1co, pode e deve
ser qualificado como um criminoso
comum, merecendo, por isso mesmo,
os castigos da lei penal. O respeito
à :pessoa humana. é condição sine
qua Mn às funções das autoridades policiais. "
Sala das Sessões, 24 de junho de
1946. - Claudino José da Silva.. Lui.z C4rlos Prestes. - Alcedo Cot!tinho. Batista Neto. GreQorio
Bezerra. Mauricio Grabóis - Alctc!es Sabén.ça. - Tri.Jino Correia. Carlos Mari.ghella.

N.O 3.602
DISPOSIÇÕES TRÁNSlTÓRIAS

Acrescentar, onde con"Os atuais ~a
numerários são equiparados, para. toArt. . •. -

vier, o

~guinte:

dos os efeitos, aos funcionã.ri.os púOllllSSaO

e

restrição. Daf a necessidade da mllnifesta.ção expressa da. garantia do cumprimento do estabelecido, determinando obrigatoriamente a punição. por
lei. para quem fizer restrição aos .:ii-

reitos contidos na Constituição.

Sala. das Sessões, 24 de junho de
1946. - · Clau.dino José da Silva.. Alced.o Coutinho. -

N.0 3.601

Batista Neto.

blicos, desde que tenham mais de
dois anos de efetivo serviço. sejs.m assíduos ao trabalho e dedicados à
função pública:••.
Ju.stiJicat;4o

São mais de setenta mil os extra- ·
numerários que não têm sua e!.tabilldade garantida. As emendas apre-
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capitulo do projeto que trata dos
"Funcionários Públicos" resolvem de
vez a questão para. o futuro. Mas é
neoessá.tio assegurar a. esta.bi!ida.de
dos extranumerãrtos já exist.e::ttes e
daí a. emenda. acima que, equiparando-os para. todos os efeitos aos
funcionários públicos, vetn atender
ao clamor de setenta. mil brasileiros que se sentem sem nenhuma. garantia: nos postos que ocup:1m e nos
quais servem à Pátria..
Sala. das Sessões, 24 de junho de
1946. OsvalcU> Pacheco. -- Mautido Grabois. Lt&fz Carlo~ Pre3tes .. - Greg()rio Bezerra. -- Alcedo
Coutinho. - Bati.sta Neto. - Trifino
Corrêa. - Carlos Marighella.
N .0 3.603

Acrescente-se onde convier:
. . - Aplica...se aos serventln'áois de ofícios de Justiça o disposto no § 1.0 do art. 67.
Art.

Justijic~ão

Sendo os .serventuá.rios de oficios
de Justiça.. vita!ídos, de ~ôrdo com
o próprio Projeto~ é justo que à sua.
aposentadoria. por llini~ de idade se
aplique o preceito referente aos magistrados.
Sala. das Sessões, 24 de junho de
1946. - Janãuhy carneiro. Sa~
m:uel Duarte. - Jose Joffily.
N.O 3 . 604

Acrezcente-se onde convier no Cat>itulo m do Titulo m:
Art.
Considerar-se-á como renda. tributá.ria. para. os fins constantes do art. 141 a. que fôr arrecadada. durante o exercício financeiro.

·

Sala das Sessões, 24 c!e junho de
1946. -

Ruy Almeida.

N .0 3.605
Titulo Especiál - Disposições Tran-

c;it6r1as:

.

que. à.
presente
Constituição. estiver~m no pleno gOzo
<!e seus direitos :funcionários, sejam
qu?Js forem as modalidades de serviço
e a. forma. de pagamento, são conside:..
ra.dos para todos os efeitos, como. funcionários públicos . efetivos.
Ju.stijicação
O ext:ranumerárlo, seja. qu3l for a.
moda'liàade do serviço que lhe incum-

Art. Os extranumerários
data da promulgação da

be, não pode continuar na situação em
que .se encontra, pois falta-lhe a· estabilidade, e esta é a base fundamental sôbre qu~ . repQl!Sa. «.1 prestação do
sernço público. Permanentes são as
!unções, na sua. generalidade, ,. não é
concebi"vel que sejam elas desempenhadas em cráter transitóriv ou pre~
cá.rio. 5ervidoTes há com ]DS,js de dez
anos de serviço ininterrupto, sem que
no entanto se lhes tenha. ~guradc o
comesinho õireito, à estabUidade, náv
obstante as · prova.S~ .ba.~t:l.çáo a.
que tiveram de submeter-se.
-A situação dos a:tuals extranumerá.rios .é, pois, inconformá.vel ce:m os
princípios democráticos ora vig~ntes
na República.
Basta &te fato para. j~tificar a. ·
· emenda. ora. apresentada..
Sala. das ·Sessões, 19 de junho ce
1946 ~-- --Jo.§.é Augusto Epilogo de
Campos. - Eiic!ides de Figueiredo. -= _. _
Eu.seõio Rocha. -Pedro Vergara. Va.rgas Neto. - Barbosa. Lima. .So'bri~
nho. lho. -

J3arreto Pinto. -João Bote-

Hermes Lima..

d'Oliveira. -

Duane

José Fontes R.omero. -

M«noel Benicio Fonte-nele. - Plínio
Lemos. -João Agripi1W. - José Alves Linhares . .__ Agostin.ho Mcmteiro.
- .Aãelma.r Rocha. - Matidas OZympfo. - Lino Machado. - Va14emar
Pedroza . -José Cândido. - Domingos Vellasco . - Aureliano Leite. Aclalberto Ribeiro. - Alfredo Sá. Hugo Carneiro. - PattJ.o de Resende.
- Carlos Lin.demõerg. - Luiz Claudio. - .Ari Viana.. -Henrique de Novais. - Gu.ara,cy .Sil-veira. Vergniatt.d Wanderley . - Alarico Pache-

co

-

çõês. -

Coelho Rodrigit.es, com restriJan4:tih:y Carnei_ro. - Plinio

Pompeu. - Aliomar Ba1eeiro. - Al1J'aro Maia . Flores da. Cunha. Luiz Carlos Prestes. - GregoriQ. Bezerra. - Mauricio Graõoi3. ·- Joaquim Batista Neto. -Erigido TinQCO .
- Arêa Leão. - Antenor Bogéa.. Gcbriel de R . Pa.ssoi. - Tri!ino cor1'êa. - Osvaldo Stu,d,.c.rt. - Lim..a. Cavalcanti. - Israel Pinheiro. - (Assinatura. ilegível) . - Ruy S(fntos. Asdrubal Soares - Eurico àe Aguiar
SaUes.
·
N.0 3 . 606

Acrescente-se nas Disposições Transitórias:
Artigo - A promoção dos juízes deDireito, de entrância em entrância,.
pelo critério de antiguidade ou me-
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recimento, não prejudicará a situação
anterior dos Magistrados, que servem
nos Estadcs, onde o critério admitido
tôr de antiguidade na carreira.
Parágrafc único. A legislação local, dentro de 30 dias, providenciará
· para que seja garantida a situação
singular de r:;ew magistrados, de modo
a poeer, sem prejuízo dêstes e dos
cofres públicos, entrar imediatamente
em vigor o critério geral adotado nesta constituição.
Sala das Sessões, 24 de junho de

há sempre uma· resistência., mais; o~.
menos prolongada, às modifi~ações do
sistema. !isca!. Dez anos de'PQis da.
ConstitUição de 1891, os Estados !láe>·
enxergavam outro desafor;o orçamentário senão mascaradas incursões nos
direitos alfandegários c nas tril)utações interestaduais. Após 1934. buscaram expedientes para cobrança
abusiva. do impôsto de expostação,
!ora dos limites constitucionais, a
pretexto de "taxa de esta·ti:;tica" ou
outras.
Agol'a mesmo surge o pãni co de
1946. - Adroaldo Costa.
alguns hcmens públicos, supondo que
os Esta(\os se arruinarão porque o
N.0 3.607
Projeto lhes tira 6 ou 7% da receita,
DISPOSIÇÕES TRANS:i:TÕRBS
ou que a União vá á garra porque irá.
dar
menos ·de 3% ao Municípios.
Acrescente mais um dispoSitivo ao
SilzWles
medidas
administra<tivas
0
0
art. 1. " n. - A d~riminação de como o aperfeiçoamento.
de tarüas
rendas, estabelecida nesta Constitu:l- e tabelas, maior fiscalizaç!io
.contra
çáo, sem prejuízo do disposto no in- · as evasões, corte de despesas supérc~o V, dêste artigo. entrará em vibastam, às vêzes, pa!l'a o rea..
gor a 1 de janeiro de 1948, obser- fluas
justamento.
Mas, se fôr necessário, a
vando o seguinte:
majoração de certos iro:postos hea) o excesso do impõsto de expor- rança, por exemplo) é perfeitamente
tação, cobrado atualmente pelos Es- justificável. sabido que êsse tributo, .
tados. será reduzido, progressivamen- em quase todos os pa1ses civiliz~dos,
te, a partir de 1-6-48, em parcelas de é cobra.'do mais energica.nen~.! do '!Ue
no Brasil, onde as t.a.rifas môjicas
20% até atingir aquêle limite.
se casam à fraude nas a·,ra.!iaçõ~. E
õ) à mesma redução ficam sujeitos
há muita capacidade de pa~ar. atra-c.s impostos que a União e Estados devés da tributação pessc;U e dir.et:l., que
vam transferir, por deito dos a·~i a da escapa à. justa partici?ação no
gos 128 a 131, ao.s Municípios, <ie modo sacrifício necessário a'OS serviços púque ês~ arrecadarão as diferenças blicos. Rui Barbosa, há ma.is de meio
sucessivas. a partir de 1 de janeiro sécu:o, já verberava. e~ inopia. do
~c 1948, até atingir o !;otal que i.hes
fisco brasileiro, que só vê os velhos
e assegurado.
caminhos, trilhadcs e r~ ~rilha.dos , ·•os
instrumentos enferrujados" dos temc) idêntico critério será. adotado
para os impcstos que, não se com- pc.s coloniais.
preendendo, Por sua nat!ll"eza ou inProvendo a isso, a emend:::t. estabe·
cidência, na competencia privativa. do lece, à semelhançSl ds. ConstituiçãO
poder, que atualmente os an:ecada, de: · 1934, a adaptação gradu:ll em 5
devam ser partilhados ex-t;i do arti- anos, ficando os casos imprevistos ou
go 127. inciso m.
c.ertas. peculiaridades locais, para
c<Jnvênios.
entre os g<>vêmos !nteresd) a lei federal_ regul:üâ. quaisquer
outros casos de adaptação da atual s.-:dos, que, se malograrem, serão .sud.iscriminação de rendas a~ s~tema jeitos à lei federal.
fiscal desta· Cc.nstituição, adotandoSala das Sessões, 24 óe .iunho d.e ·
se, sempre que possível, c critério dos 1946.
- Aliomar Baleeiro.
incisos anteriores, se as vessoas de dJ..
reito público intere~das não prefeN .0 3.608
rirem a celebração d~ con-vên!os.
'l'ítulo especial - Disposições TranJustificação
sitórias:
Ao a.rt. 1.0 :
A experiência das Constituições anteriores. ou me::.hor, desde a. lei de
No n.0 V i l - Acrescente-se: "e an1835, sôbre d.iscriminações das_rendas
teriormente à Constituição de 16 de·
gerais e ·províncias, demonstrou que
julho de 1934, desde que obtenha.m tí-

-218-

.tulo declaratório de cidadania. dentro
.de cinco anos, na forma da lei".
Justijicaç4o

· A Constituição de 34, no art. 106, le:tra c, assegurou aquêle direito ünícamente aos que, naquela. data, já preenchiam os requisitos do art. 69, números 4 e 5 da Constituição de 91. O
Decreto-lei n.0 389, de 25 de abril de
38 bem interpretando o dis}>ositivo
constitucional, detemúnou que o gôzo
dêsses direitos ficasse dependendo da
obtenção do título declaratório da cidadania brasileira, com a prova daqueles requisitos ·antes da Carta. de 34.
Como está redigido no projeto êsse
preceito, dá. oportunidade aos que de·pois dessa. data. hajam se casado com
brasileiro e adquirido propriedade no
Brasil pleiteem as vantagens da cidadania, quando, na realidade, a aq1lisição dêsse direito !indou naquela
data. Também a ·aquisição de título
declaratório é a forma jurídica de
provar o estrangeiro que não tem intenção de conservar a nacionalidade
de origem.
.
Sala das Sessões da Constituinte,
21-6-46. - João Vilasbóas. - DoZor
de Andrade.- V~ano
Agrícola Paes de Barro$.
N .0 3.609

Mart,ns.

.As "Disposições Transitórias'', artigo 1.0 , n .0 V:
''Suprima-se o n.O V."
Sala das Sessões, 21-6-~ .
Justtjicaçáo

E· estranho que, tendo o Projeto, em
o n.0 vm do art. 127, estabelecido.
imperativamente, que os Estados
dêem, anualmente, aos :Municípics
metade do que nêles arrecadarem acima da renda local, procrastine a. execução dêsse pr~ito nas "Disposições
Transitórias".
Além disso, o n .0 V das citadas Disposições preceitua que o regime ·de
pa:idade será estabelecido gra.da.tivamente, deixando, assim, à lei ordinária o arbítrio de fixar, para ésse efeito,. uma. percentagem anual, que pode
vir a ser mesquinha.
Ora, cumpre não esquecer a. profunda düerença de situação existente entre o Município e o Estado, em matéria de tributação: o Estado tem, pela
Constituição, a ..faculdade de criar os
impostos que lhe !orem necessá.'ios. o
que não acontece com o Municlpio, que
só terá os que o Estado lhe der. Os

tributos que a Constituição reserva.
para os municípios dão-lhes, em regra, rP.nda miserável, e isso não só os
impossibilita. de prosperar, como lhes
tira o estimulo para pensarem a sério
na administração.
N§.o é demais. repetir que o Brasil
é a soma. dos seus M.unicipios. Se
êstes progredirem, na sua vida local,
estará o país prosperando à custa do
trabalho daquele. E vice-versa.
Menosprezar, porém, nesta hora.. a.
situq,çáo das unidades menores ,da. Federação, quando se faz a discriminação de rendas, é -.das maiores incompreensões de um dever fundamental
para com a pátria. Se, há cinqüenta anos experimenta.. mos êsse regime de "jejum" ps.ra os
Municípios, disso resultando o estado
de pobreza. e despovoamento do nosso
hin.terland, porque não fazer uma experiência em sentido contrário, proporcionando-lhes recursos para uma.
··Yida,....ali,,_mais tolerável, que fixe !O
solo seus moradores?· :SStes, para _nao_.
definharem, ao desalento e .à .tome,
buscam refúgio nas cidades e principalmente nas capitais.
Só um meio existe de possibilitar a.
Yolta, para os campos, dêsses. forf!-gidos
que congestionam as capitalS: e tornar, senão amena, pelo menos suportável, a vida naquelas paragens.
Estado e União sugam, em forma. de
impostos, todo o produto do trabalho
do· homem rural, com verdadeira e
lastimável inconsciência. Dai, o estado de miséria em· que .v ive.
É preciso nã.o ter contato com aquelas populações, para ter-se opinião diversa. Se bá um ou outro Estado•.
cujos municípios se encontram, por
circunstâncias especiais. ou mesológicas, em toleráveis condições de vida,
constituem exceção. A quase totalidade definha, na desolaç..:;.o e na miséria, abandonada pelos poderes públicos .
As necessidades locais. como escolas,
pontes, estrada~. ficam eternamente
insatisfeites, por estar longe o govêmo
estadual, e não as sentir, com as
populações municipais.
·
Nascem daí, em gY."ande parte. o
analfabetismo, a dificuldade na circulação das riquezas e no desenvolvimento do comércio.
O abandono. · dos Municípios está
constituindo um gravissimo problema.
senão um crime pelo qual nós, dirigentes e legisladores, seremos os principais responsáveis.
Entretanto. cem os seus árduos labores e os sofrimentos que suportam.

-os habitantes do campo são autênticos
.heróis.

Não propomos, aqui, fa.vores às po1)ula.ções rurais, mas, apenas, que não
.se lhes negue justiça.
Pede-se, assim, pouco para quem
tem direito a muito m.a1s .
Sala das Sessões, 24-6-46. - Arthur

credores com sua a.tuação na. guerra.
justa. pela independência da. Pátria.
contra. a agressão nazi-fascista.
S~la das Sessões, 24 de junho de
1946. -Milton Caires.- Tri/ino Cor-

N.O 3.610

reia. - Luís Carlos Prestes. - Claxdino José da Silva. - Alcedo Coutinho. - Gregório Bezerra. Carlos
Marighella.
N.0 3.611

DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS

DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS

. Acrescentar, onde convier, o seguinte artigo:
.. Uma lei· especial será promulgada,
im·ediatamente após a instalação do
Congresso Nacional, concedendo aos
~x-combatentes brasileiros da última
guerra, (os que serv!ram na FEB, na
FAB e nas marinhas de guerra e mercante), os seguintes ben-eficios, entre
outros:
I - Emprêgo condigno e promoção
dos que já foram funcionários públi.cos; õrgãos e meios de rea.da.pta.ção de
mutilados e enfermos; casas de. aluguel barato; gratuidade de ensino, inclusiv-e superior; facilidade de ingresso, nos cursos de ofic:.S.is, aos que
demonstrarem qualidades de comando; e aplicação dos bens confiscados
aos súditos do Eixo, Ba construção da
Casa do Ex-Combatente e das Sedes
da Associação dos Ex-Combatentes nos
Estados.
n -Assistência concreta. e efetiva
às famiHas dos soldados, aviador-es e
ma.l'Íilheiros, da. Marinha de Guerra
ou Mercante, mortos ou incapacitados
em conseqüência da última guerra,
como sejam: casa. e pensão, à altura.
de existêneias dignas, devendo-se, inclusive, aproveitar, com êsse objdivo,
as somas a.necad.adas para o monumento do Ex-Combatente.

Art. Onde convier:
"E' concedida anistia. ampla a todos
quantos tenham cometido crimes po-

Berna.rdes.

Justificação

A justificação dessa emenda enccntra-se no discurso pronunciado, na
~ sessão solene de fevereiro, pelo Deputado Clau<llno José da Silva. Aliás, já
naquela ocasião a. ba.ncada comunista
-apresentou um projeto de le!. no sentido de se atender às justas reivlncücaç~s dos nossos "pracinhas" hoje
abandonados à sua sorte, após a heróica campanha na Itália, com a qual
~to concorrer~ para a redemocra~
:ti.Zação do Brasil. E' elementar dever
. da Assembléia Nacional constituinte
garantir, nas disposições transitórias
da Const:tuição, os direitos de que os
ex-combatentes brasUeiros ·se fizeram

líticos até a presente data".
Justificação

A emenda. empresta. objetividade à.
anistia. jâ concedida pela. Ditadura em
1945, ampliando-a a todos quantos
possam ter cometido crimes politicos
até a presente data. Trata-se de medida democrã.t:ca, tendente a fortalecer a União Nacional e a pacificar
a família brasileira. . Aliás, a Constituição fi.~ 34, em seu &rtigo 19 das
Disposições Transitórias. estabelecia a
medida que propomos na presente
emenda.
Sala das Sessões, 24 de junho de
1946.- Milton Caires.- Trifino Correia. - Luís Carlos Prestes. - Claudino José da Silva. - Alcedo Coutinho. - Gregório Bezerra. Carlos
Marighella.

N.0 3 .612
DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS

Onde conv!er:
" Noventa dias depois de promulgada
esta Constituição, realiza.r-se-ão ·eleições dos membros da. Cãms.ra dos
Deputados e do Senado Federal e das
Assembléias Constituintes Estaduais".
P~ágrafo úr..ico "Até a posse do
novo Congresso Nacional, esta. Assembléia. Constituinte funcionará como
Poder Legislativo, com seus ramos separados•• .
Art.

Justificação

Razões de tôda ordem podem ser
invocadas ps.ra justificar a emenda.
Em primeiro lugar, é preciso considerar que o Brasil emergiu de um
período obscurantista. de vários anos.
Dêsse passado, ainda sob seu in!lu.xo,
o povo ~ os · partidos politicos march3.ram para as eleições .
As condiçOes, hoje, são 'bem outras:
o povo jã. está. cansideràvelmentc znaa
esclareddo.
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Nada mais democrát!co, pois, mesrno
considerando a questão sob o ponto
de vista histórico, do que a emenda
proposta.
Em segundo lugar, é conveniente
que os representantes do povo se submetam ao veredíctu.m do próprio po"/o,
que, de acôrdo com a essência da
própria democracia, é o juiz soberano.
Sob o ponto de vista. moral, as eleições seriam a d~onstração de que
os Constituintes não estão leg!slando
em causa própria e de que não temem
prestar a.o povo contas de seus a tos.
A finalidade desta. Assembléia era a
de elaborar e promulgar uma Constituição para o mais, como aliás, declararam peremptõriamente os representantes do partido majoritário, negando seu voto a indicação conferindo
à Constítu!nte poderes legislativos
ordinários. Tenninada a ta:-e!a. de
que o povo a encarregou, resta-lhe,
agora., restituir ao povo os poderes que
lhe foram outorgados, a. fim de que
o povo decida quais os seus membros
que devem ser reeleitos e quais os
que devem ser substltuidos, para a
composição do futuro Congresso National.
Sala das Sessões, 24 de junho de
1946.- Milton Caires.- Trífino Correia. - Luís Carros Prestes. - Claudino José de Silva. _; AZceào Coutinho. - Gregório Bezerra. Carlos
M arighella.
N.0 3.613
DISPOSIÇÕES 'l"RA.NsrróRIAS

Art. 1 . o -

vrn -

supriJllir.

JustiJica.çãu

Tendo mandaodo suprimir, em emen.
da anterior, o art. 164 - parágrafo
30 - do Pr<>jeto, não vemos razão para
a ressalva. do art. l . o - vm - das
Disposições Transitórias.
Daí a nossa emenda supr~iva..
Sala das Sessões, exn 24 de junho
de 1946. - Milton Caires. - Trifino
Corré4. - Luiz Carlos Prestes. Clatu:lirw José da Silva.- Alcédo Coutinho. -

GregoTio Bezerra. -

Marighella.

Carlo!

Ju.stíjicação

O item VI. tal como estava redigido, revalidava a concessão ou autorização para o aproveitamento das
quedas dágua. e a exploração das minas em lavra. já utUlzad.a s_industrialmente em 1934. Muitos dêsses contra-tos, entretanto, são lesivos à nossa.
economia e devem sofre:;; uma severa.
revisão. E' o que a. emenda propõe,
visando proteger e salva~ardar os inA
terêsses nacionais. Tanto os particulil.res quanto as empl"êsas que exploram
a indústria hidro-elétrica ou de mineração deverão, evidentemente, sujeitar-se . ...à regulamentação consagrad~
na lei !ederal: ·sem que s~jam favol'e- .
cidos por medida de exceção, como a
que proponha o item VI em sua. redação origillal, os concessionârios a.té
julho de 1934.
.
Sala das Sessões, em 24 de jWlho

de 1946. - Milton Caires. - Trifino
Corréa.
Luiz Ca;los Prestes. Claudino José da Silva. - Alc~do Coutinho. - Gregorio Bezerra. - Carla$
MaTighella.
N.O 3.615
Onde convier
disposições tTansi-

nas

t6rias:
.
Art. - Os funcioná.rios e militares
atingidos pelo artigo 177 da constituição de 1937, reverterão ao serviço ativo
no caso de ter sido omitido qualQuer
processo par& a.plicaçA.o desta medida..
§ Os !uncioná.rios e militares que
!oram submetidos a processos administrativos, terão êstes processo5 reVistos; no caso de não ser funds.menta.da nenhuma. culpa ou se verificar apenas crime paUtico, terão o seu direito a reversão garantido.
§ Nos casos em que a modalidade do artigo 1'77 atingiu o direito privado de qualquer cida.dio, haverá o
caso de compensação ou nulidade do
ato go'\·ername-ntal, provada a ilegalidade da medida adotada..
J u.stifi caçá()

, N.

0

3.~14

DISPOSIÇÕES 'I'RANSr.t'ÓRIAS

VI - Redigir assim: .. Os
particulares ou em.prêsas que ao tempo
da promulgação desta Constituição exploram a indústTia da e-nergià hidroArt. 1. o -

elétrica ou de mineração, ficarão sujeitos às normas de regulamen·t ação
que forem consagradas na lei !ederal.
procedendo-se, para. êst~ efeito, à revisã.o dos contratos existentes".

Nada. mais justo que voltando opa~
ao regime democrãtico legal. o Govêmo !aça. rever todos os atos injustos do periodo da nossa Repúbllca ditatorial.
o artigo 177 era uma medida exclusivamente de seguraJ'lça nacional,.
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que artimanhas e sofismas de quem
está acostumado a desprezar os di:reitos alheios, transformaram em arma politica, menospresando todos os
Qireitos
individuais, mesmo quando
.amparados pele mais evidente preceito legal. Não podemos ct~ixar de propor
uma medida que venha repor nos seus
justos têrmos, os direitos individuais
.elos cida-dãos brasileiros.
Sala das Sessões, em 24 de junho
·de 1946. - Helvécio Coelho RodTi{lUes . -

Osório Tuyuty.

N. 0 3.616
Ao título especial
1) Para estabelecer as disposições

transitórias, em
vez de um título
especial da Constituição, :raça-se uma
lei constitucional especial, denominada lei constitucional
transitória, e
ae dê ao seu preâmbulo a seguinte redação:
"A Assembléia Constituinte, para
execução da Constituição, estatui e
promulga a seguinte lei constitucional transitória: "

Justi/ica.çiio
As disposições transitórias em regra têm curta dursção . São preceitos que logo deixam de ter aplica.çáo. Encorpará-los ao texto <:onsti··
tucicnal, destinado a vigorar indefinidamente, não é de boa té.:nica · jurídica.
A constituição federal da Austria,
.(!e 1920. baseada no projeto de Kel~
sen, excluiu as disposições transitórias. as quais passaram a \::onstit':.lir
um texto autônomo, urna lei constitucional ~pecial. com o nom~
de
lei de transição: übergangsgesetz. f:
a. solução aconselhável.
·
. A emenda lembra essa soluçá :), qu~
poderá conco:-rer para dar ao texto
constitucional a devida soli~cz .
2) In~luam-se na lei constitucional transitória, se afinal apNvildOS.
e na ordem conveniente os nÚIXleros
:r a IX do art. 1.0 do titiJlü especial
e ainda as novas disposicóes tr~msi
tórias apresentadas em emendas.
. Justificação

Esta emenda decorre da emend:t
anterior.
3)
Transforme-se o art. 197 do
projeto em um artigo da lei constitucional transitória. nos
~t>Su~ntes
±érmos:

"Art. . . Continuam em vigor. enquanto não revogadas ns dis)»Sições
que, explícita ou implicitamen~. 11íio
contrariem as disposições da Coru;tituição'' .

Justificação

A disposição do art. 197 :lo pr()jeto, como o indicam as expressões
"enqua'Ilto não revogadas", pertence
ao número da~ disposições transit6rias. Deve ser inclu!da na lei. constitucional transitória.
4> Acrescentem-se à 1ei c ')nstitucional transitórias as disl)os\~.ôes :;egu!ntes, que devem s er os se u~ dois
últimos artigos:
"Art . A . As presentes <lisj)osiçõe:s
transitórias sõ poderão ser emendadas medlãnte o prccesso e.sta:belec1do no art ... da Constituição.
Art. B. Esta lei constituc1f)na!
transitória entrará em vigor na data
da sua publicação".
Justificação
E' pr eciso admitir a hipóte')c doe
emendas às disposições tra'l'lsitória.;.
E como essas disposições têm, como
dispcsições constitucionais, a me~ma
fôrça da Const ituição, dev~·.se concluir que a sua reforma só pode .ser
feita pelo processo da reforma da
C<mstituição.
E' por outro lado
indispensãv~l
que a-s disposições transitórias entrem em vigor ac mesmo tempo que
a Constituição. O art. B. acima proposto, tem êsse objetivo.
Sala das Sessões. 24 ue junho de
1946. - Gustavo Capanemit .
N.O 3.617
Inclua-se nas "Disposições diver-

sas":
Art ... - Nas atos de divisão territorial - administrat1va e judiciári:l.
prevalecerão. ~em prejuízo
da
competência privativa de que dectJrram. as normas Ol'gànicas. de sistematização nacional, previstas em lei
federal.
Sale." das Sessões, 24 de junho de
1946. - L. Medeiros Neto. - Teixeira de Vasconcelos . Brochadu da
Rocha. - Nicolau Vergueiro. - Pedro Verpara.
Justiticaça.o

Parece excusado justificar, ~ ão
evidente se nos afigura, a convenlência de que obeáeça a critérios orgânicos nacionais a divisão territorial - administrativa e judiciária
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àas diferentes Unidades da Federação.
Em minucioso relatório,

encamlnhacio ao. Govêmo em principio de
1938, o Instituto Brasileiro de . Geografia e Estatística expôs, documentadamente, as múltiplas anomalias e
incoerências que então afetavam o
quadro territorial brasileiro, no tocante à :fixação dos âmbitos territoriais, à hierarquia e conjugação das
vãria.s circunscrições, à nomeclatura,
à atribuição de foros de ••cidade" e
••vila", etc. Essa situação prejudicava sériamente os interêsses gerais da
organização administrativa e,
em
particular, dos levantamentos estatísticos, co.n!orme fol eonsignado,
aliás, no instrumento de acôrdc da
Convenção Nacional! ãe Estatistica.
celebrada entre a Uniãc e os Estados.
em 11 de agôsto de 1936.
Constituiu, pois, sábia medida a.
f.ixação, no Decreto-lei federal número 311, de 2 de março de 1938, de
critérios básicos para sanar, em têrmos de sistematização nacional. as
incoerências apontadas naquele docume!lto.
Como se sabe, os princípios racional!zadores estabelecidos visaram, entre outros, os seguintes objetivos:
a) uniformidade de data para a re't'isão do quadro territorial, em todo
o pais; b) precisão e racionalidade
dos limites clrcunscl1cionais; c> sistematização ela nomenclatura; d> superposição sistemática da diVisão judiciária à divisão administrativa; e)
prevalecimento de critérios .especificas na atribuição dos foros de "cidades", - sedes municipais, e '4 v1...
las", - sedes distritais; t> definição
exata da constituição territorial das
entidades administrativas
(municfpios e distritos). inc:::.usive mediante
o levantamento de mapas munici=pais; g) fixação de conceito de zona
"urbana", "suburbana" e "rural".
Os beneficios resultantes da apllcação de tais princípios estão a indicar a necessiãade de que, por fôrça de preceito coost!tucional, sejam
convenientemente resguardados êsses critérios de sistelr.atizaçã.o nacional, cujo alcance e importância são
óbvios, até mesmo no que concerne
aos direitos e obrigações civis. Sem
que se assegure, pelo menos durante o m.enor prazo possível, que tudo
indica deve. ser de um quinQüênio,
como dispóe a. legislação atual (Decreto-lei citado), a. b:lalrerabilidade
dos q~dros territoriais das d!feren-

tes Unidades Políticas, torna-se impraticável a. execução do Recenseamento Geral, cuja competência
o.
Projeto atribui
privativamente
à
União. Além disso, os resultados, referidos aos municfplos, ta.nto das operações censitárias periódicas,
como
dos levantamentos estatísticos permanentes, ficarão com a sua comparabilidade inteiramente sacrificada, se as alterações feitas no quadro
territorial do pafs deixarem de preencher os necessários requisitos, quanto à unüormidade de critérios e à
uni!ormidade de ritmo. E' o
que
acentuam, aliás, recomendações ex:pressas dos órgãos técnicos especializados, inclusive do Instituto Interamericano de Estatfstica - ao qual
o Bra.sU deu adesão - com part1cul&r·
referência ao Censo Conti!lenta.l previsto para o ano de 1950.
A emenda visa, portanto, manter
inviolável o princípio de sistematização do quadro administrativo e judiciário do pais, tendo em vista que
êsse objetivo só estará. realmente·
atendido mediante o prevalecimento
de critérios nacionais uniformes, fi·
xados em lei federal.
N.0 3.61.8
A-crescente-se n<> capitulo das Disposições Transitórias ou onde melhor
convier o seguinte dispositivo:
41
Art. - E' declarado extinto, para.
tod.o.s os efeitos, o instituto da enfiteuse, aforamento ou emprazamento.
§ 1.0 Os enfiteutas ficam obrigados.
qualquer que seja o senhorio, ao resgat~ d~ aforamento, sem. prejuízo. da
obrigaçao de satisfazer foros e laudêmio.s em débito.
§ 2.0 Para. efeito do resgate <> valor
do domínio direto l'eputa,..se corresponder a. quatro por cento (4 %) dovalor . da. propriedade plena compreendidas tôdas as acessões 'e ·benfei-

to::.-ias. - &rreto Pinto.

Justificação
São palavras do Sr. Minist:.r{\ da.
Justiç2J e o atual Senador, Sr. Mar- .
e?ndes Pilho: - "O instit11tos da. enflteuse é anti-econômico e :f:Dcompatível com a. evolução do D1:reito e
com a. realidade da época".
São, ainda. palavras do ni)tável pa.recer firm&do pelos Ministros Fll~
delfo de Azevedo, Qrozim.t;o Nonato ePro!. Hahnema.nn. Guf.marã.es: - "A
e~teUSe já não traz vantagens à soeledade e se tornara respOilSâvel por:
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muitos incômodos e dispêndios para
todos os interessados, seja o · POder
Público sejam os interessados''De !ato. trata-se de um instituto
que deve desaparecer.
Sala. das Sessões, 22 de junho . de

dos ou-e será oportu.n amente demlil'- ·
ca.d3. ·para. nela. estabelecer-se a. !u- ·
tura Capital Federal.
§ 3.0 Fixa-se em cinco anos o prazo para o início dos trabalhos definitl.- ·
vos de transferência da Capital da
1946. - Edmundo Barreto Pinto.
República para o plana:to central, c
o de vinte e cinco anos para ultimação deSfia transferência:.
N.0 3.619
§ 4.0 Efetuada a mudança. da CaNa. impossibilidade de expor da trlpital Federal, será o at!Jal . Distrito
buna. desta casa, meus ponte.; à~ visFederal incorporado ao Estado do Rio ·
ta. em relação ao proje~o consti:uocio- de Janeiro.
nal por prescrição médica, a.pl'csento
A redação proposta; aproxlm.a.-se da
em' seguida: a contribuição que para a
constante
do art. 3.0 - Titule- I - da
feitura. dêle julgo do meu dever dar, Constituição
de 1891, divergindo, pobaseada numa já. longa ~periência da. rém, do parágrdo 'Cm1co do referido ·
vida pública e no coJL'lecimento do artigo, quanto ao destino a. dar-se ao
meu pais, decorrente dos trabalhos atual Distrito Federal. e com~letan
profissionais, por mim exercido~. em do-a com a fixação O'JS .pra-zos para
quase todos os Estados da. Federação. inicio
e ultimação da. almejada transDa-da a nossa. inegável !a.!ta de or- · ferência..
ganização politi~a . sem par.1:1dos
Esta, a · meu ver, dei7C!'-se-â. !azer ·
racional e patnot1camente constitui- para. o P!ana.lto Centra.l da Repúbll<'d:,
dos (os ora !ormado.s· só visam obse possa. 3.fastá-la da locarijetivos eleitorais . . . ) em •..amo d e pro- embora
ali já. estudada. e demarcada~
gramas administrativos e construtivos zação
êste :!1m. .
- não se pode aspirar uma. Consti- para.
Discordo, assim, dos que prc.pendem
tuição simplesmente sintética : na. fu- para
futilra .sit11ação da Capital Fe···
tura Carta Magna. hão de se delineai:, deral a no
Triâ.ngúlo Mineiro, porque:
em suas linhas gerais. as soluções d·e - a) ficaria
ela. e.i c:-m dependência,
alguns problemas de âmbito nacional por demais estreita.,
dos Estados de·
da. mais alta relevância.. A meu ver
Minas e de Sio Pamo;
são êles os seguintes:
b) e em zona. cujo desenvolvime!lto
I Transferência da Capital F'ejâ
convenientemente escovado
deral para o Planalto Centra! da e emoestã.
franco
progresso.
.
República·
nova
capital
da
União
devera
A
II - I::>cl'esa. sistemática <io Nor- ser de fato, um estt:nulo ao povoadeste contra. os efeitos das Secas, mento
do nosso hintet"bnd, como te-m
concomitantemente com o racional sido Belo
Horizonte" p~a o sertão noraproveitamento do vale do São Fran- te-mineiro.
e, recenteme-:1te Golá.nl~.
ciscO·
em
rela.ç§.o
à zegião mais central do ·
m' - Recuperação econômica. da.
Amazônia, tendo em vista, de inicio, Golâs.
tivesse sido a. segund~ capla sua ligação por Vias terrestres ou talCerto,
mineira instalada em Juiz
de
aquáticas, às demais regiões do pMs.
Fora
ou
mesmo
na
Va.rzea
do
Ma::-I
ça!, hão exerceria. a :l.nfluêncb: marEnten:io dever dar-se a· seguint~ re- cante
até extraordinãrh., no rovca.- .
0
0
dação aos §§ 1. e 2. do art. 1.0, sumento
na civilização das re-giões
primindo-se, co~uentementc. o ~ central ee meridional
do õT&nde estado, .
ciso :c: d~ "Disposições Transit omontanhês.
rias".
A razão p~fpua. de um empreendiAos §§ 1.0 e 2.0 do a.rt. 1.1) supri· mento de ta.ma.nho vulto, é precisamindo-se, consequentemP...nte o inciso mente criar um núcleo de att'ação em
II das <llspcslções transitórias .
meio da. vastidão do noss;:> te.'71tório,
§ 1.0 Integram a. União, além c!os
fadlitando, no mesmo PllSSO a l!gaçAo necessária. entre o seu extremo ..
~dos, os Territórios e o Distrito
Federal, continuando êsse a. ser a .!USi norte, a sua. região mediana do litocapital, ehquanto não se der execuçAo ral, mais desenvolvido. e o extremo
ao disposto no parágra.!o .~"Uinte.
sul.
§ 2.0 Fica pertencente à Untio, no
Não procedem os motivos invcca.-planalto central da. RepúbUca, uma. dos, recentemente, em des!avor do ·
zona de 14.400 qu116m~trclS qur..sra-. Planalto Oentarl: escassês de agua- ·
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;grande <::entro industrial e oara· ns
:misteres comuns de uma regu!ar nglomeração humana,
dependente5 <ie
água potável e de hidro-·elétricidade
não faltam ali êsses elementos, den·tro dos raios econômico& de adução
.e de transmissão. Fàcilmen~ .:)e mobUizará, a·li,
fOrça necessâria p3rn.
uma cidade inipiente, e, num circulo
de cento e
cinqüenta qUilômetro~.
100.000 a 150.000 CV. E' uma das zonas de mais farta pluviosidad~ do
_pais.
As comunicações terrestres com outras regiões, já estão investigadas desdes 1912 - ; eu mesmo colaborei, nêsse
ano, nos estudos do prolongamento
da Central do ::Srasil - de Pira.pora.
a Belém do Pará, dirigindo· o.; trabalhos de campo de S\la' primeira se·Çáo, entre o extremo mineiro daquela.
via-férrea e a cidade d:P. Pirapora
no norte G<>iano, às margens d~ Pa- ·
ranã.
A localização da Capita:l ?ederal no
Planalto Central, terá o efeito salutar e maravilhoso de forçar o inicio e a execução sistemática dessa indispensável obra ferroviá.ri.w- a (:onstrução da meridiana metálica brasileira, ligando, d~ modo contínuo e
imperecível, o norte ao su! do Brasil. Convém, nêste particular, recordar o que a respeito escreveu o in~s
quecível e insubstituído príncipe da
Engenharia Nacional- o js.·mais assas
pranteado André Gustavo Paulo de
Frontin:
"Quando Diretor da 'E.F. Central do Brasil. e de aeôrdo com
o plano geral de viação organ!zado após a· proclamação dtt. República,
entetrdi
indispensâYel
mandar procedér aos e.c;t;.~dos da
linha que partindo d~ Pirapora;
f~e até Belém do Pará., atravessando o nosso hinterZand. Em
relação à no.SSa viação férrea,
considerava essa Unha como sendo
o eixo das ordenadas, sendo das
abc1ssas, na minha opinlão, r~pre~
sentada pela. E. F. Noroe.st~.
Essas duas grandes linhas .cgar1am a ·Capital da República aos
extremes Norte e Oeste d'.) Pa.fs,
representando ass1m, com 8.' linhn.
para o Rio Grande do ~u1. os
prindpals t:::~çado.s, não l>Ó ecor.Omlcos. como de defesa do nosso
território".
·
QU::mto à fixação de prazos para
1ntc1o e ultimação dêste grande de-

seja de <X>locar a sede do ~ovêrno
em situação de melhor a·tenaer a.s
populações de todo pais, e de lhe prcmover o povoamento e a civilização
das zonas mais afastadas do litoral
- ela decorre da s1nc~rídade com a.
qual propugnamos medic!':l. de tão alto
interoêsse nadonal. Dirá:> os mais
cepticos que, embora constante da
Carta Magna, não há meios de fazêla executar. A Con.stttu1ção, entretanto, vai oferecer um compromisso
solene de respeito ~e-de -fidelidad~. dos
que a promulgarem e dos que qua.drienalmente (sou partidário do período quadrienal, com a coincidência
dos mandatos) jurarão cumpri-la. e
eu ainda confio na palavra dos IiOSSOs
homens públicos . . . a.pesa'l' dos . pesares.
A parte delicada do substtiuti\·o
pr.op.o sto, capaz até de provocar su..~
cetibilidade· e revolta. se de mais prestigio dispusesse t seu autor, -é. a rela- -·tiva. ao destino a dar a<> atual Distrito
Federal. Como eu imaginei, entretanto, e foi meu objetivo, ccnstitui.i.·-se-ã,
pela sua ama!ga.m ação com o E'5tadc
do Rio, uma poderosa unidade federada, destinada. a se coloca.r em equillbrio, no vértice de um triãngul:,,
com os dois estados vizinhos - de Minas e São Paulo . . . . . . . . . . . . . .·..
Ninguém contesta. e:tn verdad~. as
graves imperfeições e consequ~cias
da nossa divisão territorial. Re<..crdemos o que a reSJ)eito escreveu o eminente constitucionalista Carlos Maximiliano nos seus "ComenUlrios'' a
ConstitÜiçãc. Brasileira - n .0 103 pãg. 135 . .
103 - Foi um êrro, talvez irreparável, não se aproveitar o .Govêr!l:> Provisório dos seus poderes onímodcs,
para dividir o país de modo que facilitasse o advento de uma fe:l:~ração
menos imperfeita.
Re<:eiou, quiçá. ferir susc~tibilida
des em momento melindroso, e o seu
primeiro decreto, datado do próp1·io
dia: 15 de Ncvembro, traD.sformou cnt
Estados as antigas províncias.
Se êle conseguiu, sem abalo. em
IÃ!lla nação católica separu a Igrejq.
do Estado. secu::.arizar os cemitérios.
lrJStituir <> casa-mento civil e tornar
leigo o ensino oficial: por que· re<:ua:ante a urgência de abandonar os antigos limites das capitanias he!editárias e fundar Estados mais uu mencs
equipotentes, ~ntre ::;i, em popula,ção e ~uperrtcie terrltoria·l?
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viveu

Quem
naquele momento histórteo viu bem que t~ seria ;poss1vel na surpresa. do triunfo.
Agravaram, porém, o êrro, em vez
de o corrigir.
O Decreto n.0
1, ainda dispunha.
vagamente:
"Art _ 2.0 As províncias do Brasil
l'e1lllidas pelo laço da. federação, fieam constituindo os EsLs:dos Unidos
do Brasil,..
Mais positiva era.. a letra do Projeto de Constituição, éneomendado pelo
Govêmo ProVisório: .Art. 2.0 As antigas províncias são consideradas Estados".
Retocando êsse testo, Ruy Bm-bosa
ofereceu esta. fórmula. 1ns~fismá.vel:
"Ca-da uma. das antiga provi."lcias
formará um Estado".
Assim redigi<lo chegou o Projeto ~
mesa da Constituinte, e !oi aprovado.
Ergueu-se em proteste um:>. VQZ
apenas: a de Pinheiro Guedes, sm~
dor por Mato Grosso.
"Os autores do ProJeto Cobtemperava êle) não cogitaram ab.:;clutamente
-da1 -d~.:.nsão territorial eguaiativa, necessidade que se impõe a. um go.v éma
republicano federativo; i)orque, se no
govêmo monárquico é indiferenta que
os Estados sejam desiguais em população e . território, no regime federativo a .igualdade territorial se impõe
para. impedir o predom.imo de um Es~
ta.do sôqre outro".
Caiu a seguinte emenda c:tõ represents:nte de Mato Grosso:
...Art. 3.0 o· território nacional "sera
dividido em tantas porções quanta:s
sejam precisas para. qu~ cada. Estado
tenha aproximadamente a mesma extensão e limites r .a.tur.as.s.
§ 1.0 Ficam constituindo territór1cs,
anexos aos Estados dentr.J de cujos
llm1tes a.tuais se 81Char~ comnr~en
.dfda.s, as zonas pouco ou n2.da povoadas.
§ 2.0 As zonas que contiverem populaç!o · regular, passarão à categoria
de Estado autônomos".
Ficou E:spfrlto Santo com 2()1.000
habitantes e 44.839 q\lliõm"tros quadrados, ao lado de ,;Minas Gerais, com
3.820.000 habitantes e 574.855 quilômetros quadrados; e ass1m por dlsatte.
R~taram dessa divisão erra.d3. a
hegemonia, senão a. onipotênei~ dos
Estados grandes e o abandono dos pe-

..

quenas.

Mtnas GeraiS. São Paulo, Baia.. Rio
Grande d.o Sul. :Pernambuco e Rio d.e

Jimeiro decid-em .soberaname!lt~ dos
destinos do pa.is. Só êles são consultados sôbre candidaturas presidenciais, importantes medidas econômicas e !ina.nceiras, ete . ; pa'I'S. éle.s se

reservsm os dispendiosos me!hcramentos materiais realiZados pe!a
União - estradas de ferro, porros,
etC., cabendo aos pequenos simples
migalhas ou o aproveitamento das v5M .
de comunicações entre Estados grandes
através <los menores.
o mal ce.ssará quando os pequ·~nos
compreenderem a causa. da "1l~ impotência, puserem de ls.·do ciumes regionais e se unirem nos termos do artigo 4.0 da Constituição.

Não ficaria completa. esta. cltaçao,
sem a nota (6) da pág. 137, que a ela
se lig.a.:
(6) Deveriam unir-se, em proveito
próprio e do pais. Ceará e Piauí, Rio
Grande do Norte e Paraíba, Alagc::.ts
e Sergipe, Espfrito Santo e o Norte de
Minas, Paraná. e Santa Catarina.
Já houve em Minas Gerais prc.f ul\da seisão, prege.n<lo-se fra'D.camcl1te
o fracionamento do Estadc>, e tend.:> o
grupo separatista procurado Flr)riano
Peixoto, Presidente <:1 a Repúl:>Uca., o
qual lhes negou apoio.

Sob o Impérito, Pimenta ;Bueno
advogar::. mais ra'ZOá.vel div!.são do
Brasil em provinc!as guardada a p.:-oporcionalidade quanto. ao território e
ao número de habitantes.
"Assim exige a. justiça (conc:uia;
êle), par.a. que não haja desigualdade
de proteÇão, assim demanda a. política, para que não haja. inf!uência.s
desproporciona.da:s, nem zelos, ~i'ames,
ódic.s ou perigos, que rcm"Qa.Ill um
.t~o e previdente equillbrio".
Pois bem: a. fusão do atual Vistr1to Federal oom o progressista Est:l.do do Rlo, além de dar lugar, como
já dissemos, a uma. grande unidade
federada., Virá congregar populB.ções
e interêsses legitimamente 1r.: nanados
e cujas aspirações melhormente se
objetivarão numa. única administração, em trabalho homogêneo e be:n
organizado, mercê de uma. concent:'ação humana. como não ha.vera ou
tra no pais.
Afinal. .a. cidade do Rio de J ~etto
é o verdadeiro centro comercial P! o
melllor mercado consumidor do Estado do Rio. Dêsse, lhe vem a. Agua
que eotlSome. e a energia que anima
suar indústrias; ê~e é .o empório do
braço operário e o celeiro dn. nossa
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'·

maior e amals pujante aglomeração
urbana..
~nte, a. sabedoria
politlc3.
dos futuros ~gisladores dessa unidade conjunta, a-fastará. do formid~vel
centro industrial, hoje metropolitano
a. capital do novo Estado, colcca.ndoa, de preferência., em Niterói ou, melhor ainda, em· Petrópolis, e o mun!cípio carloca. a.utôncmo como o.s demais, livre dos entra•;es da adlninistra'Çáo !ederal e da estadual, ne1e
centraUzadas, viv~á, l.I:ldependete e
próspero, como qualquer outra. cé!ula
ma.ter da Federação.
Citado Carlos Maxlmillano, amp:aemos os seus justGS conceitos afirmando se haverem :perdido mau dua,.,
oportunidades para. &e corrigirem os
defeitos da. n"OSSa infeliz divisão te:-r1torial: - em 1930, após a revolução
Vitoriosa dêsse ano, e depois de 1937
-

na vigência do

~hamado

Estado

Novo.
Ssse, reahnente, ter-se-ia, talv~z
redlm1do do muito mal que tantos
lhe atribuem. .se houvesse realizado
o milagre do ajustamento d~ n·Jssas
lindes internas.
Por ai se vê, como .seria. incoveniente a. transformação do Municpio
Neutro em um novo. estado f~dc.í.·ado,
peque-no em relação a .Mlna.s r: S2.o
Paulo, quase tão grande como o Estado do Rio, ficando êsse empresa.do entre três unidades uode:osas,
política e eco.nõmíca.tnente. ·

n
Em colabcração, muito honrosa pa-

ra. mim, com o Del)uta.do Café Fi!bc
apresentei outl'a. menda. colimando
<lar redação_ mais precisa. aos incisos
XV e XVI do Art. 2.0 das ~~Atribui. ções". Julgamos, assim, lhes se;ré. melhor a. seguinte:
Dar a. seguinte redação aos inci-

sos "XV e XVI de> art. 3.0 -

d:lS

••atn'buições'•:
XV. Organizar e proVidenciar, de
m.a.neira. continua. e permanente, a.
<ie!WJ. contra. os ef~itos das sêcas naregião nordeStina, em combinação
com o illtegr.al a.pXoveitament.o eo
vale do rio São Francisco; e premover, em todo o pais, a. l'egular!.z~.ã.o
dos regimes nllV1a1s, -rendo em ruta
a. .navegabilidade, as irrigações e os
ciesenvolvimentos h1dro-elétricos, para

execução das obras pertinentes, em

ccoperaçáo com ~tado.s e Municlpios,
quando tais obras se impuserem pc-r
motivos de ordem eeonOmica ou de
salva'Çá.o púbUca..

XVI. Organizar e executar o plano
de valorização econômica. da. Alila.
zônia, colimando iniciaanente, 3. sua
ligação efetiva., por vias férreas ou
aquá.tieas. às demais regiões do P'3.is.
Também, os Arts. 139 e 140

"Disposiç~

da:s

Espceia.is". melhor se
adaptarão aos fins ()bjetivados se re..
dlgidos da. seguinte forma:
Dar a- seguiDte redação aos aru...
gos 139 e 1® das - Disposições es...

pecúus.

Art. 139. Para execução da de!~a
da ·região ncrdest1Da. contra ·oo e.Celtos das .seeas, em conb!nação com. o
aproveitamento do vale do São Francisco ~ União aplicará, anualmente.
com. as obras e serviços de ass!stência social e econômica, quantia. n~
ca. inferior a três por cento de sua receita. tributária..
·
§ -1-;0--trn;a. quarta. parte d~sa: lm·
portê.ncia. será" ·-depositada_ em caixa
especial destinada ao socorro · das po-.. -·pula.ções flageladas pelas ca.lamid!l.des
climãticas, podendo essa. -reserva ou
parte dela. ser aplicada, a. juros modicos, em empréstimos, a. agriculto.
res e industriais ~tabelecidos na: Zt>na. das sêcas ou no va.!e do Sõ.o
Francisco, con:fonne determinar a. lei.
Para. o a.proveitaJllento dêsse val~ serão destinados 3/8 das ~ restantes, empregan<io-se os outros 3!8
nas obras propriamente de defesa
contra. a.s sêcas.
~ 2.0 Tanto os
Estadcs com:>rendidos na. área das sêcas como os do
vale do São Francisco, aplicarão tl'ês
por cento de sua. renda tributária. na
consti-uÇão de açudes, canais, endicamentos e outros serviços necessá.doe
à assistência: das populações e ao de- ·
.:ienvolVimento dos planos que se estabelecerem :para. ngula.ri.zação dos regimes nuviais.
Art. 140 Para a. execução do plano de valorização econômica. da· Ams.zônia e suas ligações por vias férreas
ou aquáticas às demais regiÕ2S doPaís, à. União aplicará, a.nus:l.me"Dte,
qWUltias não infel'fores a. três por cento da. sua. renda tributária..
§ 1.0 Da importância. assim reservada·. a. metade será empregada. nas
obras de viação, e a outra. metade ·e m·
serviços de saneamento, desen·.,olVimento agrfcola e industria!, !nclusive
colonização.
i 2.0 Os estadas compreendidos !la•
quela· região, assim como seus Muni-
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cipias, reservação anualmente, p:u~ o
mesmo fim três por cen~ de ~uas
rendas tributárias. Proceder~se-á <io
mesmo modo com relação aoo crçamentos dos Territórios.
Acrescentando-se o seguinte:
Art. No primeiro semestre de cada.
exercício, o Presidente da.• Re:>ública,
submeterá. ao Congresso Nacional Xl'latórios circunstanciados dos trabalhos realizados e das despesas relativas ao exercício subsequente.
§ 1.0 os recursos estaduais e mUlli<:ipais de que tratam o § 2.0 do a.r~igo
139 e o § 2.0 do art. 140,. serão apllcados por . intermédio do Govêx:no Federal, sem prejuízo das quantias pa-ra o mesmo fim reservadas pela.
União.
§ 2.0 como contribUição a.dlciona.l
para as despesas dos serviços a que
se referem os Arts. 139 -e 140 pr~e
dentes, serão cobradas contribui~s
de melhoria consequentes das oor~s
públicas rea~a.das; e taxas ~speclals
sõbre a. cêra. de ca.:rnaúba e óleos vegetais e produtos minei'$ ~ ~e
giões beneficiad&IS. ·
i 3.0 Elaborados os planos de obras
e melhoramentos, fa.rá. a. Umão as
necessá.rta.s operações de crédito para.
o conveniente provimento de !undos
ao andamento regular dos respeet1v~
servlços.
.
o problema das sêca-s, no Nord~te
Brasileiro não pode resolver-se Independentemente do conveniente e integral aproveitamento do vale do São
Francisco. Assim o enten<W há. muit·:>
tempo e não sou um iniciado •ecente
nesses assuntos. Já em 5 de agõ.sto
de 1931, c:Usse eu, em con!erêncl.a. Do
Clube de Engenharia:
'"O vale do Ja.guaribe ~erá o
campo inicial do exercício de nossa: capacidade técnica e a.drninJstratlvo no domínio das águas e
no
aprove1ta.m.ent,() múlt1pl<l.
A isto somos levados pelo fenômeno das sêcas, numa. terra. em
que as condições normais, em
a!l.OS seguidos, favorecem a. vida.
em tOdaS as suas man!festações.
será. a!i o foco de irradiação da

seu

civilização hidráulica.

espraiand<l~

.se pelos 6. 000. 000 de habitantes
do Nordeste brasileiro, abrangclt~
do a. Bahia . e .a-té a região norte
mineira.. Ela caracterizará o desen-

roZmmento final dos estados de
Piauf a Bahia. e mesrru:> de grl!onde

parte de Mina.s, con;ugando

tl$

comeqfUncias da utüidade racfo.

nal d48 águas dos rios resSU3citad.os do Nm-deste com os do gigan-

te Soo Francisco".
Não

~~preenão

o Nordeste sem o

São Francf.sco. Tem-se fa-lado

bas-

tante nesta augusta. Assembléia., últimamente, do aproveitamento do. Cachoeira. de Paulo :Afonso. Col1Soa.nte
uma das conclusões do recente Congie$0 de Engenharia. e Indústria, há.
pouco reunido nesta: capital, êsse empreendimento precisa. ser iniciad~ tão
depressa quanto possivel. Entretanto,
tendo em viSta a conferência. do exminist:'o Apolônio Sales, no re!erido
concla.ve técnico, recomendou êsse,
ainda,

"que na continuação dos estu<ios para a re&.lizaçã.o ào :referldo aproveitamento, sej,:ml to~
d?.s em consideração tôdas a.s cll'CWlstã.ncias técnicas e econômicas paras aue seja garantido o sucesso do ~mpreendi.mento".
Mister é, porta.n·to, não o matar l}O
n'1.Seedouro nfoitanão-se na exeeuçao
de um p:-ojet.o supeT-dimensic'nado,
P.tendendo apenas. inoportuna e exageradamente a um aspecto, embor.a
empolgan-te do prc,blema. do São Francisco. Nesse há. três faces igualmente
interessantes: n"l.v_egabllidade, irrlgação e bidro-eletricidade.
·
Na conferência antes referi~ consid-erei-ti em tôda sua amplitude, valendc-me do sullsídio valioso que nos
leg.ou o nc.távei engenheiro J)atricio
Manuel de Sousa. Bandeira.. Valho-me
sinda. dos tr~chos que dêle citei. para.
melhÔr Esclart-cer a. verdadeira diretriz a seguir l!uma solução lógica e
eficiente:
"Que acêrvo en'Ol'llle de possibilldaties econômicas, disse eu
então. não encerra o vale do Sã.o
Francisco, por exemplo, sob vários
,3.Spectos de aproveit.amellto da.
grande massa liquida perene que
lhe vitalise o talvegue? Elas já
!foram preVistas pele intuição
admirável de um dO$ mais completos engenheir<lS da gera.çã.o que

foi nossa mestra.: Souza. B.3.ndeira,
Em seu relatório sôbre aquele rio,
referindo-se aos canais de ligação entre êles e os de outm.s baCias, escreveu:
.
"Parece convenl.ente fazer o
estudo dessas ligações, porque
·tempo virá em que forçosamen.t e

,3.

a.dm1n1st;Jaçã;o pública do

Brasil terá a. sua a.te'liçA.o chamada para o melhoramento dOS'
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nossos rios e pa.ra. o traçado de
ligação entre êles.
o mesmo tem sucedido em todos os países, principalmente nos
Estados Unidos, cUjas tr!tdtç6es,

mais se parecem neste ponto com
as nossas••.
Noutro la.nce de suas apreciações:
"A na.tureza. da.s terras pres·t a-se á agricul,tura., mas em toda
essa seção. apenas é cultivada a.
ora inundada pelo rio e conhecida pelo nome de va.santes~ O

rtsto é completamente es~
porQue nesta zon.'l. a queda. de
~huvas é insignificante: de fato,
é uma das mais sêcas do nor6.tste brasileiro.
Entretanto, o rio se presta
em muitos lugares ao traçado de
canais de irrig.J.Ção; -esta fome~râ. o elemento essénclal que
falta ã. terra pa.ra. tra.ns!crmar
tôd.a aquela regiá.o. Com'<> exem-

plo P!oeler-se-á. citar a Cacl:.oeide Genipapo, .294 qUilôme-

r~

tros acima de Jatobâ, na Qual
s. cota. do rio segundo camJnbamentos feitos pela.
Inspetor!a
de Obras Contra as Sêca.s, é de
355m,o.
Um canal,

partindo

dai

po-

irrigada

se-

derá ir ter rom 140 quilômetros
de desenv,olvimento ao vale ·do
Rio JeqUi, que se la.nça. no São
Francisco. pouco abmo de Cabrobó, passa:ndo à montante de
C.3.pim. GrosS'O e Eoa Vista e
cortando os vales dos rios Jacaré, Brigada. e outros de menor.
impor.tã.ncia. Em cada vale farse-iam açudes de concentração,
qu~
ajudariam 3. alimentação
Ç.o canal e regula.r!zariam o regime dos rias.
A ârea. ~im

ria en'orme e pelo canal seriam
tra.nspo:t.l.dos os produtos.

Onde se não

podesse

esta-

belecer a irrigação em ca.na.!s
· por gravidade, esta se poderia.
!a:ter por bombas, aproveitando,
como lembrou o ED.genreiro Wal'ing., a. ~ergia elétrte+! tn.Ds:Portadn.

de

Paulo

Afonso.

Boqueirão do R1o Grande,

de

das

Cachoo:ra.s do santo Antônio e
de outr<>S pontos que tôssem
julgados convenientes••.
Referind~ ao segundc> dos trechas
em que dividiu o curso do Sio Fra.udsco, abordou Souza :Bandeira. o pro..
bleola ele intercomunicações !luv1ats:

"Também é de tôda a co.nveoiêncla o estudo dos a!luentes pa.ra conhecimento das obra.s
a. executar para. 3. sua na.vegabilida.de, principalmente naqueles, como o Rio Gran& e o seu
:tributário o rio Prêto~ que se
podem prestar à .ligação do vale
de São Francisco com o d.o Parnaíba, por meio do Guagueia. e
ügoa. de PBl'Daguá, pelo outro,
segundo ficou ac1m.B.--~.terldo.
Finalmente, seria pr-eciSo -fa.zeT
os estudos nec-essári-os no Boqueirão do rio Grande e na cachoeira
do rio Santo Antônio em Lençóis
para. o estabelecimento das esta- ções hidro--elétrlcas que
podem
fornecer a. energi3. para. a i.rrig~
ção com a á.gua de São Francisco".
·- . ··~--.
"Dei.Xou-nôs- assim,
o sawo~o
pretfisáona~ um programa. de pe3-- ·
guisas técnicas, abrangendo todoe
os e.s:pect05 de aproveita.menoo da
á.gu.l. do caudaloso Sá:) Francisco,
- irrigação, energia elétrica --e
transpor.t es,- que. pôsto em prática. neste momento, , viria animar
muita alma descrente, pela falta
de trabalho, nos destinos de nossa
cl3sSe".
Eis ài em suas várias modalidades o
que se pode esperar do lendário rio
- conr propriedade - cognominado
- o Tio da unidade n.a.cional. O senh'Or Apolônio Sales, porém, acendeu
o entus:asmo em relação apen.3S ao
aproveita~to de Paulo Afonso e _.
por ta.l modo que teriam se esquecido
os outros aspectos da solução. quçiá
inicialmente mais i!npor:tan.tes.
A meu ver o transporte e a. futa.ção
da popub.ção rtbeirinhs. nas terras
magn.Uicas que o ma.rg-cam. repr-esentam necessicia.de imperiosa, em projetos conjuntos · que, técnica.mente orga..
nizados, de::xB.t"áo margem ainda pa-r a
desenvolVimento dJ. energia elétrica.
como d~anstrou Sou...--s. Bandeira.
jUSt1!1cáve1s. dentro dos principias d~
si economia.
Parque esta oboessã.o de transportar
para. o litoral a .preciosa energia da
maJestosa. cachoeira. quendo no própco vale - a. dista.ncia. zero prAtica-

mente - P:Oderá -ela anima.r ·as indústrias. a agricultura e a ciyllização.

estlmul:mdo a !ormação de aglomeraç6es humanas, sem os graves 1llcon-

ven1entes do congesticms.m~nto dos
centros lltortmeos, que a fôrça abundan~ v1rla agrave.r eJ.nda. mais, a.s
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distribUições a mancheia.s, se:n as
preocupações econômicas, como se caracteriza.:rem os empreendimentos oficiais?.

Porfie-se em ·c ontinuar, no sertão,
a obra a.dmirável alí iniciada por Delmiro Gouveia e em breve cessará a
corrente emigr,J.tória que da zona sanfranc!scana re:flue anualmente a demandar serviço nas terras do sul de
Vinas e. sobretud'O de São Paulo. E
o vale magni!ico, com seus espelhos
bfdricos perenes, será um lenitivo próximo, e um amparo seguro às populações nordestiius, quando delas se
acercam :per.icd.icamente os fantasmas
das prolongad&.s estiagens.
Para tanto, C(\ncorrerá o amplo e

eficiente sistema rodoviário que a I.
F. V. C. S. tem construído, por maneto. a. aproximar de modo extraordinário o cenário dos riOs cc:-tados d'O
nordeste. do vale perenemente irrigável do grande rio.
Eis ai a ligação estreita entre as
ob:as do nordeste propríam~nte ditas
e as do São Francisco, tá'O estreita.
··que eu julgo, de todo, conveniente encaixá-las numa únic.J. providê'nci$'l.

constitucional.
A ilusão dos que imaginam facllmente tra;nsmissivel a energia elétrica
e. distância que se situam qun.se no limite extremo do que, neste sentido.
a.té agoo se tem feito, vem do desconhecimento dos graves percalços das
redes elétricos de grande EXtensãO,
elevada voltagem, e pequena doensida<ie. Bá além disto uma sôbre extimação da. po-tência realmente utilizável
1l.O longo das dispendiosas linhas de
transmissão.
Basta considerar qu~ ~ta se faria
a. 180. 000 ou 250. 000 volsts; para. s-e
imaginarem as dificuldades a. ,-encer.•
técnicas e e<:onômicas, xu instalação
dos -centr<>S distribuidores e na. regulagem de sistema tã'O amplo quanto de
minguado escoamento.
Dado que no orçamento geral da
Nação ascenda Cr$ 9.000.000,00 - a
P.l:l"Cela. tributá~ia - dela se àp:t:-tari.O, - pelo proposto na emenda em
ap~, três por cento- isto é, Cr$ ..
270.000.000.00- para êste duplo objeti.w. Nordeste e São Francisco. De-

duzindo-se dai uma quarta pa:-te para
constituir um fundo de .soCorro nas
calamidades cllmá.ti~ - isto é. Cr$
6"1.500.000,00 sobrarão, portanto,
anualmente, nc mínimo duzentos milhões de cruzeiros parà se aplicarem
em partes iguais num e nout.l'o.
Destarte, ao primeiro tucarã.o cem

milhões de cruzeiros. isto é, importânda superi,or .3. qualquer das que ali
se inverteram. em um exercfcio, quando mais intenso foi a atividade da.

respectiva

Inspetoria.

~gua.lllllente,

cem milhões d.e cruzeiros, por s.no, impulsionarão as obras várias do São
..Franclsco, permitindo ·'3. r-ealização de
planos eficientes que, por oerto, n-os
elevarão o conceito sobremodo dentre
os povos mais ciVilizados por demo:ns-:trarmos assim capacidade técruca e
econômica, para S'OlVel' problemas máximos de adapta.ção e dom.inio das
fôrças naturais, em beneficio do ho-

mem. ·De fato, tais obras se assemelharão,
com. vantagem- às .que tem realizado,
de maneira sistemática. e continua,os ingleses. no· Egito e na India; oo
franceses, no Marrocos e - na Argenlia; e os americanos do norte, no seu
própri o território, - transformando,
num profundo celeiro. regiões semiáridas. Convém in~istir - embora
correndo o risco da prolixidade - b,3.
importância da navegação do S~o
Frnacisco, sendo já oportuno cogitarse da ligação ao baixo curso, do curso
mecliano do ma~toso rio.
Imagine-se o !)rogresso imenso a decorrer da. continuitUde até o mar de
uma. navegação interior de 2. 200 qui-lômetros; terá o efeito mágico de se
transferir o litoral para suas marg.ens,
dando concretização a uma idéia. que ·
Iláo é nova; t ..~ansportl., por eclusaogem. a cachoeira. de Paulo Afonso; ·
entendidos os m~lhoromentos no lanço
superior do São FranciscO, rio das
Velhas, acima, até Sabará, de acôrdo
c.om cs estudos re.:üizados no Império,
pelo sábio. Emanuel Liais; ligada Penedo à. Maceió ... , atingirão êsse porto
marítimo. como num sonho, as barcaças oriundas daquele pc)rto fluvial, .situ~dos no coração das Min3.s Gerais.
Quando se cUidou. da. ferr.ovia Piranhas-Jatobá- numa época., em que
êsse, então relativamente recente. meio
de transporte, absorvia as preferênci.3.s
t.!os técnicos e dos políticos, tal qual
se deu mui recentemente, entre nós,
em relaçãu - as rodovias - quando
se cuidou de emendar os dos trechos
navegáveis do São Francisco, pensouse, .t ambém, num canal com eclusas.
esln. rra:ndo-~e diante da. despesa. es·tim.acta. de 32.000 cott.cs de réis.
Errou-se ali, C()IDO se errou cra.ssa.mente ao procurar vencerem-se as
con-edeiras d'O rio Madeira, com a malfadada Madeir.J.-Ma.moré, e à con.sequência. tem Sido uma. estrada de

-230-

ferro mesqUinha., de existência peri- é ligar definitivamente êsse seu munclitante, eis que já se cogitou até em do extre:no por Vias impereeiveis e
permanen~. à. região litorânea méredUzi-la. & rodagem.. aproveitando melhor os trUhos e ma.teria.l rOdante ein dia. mais povoada - de Rio de Japercursos mais eficientes.
neiro e São Paulo.
Já me referi à transferência. cts. caEm agôsto de 1941 - após baver
visita:do a Cachoeira. de PaUlo A!cnso, pital Federal. como imperativo cal>3tl'
a. Pedra. - e D baixo São FranciSCG de determinar a const..-ução da Plraenderecei ao Presidente :i.s Repliblica, pora a. Belém; empreendimento que,
um memorial, encarecend.l se estudar queiram ou não qu~__e_s~ . geêste interessante problen:a. técnico, nuinamente entrosado com a recupeecGnômico ~ ru~.Cional, e tel'minef o ração da Amazônia..
Foi em. 1912
meu traba'iho com. as seguintes consi- que Frontin tentou concretizar essa
ferrovia; e quão menoo a.flitiva. seria
derações:
"A marcha para. Oeste, não se a nossa situação no pass&do eonruto
pode apresentar o rto Sáo Fr:ln- mundial, se tivéssemos construido.
evitando-tSe, dessarte, o secciona.mencisoo como uma. o:u-reira~ ao condo Brasil, pela. ação simples 4e
trário, deverã. ..:onccner efica.s- to
alguns subm.arinos inimigos?
ment~ p3.J'3. ela, CO!UO se o litc.•ral
Por isto, rlZ constar no meu subsu..
r.e transpuzc~se pa.-:u a Unha. m~·
tutivo em relação à. Amazônia, f!oa-dia.Jlao dn ~eu curso princtpa.l. Tor- cliçáo
de empregar a. metade de pernar, c:.e :ato, navegável ~sa rt~
centagem orçamentária. a ela. rese.l:'mage:;~l), do co.a.ção de Minas
vada., de tn!cio. nas s~ n~ções
até Alagoas, é a:;>..:>)x!m-ar do platerrestres
e aquáticas com. ~ 6lemai3
nalto cer.t:a.l brasi!etro - objetivo
"t>recip:.:o ó~(iuela marcha: - s. na- regiões do Pa!s.
São 2.200 qullômetrcs de P1ra.pora
vegação marítima. pe.o i:lterm.écUo
d.e wna e.qua.via. na. qual Gs fretes a. Belém, - que a Cr$ 500.000,00 podel'ão ser equiparados a;os do:s por quilômetro - demandarão Cr$ • •••
1.100.000.000,00 1!3 do que noa
nossos serviços de cabotagem".
va.t eustar Volta Redonda·, representando, assiin, um trabalho de vulto,
m
inferior, porém, aos que já. temos .rea·
Quanto à Ama:Wrua, Julguei pru- lizado.
Pelo proposto, caberão por ano à
dente reduzir a três por cento. também, à parcela das receitas tributá- Amazônia Cr$ 270.000.000,00 dos
rias destinadas à Sl,la. recuperação. ,uais Cr$ i35.000.000,00 se destinarão
De fAto... êste problemw não é maJs as obras de Viação - quantia. su!irelevante, nem mais nacional que o ciente para, em oito a.nos, efetivar-se
das Sêcas, conjugado ao do São Fran- a. transcendental ligação feroviária,
ctsco e. depois. não sabemos b~m tão desenjada. pelo gênio super-patrióqU2l a. .ex~ a. lhe dar. Sanea.- tico de Paulo de Frontin.
•wlnalemos que· de Goiás para o
mento, ·mobilização de riqueza. ns:turais,
povoamento,
1ndustrlali2a- Norte - esPecia:lmente a partir de
ção . . . Não há aJnda programa. ce- Palma- já se entra. em plena. :egião
fln1do, ou mesmo racionalmimte es- amazônica, do Tocantins
de mooe
boçado~ de aproveitamento da. imenque, em quase metade do percurso,
sidão <la.
Amazônia.. o dinheiro o valor do empreendimento é notá-abunda:nte, ali lançado será, talvez vel para. essa. região.
contraproducente, exaurmdo-s~ em
Pa.ra terminar, permito-me recordesastre como os que têm marcado dar um episódio a qt;e aGSisti, quanóo
tantas tentativas generosas. E a. Ama.- ainda estudante de engeDha.ria, ~m
~nia· de agora. está em. véspera. de
exercícios :práti<:os capitaneado pelo
nos decepcionar
desola.'dora.mente, insigne mestre $da vivo ~ de penão nos fornecendo a. borracha su!i- netra.ntc e Vivás inteligência. Douclente nem mesmo para as neccssi- tor João Felipe Pereira..
<la.des da indústria. nadonal. Por
Desembarcávamos do combó!o d&
outro hdo convenhamos em que hâ Estrada: de Ferro Central em J=
teg!ões mais próxim&s e menos tn~
c.!e Fora, cuja estação, recentemente
pltas, cuja~ mobWzação econômica. s~ rec:onstruida., se apresenta.va., naquela.
na .ma.is !ácll e maJs imperiosa.
época longfngua, de finanças aper~- ·
Para. mim, o problema inicial de das (1905). como obra. monumen~.
mais vita: importância para. o Pa.fs a:rmada até de um& torre•••
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obsen'.ou-nos

o

professor o quanto seria. mais 'dtil,

ao invés de um conjunto caro CQm.o
aquêle e ·até excessivo p~ o objetivo
em mira, se tivessem prolongado ma.:s
alguns quilômetros da. ferrovia, sertão a-dentro.
Que dirão os que nos não conhecem
·a a:mplldão das zonas a. povoar e tornar .a.ccessivels, quando compararem o
minguado percurso de nossas llnh:~.S
de comunicações. falhas a.i:tda- nt's
elementos principais de sua. estrutura.,
com os nababescos p&~lâcios admin!strativos q_ue entulham a nossa. metrópole?
E vem apêlo as judlclos~ observações daquele velho mestre, do qual
me ~ostumei a ouvir sempre, e a.te
hoje, sábias lições de verdadeira a.ngenharia e do mais acendrado patriotismo~

Sala das SesslSes, 24 de junho de

1946. -

Henrique de Novaf.s.
N. 0 3.620
D!SPOSIÇÕES 'l'RANSI'rÓRIAS

Ao art. 1, n.0 n:
Suprinla.-se.
Justificação

Não enxergo razões que justifiquem
tra.nsferêneia da. capital do pa.1S.
Essa capital deve · permanecer na cidade do Rio de J.a.neiro, onde há mais
de trezentos anos está localizada sa.tisfa.tõrlamente. Adc.mais não devemos,
prin<:ipa.lmente na época atual. a.llmenta.r sonhos e desejos irrealiZá.veis
nem consentir que figure na Constituição dispositivo que jamais será cum2.

prido.

Rio, em Assembléia. Constiutinte, 2-'
de junho de 1946. - Dantas Junior.
N.0 3.621
l>ISPOSIÇÕES TRANSITóRIAS

Art. sejam reintegrados em se'lll!

postos e funções os civis e militares,
apcsentados ou refortnaldos, eontr3.
voDtade pró~ sem processo passa.do em julgado, ou no mesmo .absolVido.
Justi/ica.tlva
Estão compreendidos neste art. todos os oficiais reformados Do art. 177,
sem processo, e os que nele foram a.'bsolvidos; e bem assim todos aqueles
cuJa:s comissões de sindicâncias oplna..ram pela~ retorma ou .a.posenta.c1~r1a e Dão foram submetidos a pro-

cesso regular. Os civis aposentàdos na.s
mesmas condições tambêm se acham
compreendidOs na'S disposiçõe.! dêste
artlgo.
Sala das Sessões. em 24 de junho
de 1946. - Hu.go Carne!r.2_.
N. 0

3.~

Acrescente-se às Disposições transitórias:
Art. - O Presidente da República
organizará, der~tro de sessenta dias
após a promulgação desta Constituição, comissão presidida por magistrado federal vit&.licio, para apreciar, de
plano, as reclamações dos interessados
que hajam sido desdt- 1930, afastados
do exercício de seus ca.rgos sem ea.u.Sa
justificada devidamente comprovada.
em processo judiciário ou administrativo, a fim d~ determi.n.aJ· a resta.ura.ção dos direiros lesados.
§ 1. o Esta Collllssáo, tomando
conhecimento do decreto de anistia e
os julgamentos das comissões de sindieân~ia. e reVisora dos atos do govêrno e dos seus delegados, principalmente a instituída pelo parágra.fo único
do artigo 18 das Disposi('Jloc- Transitórias da Constitulçã.o de 1934, a.ssinalará os casos ainda não reparados,
apeza.r dêsses decretos e julgamentos,
pa.ra. que sejam im-ediatamente atendidos.
§ 2. o Os funci<mári« públicos
civis e os militares, com mais de dez
anos de exercício, nas condições dêste
artigC>, que n.ã.o tiv·e rem df': pronto restaurados os seus direitos por falta. de
vagas, ou por teretn atingido o limite da idade, serácl postos em disponibilidade remunerada.. '>U serão aposenta.doo ou reformados com as vantagens decorrentes da restauração de
seus direitos.
Sala da..<; Sessões, em 24 de junho
de 1946. - José Augusto. - Bias
Fortes. - Christiano Machado.
João Vila.sõoas.
N. 0 3.623

ACl'escente-se

Trs.n.sitórias~'

nas

"Displosições

o seguinte artigo:

Os juiz~ Promotor~ e de~ serVidores da eha.ma.d·a "Justiça. Militar"
instituída pelos Estsdvs, e que ficam
extintas por esta Constltuição. seri.o
aproveitados em cargos a.dm.inistra.Uvos <>u judiciários equivalentes.
Justijü:a.ção

Extinguindo-se uma. Justiça. que não
tem rs.zão de ser, justo é que rejam
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a.proveita.dos obriga.tõrt.a.mente os seus
atuais servidores.
Sala das Sessões, em 22 de junho

de 1946. - Gabriel de R. Passos. Magalh.áe$ Pinto. - José Bonifácio. José Maria Lopes Cançado.- LycrJ,rgo
Leite.
N.0 3.624

Acrescente-se
Tra.ns~J)rtas••

nas

o seguinte:

11

Disposições

Artigo - São ineligiveis no primeiro qua.triênio, que se seguir à. ·públic::açã.o desta Constituição para o cargo de Governador de Estado, ou de
Prefeito Municipal os Governadores
Interventores e Prefeitoo que, no período transcorrido de dez de novembro de 1937 até esta data, ocuparam,
durante mais de um mês, respectivamente, o cargo de Governador, Interventor. ou de Prefeito Municipal.
Pa.rã.gra.fo único -Podem, contudo,
os mesmos Governa.dores, Interventores, e Prefeitos, ser eleitos para o Legisla;tivo Estadual ou Municipal.
Sala das Sessões, em 14 de junho
de 1946. - Gabriel de R. Passos. Arthur BemtLrdes - Milton Campos.
- Toleào Piza. - José Monteiro de
Castro. - Plínio Barreto. Alde
Sampaio. Lycurgo Leite. JaZes
Machailo. - José· Maria. Lopes Cançado. - Maga.lh.ã.es Pinto. - José
Bon.ijácio.
N.0 3.625

· Acrescente-se nas "Disposições
Transitórias" o seguinte artigo:
- São inelegíveis, no primeiro quatriênio que se seguir à. promulga;ão
desta Constituição, para os c::argos de
Governador de Estado ou de Prefeito
Municipal os que tiverem, respectivamente, ocupado tais cargos, interina..
ou efetivamente, em qw:.l.quer época
a. partir de dois de junho de 1945, até
6 meses após à promulgaç§.o desta
Constituição.
Justificação

A emenda efetiva. a tradicional incompatibilidade de seis meses, em relação às eleição <ie 2 de dezembro de
1945, e a prolongação até sels meses
a contar da. promulgaçi() da. Constituição, por que, até então, o exercício
do Poder Executivo é pràticamente
discreclonário, sem que êsse.s agentes
do Govêmo tivessem órgão tomador
de conta da. sua. atuação govemamen-

tal - o que só se a.pura.rá posteriormente.
Ao demais, nêsse período muitos teriam a.rma.do uma. rede de inter&ses
que lhes assegurariam facilidades
eleitorais, c::om prejuízo para & bo&
prática democrâtica.
Sala. das Sessões, em 24 de junho de
1946. Pinto. Ma~

pos.

Licurgo Leite. - MagaUt.ã.es
Montêiro de-Castro. - José
Lopes Cança.do. - Milton Cam-

N.0 3.626

Disposições Transtórias
·Sub-emenda.
Em adltamento a emenda n. 0 1.193
- (D.A.C. - de 19-6-46 - págin~
2 . 738), o artigo 1' A" -Redigir assim:
- "No primeiro domingo de janeiro de 1947, deverão ser eleitos:" <os ·
mesmos itens I a. V da emen<ia> .
Justificação

Não é possível !a.zer a eleição em
dezembro. Os deputados P. senadores
devem 1r para os seus Estados, - o
que será indispensável, atendendo e.
alta relevância d~ eleições que vão
ser realizadas - ou terão de permanecer aqui; porque o Congresso está
em funcionamento .
S . S., 23-6-46. - Edmun4c Barreto
Pinto
·
N. 0 3.627
Disposições Transitórias:
Acrescente-se "0 número de mem-

bros da Câmara Municipal do Distrito
Federal será de 48 vereadores"
Edmundo Barreto Pinto.
.Justificação

A emenda. n. 0 1.198 - art. :S - do
Zeader de maioria é pela manutenção
do número anterior (24 vereadores) •
Porque essa injustificável restrição
quando permite o aumento para as
assembléias dos Estados? Ms.s não é
só. E' até 1rr1sório. O Distrito elege 17 deputados federais e a. sua Câmara legislativa só terá. 24 vereadores!!

S .S . 23-6-46. - Edmundo Barreto
Pinto.
N.0 3.628
Nas Disposições Transitórias:

Acrescente-se onde convier:
Art. o'!l pa.rã.grafo. Fica restabelecido, aos funcionãrios das SecretariaS
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re:ito à pereepção de gratificações adicionais, por- tempo de serviço.

Justificação

Até 1930, os funcionários das Secre~
terias do Poder Legislativo tinham
direito a gratificações adicionais por
tempo de serviço, depois de comple-.
tarem 10 anos de trabalho efetivo.
P.ela Constituição de 1934 foram res~
gua:rdados êsses direitos al)enas para
as gratificações computadas até a
data da. sua promulgação. A emenda
restaura. a situação anterior a 1930,
e que vinha de longa data. - José
Fonte3 R.omero - José Augusto. Gercino de Pontes. - Gracco Cardoso. Eusébio Rocha. Baeta.
Neves . - Barbosa. Lima. Sobrinho. Barreto Pinto. - Bias Fortes. --Christiano Machado. Castelo Branco.
João Henrique. Carlos Piro.to
Filho. - Souza Costa. - Alfredo Sá.
Aureliano Leite. Paulo Nogu.eira. Pedro Dua.rle. - Pedro
V e;gara. - Heitor Collet. - Acurcio
Torres. Getulio Moura. João
Aguiar. - Roberto Glasser. - Monteiro de Castro. Philippe Balbi.
- FlDres da Cunha. - Ja.ndtthy Car·
neiro. - L i ma Cavalcanti. - Samuel
Du<Lrte. - . José Jojjily. Olin.to
Fonseca . Antonio Felici<:tno. Lopes Ferraz . João Agripino.
-Souza Leão. - Góis Monteiro . Teixeira de Vasconcelos. Bayarà
Limá. - Brochado da Roc1ta. - Ernesto Dornelles. - João ..n.ren.des . Magalhães Pinto. - Arthur Bernarc!es. Paulo Sara.sate. Celso
Mc,chado. - Lahyr Tostes. - Eduardo Duvivier . Ju.ra.nd.ir Pires.
- Lino Machaco. - Agostinho

Monteiro. - Romeu Lourencão.
Osorio Tu.yuty. - Euclides Figueiredo.

- Plínio Lemos. - Hermes Lima. .Rut Santos. - Raul Pilla. - Magalhães Barata. - Alvaro Adolph.o. Lameira Bittencourt.

N.0 3.629

Ao art .
n .0 V, ·das Disposições
Transitórias:
Suprima-se.
1.0 ,

Justificação

Os municípios, em sua grande maio-

ria, no Brasil, estão a reclamar. com

a máJdma urgência possível, melhoria

para os seus direitos em matéria de
tributação.
Por que, pois, conce-der-se prazo de
dez anos para que venha a vigora.l" totalmente o dispositivo do n.0 vm do
art. 127 do Projeto?
Sala das Sessões, 24 de junho de
1946. - Leão Sampaio.
N .0 3.630

Titulo especial - Disposições Transitórias.
Acrescente-se:
Art. A União indenizará os Estados de Amazonas e Mato Grosso dos
prejuizos que lhes tenham advindo
em conseqüência dos tratados e atos
para a incorporação do Acre ao território nacional. Igualmente indenizará
os Estados pelos prejuízos sofridos
com o desmembramento do seu território para .a formação dos territórios
de Ponta Porá, Guaporé, Iguaçu, Rio
Branco e Amapá..
Parágrafo único . O valor das indenizações será fixado por árbitros e
se=á aplicado sob a orientação do Govêrno Federal em obras de proveito
dos respectivos Estados.
Justificação
A primeira parte desta emenda já
vinha consignada no art. 5.0 das Dis-

posições Transitórias da Constituição
de 34. As mesmas razões de justiça,
que ditaram aos Constituintes daquela
época o referido dispositivo são os que
aconselham a sua repartição na Constituição que se elabora, como também
a illclusão de idêntica indenização pelo
prejuízo daqueles dois Estados e mais
outros pela fragmentação do seu território para a formação das novas entidades polltica.s naeionais.
·
Sala cia.s Sessões da Co~stltuinte,
21-6-46. - João Villasb6as. - Vespa.!iano Ma.rtiru. -

Barrvs.

Agricola. Pae:s de

N .0 3.631
Ao art. 130 - No n.0 :r;v ~ no
- Suprimam-se .as palavras -

~

s.•

"-e

consignações".
!No § 5.0 - A<:re~nte-se: .. e será
cobrado .n o lugar em que se ~fetuar
a. .o peraçf.o" .
1 -

Justificação
A consignação llláo foi .até hoje

tributa'da, embora tôdas as leis, des.ie
a criação dêsse impOsto a els. se re·
firam. Ela se caracteriza. pela. remessa. das mercadorias de um comerciante para outro, e. fim dêste as ve~der.
Essa venda. pode ser efetuada de duas
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1.<> - o consignatário ou oomissárlo
age em seu próprio notne e vende e.s
mercadorias como sua$;
2.6 - êle age em nome .ào seu comitente, vendendo-as por ordem e conta.

dêste.

Ate11dendo a essa. diversidade de iorma na consignação, a Lei n.0 187, de
15 ·de janeiro -de .1936, repetindo dispositiVQS dos a.rts. 22 e 23 do Decreto
n .0 22.061, d-e 9 de .novembro de 1932,
determinou .etn. seus arts. 8.0 e: 9.0 ,
que: a) na-quela primeira. modalidade
ds. consignação, ·i sto .t. quando o ~on
slgn.atário age em seu próprio nome.
deve êste em seu nome expedir a. fatura e a .duplicata, e comunicar a.
venda ao comitente para. êste lhe expedir, ·t ambém, a 'fatura e a duplicata
correspondente, e õ) na segun·da. modalidade, .o consignatário expede a.s
!.aturas e as duplicat~ em nome do
consignante.
tNo primeiro caso se verificam duas
op~ações de 'Venda: ltllha no lugar da
expedição <ia fatura. e duplicata. pelo
~igna.tá.rio a.o comprador e outra
no lugar de idêntica expedição pelo
co~gnante ao consi.Stlatârio.
..
tN o segundo, a. operação é uma só,
isto é, .no lugar da. expedição da. !a.iura e dupll~ata. a.o comprador pelo
consignatário -em notne do consigllante.
o mesmo se dá. quan:cio a vends é
à ~ta.. devendo a. operação ser regí.stra~a no Itvro resp!:ctivo (Lei número 187. art. 24, .§-§ l.0 e 2.0 ) •
Sôbre estas operações. exclusivãmente de venda. é que () impôsto efetivamente recai, ;ficando o ato da con.siS'IlSção, <>U .seja o .sl~ples
~ca.dorias,
p&to. E ~.;o

e-nvio lias

isento de qualquer immais se acenttta, quando se eonsidera que a. unanimida:de
dos Estados, utuizan<l.o a faculdade
concedida no art. ~9 da. cit~da. :Lei
n.0 178, .arreca.da. o i.lnpôsto em selos
adesivos. aplicados às duplicatlt.s ou
aos livros de vendas à vic;ta, seguindo
a. norma adotada ao tempo que êsse
im:t>õsto per~ncia. à Uruã.o e -prescrita
nos §§ 1. 0 e 2.o do art. 25 do Decreto
n.0 22.061, de 9 de no"'embro de 1932.

O ato jurídico da. ton3iguação ja·
ma.ts sofreu qualquer tributação, re-

caindo o il:npôsto. ünicamante, nas
operações 'Cle venda.. para. as quais ela.
é apenas um dos meios conducentes à
rea.uza.çio. conseqüentemente, não
deve ser ela. conservada. no texto da
lei C()Ill.O palawa inútil .
2 - Pareceria desn-ecessário que
se acrescentassem ao disposi!.i\to em

qu-estão a<ruelas pslavras da. emcndS
- "'e será. cobrado n.o ~uga.r em que
se efetuar a. operação•• - po-rque sendo .a :venda u:n fato, sôbre êle xeca.irâ
o impôsto no lugar .e: no mom~uto da
sua. .Tea.liza.çã.o. Acontece, porém, que o
ill:terêsse dos Esta.dos fabris, influenciando na legislação, criou nvrm~
pre~udiciais aos Estados. onde vendem
os produtos da sua.· !abrioea,çã.o. O tipo
mais perfeiio dessa legislaç~ violadora. da norma constitucional ê o Decreto-lei n.0 915, que, procurando definir, "para. os ejeitoo /iscais". o Zugar
ã<t opera.ção, criou normas a.Tbitrais e
aberra.tórias da. com.petênda. legislativa da União, retirando a. com~tên
cia arrecada:dora. de um Est9.do para
tl"a.IlSferi-la. e outro. Nessa. ava.-nçaãa.
l~slativa, determinou que, •no caso
da. venda ~er efetua.da pelo t:róprio
produtor ou fabricante.. o lugar àa . ·
ol)eração para e:!eito fiscal, será :aqué1~ onde a. merca.d<>11a. foi produzida
ou !a.bricada. " Nesse caso. u~ firma
fabril instalada. no 'Distrito Federal,
eteturundo aqui. diretamente, e. venda
dos seus produtos, se tiver a sua. fábrica instala;da. no ]!sta.do do Rio. e.i
pa,.gará o ilnpõsto. embora. aqui rea1i~ a. operação de Vellda. e aqui expeça
as !aturas e duplicatas. E' êsse desvir" tl.l3Jllento ode> direito a.o impOsto, ç~
a. emenda visa. sanar.
'Sala. da.s Sessões da. Constituir.te, .
21 <ie junho de 1946. r - Joéo Villasbõas. - Dolor d.e A7u!.rade. - Ve~
Si.cm.O Martins. Agricola Pc:i.<t ite

Barros.

N.0 3.632

Ao titulo " Das Dlsposlções Tra.nst-

~r1as''.

Acre;cente-se onde convier:
..Art. "No primeiro provimento cl015
cargos preVistos no art. 80, serão nollleados: wn têrço d~ntre os juizes fec3.era1s que serviam em 10 de noTembro de 1937; um têtço dentre desembargadores dos Estados compreendl-

qos na jurisdição do respectivo Tribunal de Recursos, um têrço dentre
advogadOS" e mem'!Jros do Ministério
~blico

§

loca.is.

1. Para. proviinento do primeiro
0

têrço, o Supremo 'l'ribunal

Federal ·
ma.gistrada Repúbllca.

remeterá. a :ista. dos
~os

§

antlg~

ao Preslden~
2.0 Qua.nto aos demais terços, se

observará o seguinte: para~ cada. Tl'i·
'bunal de Recursos, o Supremo 'l'r1b11·
llal Federal organ!z.ará uma llsta dle
:sets desembargadores e outra de se~
Juristas. dentre os quais o Presidenw
d.a República escolherá dois titulares,
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que correspondam a• cada uma daquelas categorias".
Sala das Sessões. -

Romão Junior.

N.0 3.633
. Inclua-se nas Disposições Transitórias:
Art. O tempo em que o funcionário houver exercido mandato legislativo federal ou cargo ou função, estadual ou municipal, antes de haver ingressado nos quadros do funcionallsmo federal, será computado integralmente, para os efeitos de aposentadoria.
J'UStijicação

Tem em vista a emenda restabelece:- um dispositivo constante de lei antiga, a. de n.0 2 .356, de 31-12-9'10, que
em seu art. 95 exten<lla êsse justo amparo, indistinta:tr:lente, a. t.odos os funcionários.
Porque essa odiosa separação de
fronteira, no setor do serviço público,
em relação a tempo de serviço prestado, se uma. só bandeira preside e
inspira hoje, em. todo o território nacional, o trabalho de todos os bra.slleiros?
Qual o nobre congressista, nesta. Augusta Assembléia, que não julgaria
um serviço prestado ao país, todo
aquêle desempenha.do na a-dministração do Estado que representa.?
Ademais, como ficou dito, visa a
emenda restabelecer um dispositivo
justo, da. legislação antiga, agora. precisamente, quando tanto se fala de
amparo e assistência ao trabalhador.
sala das Sessões, 24 de junho de
1946. - Agrícola Paes de Barros.
N.0 3.634

-

Disposfções Transitórias

E' aproveitado e!etiv.amente na classe
inicial . da carreira. de oficial legislativo quem, como ex--oontrs.tado da.
Secret&ria. da Câmara Federal. dispensado em 1937, contasse para paga.·m~nto do respeêUvo o::-denado
com
dotação orçs.I:lentá.ria.
Justificação
~ta.

emenda. .inspira-se no justo e
elevado propósito de amparar a quem.
como ex-servidor desta Casa. tenha
uma. tradição de relevante atividade
e eficiência nos trabalhos atribuidos
à sua. competência funcional.
Sala das Sessões, 24 de junho de
1946. Heitor Collet. José de
Borba. Celso Machado. B~

Fortes. Vt.egas.

Pedro Vergara. -

Augusto

N.0 3.635

Substitua-se o n.0 n do art. 1.0 das
Disposições Transit6ria.s, pelo seguinte:
Art. Noventa dias após a promulgação desta Constituição, o Poder
Executivo nomeará uma. comissão ~e
técnicos para escolher no Planalto
Central do pais o lugar em que deve-rá.
ser localizada a Capital do Brasil.
Parágrafo único. Esta. Comissão
poderá ratüicar a escolha. feita pela
Comissão Cruls, devendo apresentar o
seu relatório dentro do prazo improrrogável de doze meses a. contar da
data. de sua nomeação.
Art. A lei ordi.nária. fixará os prazos e estabelecerá as demais providências para que se efetue a transferência da sede do Govêrno da
União, dentro do mais curto prazo
possível.
Art. O não cumprimento de qualquer das determinações acima, tornará os seus responsáveis inelegíveis
pelo prazo de dez anos.
Justificação - Carta anexa
Pedro Ludovico. Dario Card..oso.
- Diógenes Magalhães. - Israel Pinheiro. - Guilherme Xavier. - Galena Paranhos.- Caüzão Goàoi. - Gercino ele Pontes.-Domingos Velasco.Vespasiano Martins. Arth.ur Fisch.e:r. Tei:reira de Vasconceüos.
Moreira da Rocha. Arthur
Bernardes. -Medeiros Neto. - Antônio Corrêa. Valtredo Gurgel:
- Flores da Cunha. - Antenor Bogéa
- Hermes Li17U%. - Agostinho Monteiro. - Epilogo de Campos. - Etelvina Lin:t. - Arêa Leão. - Campos
Ve:rgal. - Jalles Machado. - Castelo Branco. Odilon Soares. Raul Barbosa. Almeida Monte.
- José Varella. - João Botelho. Lino Machado. GóiS Monteiro.
- João d'Abreu.

J'U.Sti/ictzçáo
Da emenda, do n.0 n do art. 10 da
Dlsposlçã.o Transitórias.
Rio 'tl.e Janeiro, D. F. -Em 15 de
junho de 1946.
Dustre Patrício,
Deputado João d~Abreu.
Atenciosas Saudações.
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Permita-me que exprima. a. Vossa
Excelência. as mais vivas congratul&ções pelo brilhante discurso proferido
na Assembl~ia. Constituinte, no dia 6
do corrente, a propósito do momen..
toso problema da mudança. da. Capital
Federal. Convencido que estou, há
longos a.n os, da imperiosa necessidade de que se proceda a essa transferência., em benefício dos altos interêsses .do pais, tenho procurado em
~rentes oportunidades, contribm,
obscura mas sinceramente, para a. vitória da idéia. Encontro a.ssim motivo para franco regozijo civico nas
eloquentes manifestações que ora se
fazem ouvir, nô Parla·m ento e na imprensa, em prol do belo projeto que,
até bem pouco, era considerado uma
_simples utopia, embora· a favor dele
também se tivessem pronunciado, em
dias idos, grandes figuras de estad..i!tas e patriotas, das maiores que oBrasil tem conhecid() .Com efeito. ~ fácil ver, através de
tão claros indícios, que a idéia. continha em si fôrça suficiente para impor-se à indiferença de uns e ao ceticismo de outros, de modo a abrir vitoriosamente o seu caminho, até !':Ouverter-se na, esplêndida. realidade que
todos desejamos. As próprias contingências dos dias que Vivemos, eriçàdos
de diticuldades de tôda sorte, sobretudo quanto ao abastecimento da população metl'opclitana, vêm contribuindo para acentuar a justa impressão de
que o Rio de Janeiro já. cumpriu a s~a
missão r.Jstórica de capital do Bra3il,
impondo-se quanto antes, .a correção
do êrro secular, com. a transferência
da. sede do Govêmo pa,ra o interior do
pais, em têrmos que a.ssagurem, si·
multâneamente, duas grandes vant:lgens. Primeiro, ·a de resguardá-la o
mais po~sivel de ataques cllretos de
eventuais 1nimigos e até, de subv~r
sões da ordem, estimuladas por agr~s
sões do Exterior; segundo, a de permitir-lhe que exerça por igual sôbre o
cõrpo inteiro do pais, as funções que
lhe devem caber, em relação ao ~r
ritório nacional.
~ verdade que, no tocante à prim~i
ra dessas vantagens, se pode objeta~.
com certa razão, que em f~e das modernas conquistas da. a..~e bélica e dos
crescentes progressos da. aeronáutica,
o seu signi!icado se vê de multo reduzido, em confronto eom o que era dantes. As mais recentes lições da história, todavia, não são de ordem a que a.
considerarmos de todo eliminada. Ai

está o exemplo de Moscou. COlocada
em parte bem central do imenso território russo, a histórica cidade foi, difícil
e precàriamente atingida pe·lo maior gên1o militar da história,
quando os recursos da. guerra ainda.
não haviam conseguido o grau de eficiência que hoje os caracteriza.; mas,
diretamente visada pelo poderio da
máquina de guerra alemã, quando
essa eficiência jé. alcançara limites
tã~J altos~ pode, ainda. assim, a salvo
de ocupação;-ser.vir..de sede. aos órgãos
dirigentes · das Repúblicas Soviéticas,
no formidável esfôrço de. defesa com
que barraram as investidas da nação
agressôra. Quanto à segunda va~ta,- .
gem, de tal sorte me parece óbvia, que·
seria excusado referi-la. Entretanto,
hei de aludir a ela no decorrer destas
breves considerações, que formulo
a,penas na qualidade de brasileiro e
·cttiad~ sinceramente desejoso de ver
o progresso e a felicidade de·-seu pais.
E se reconhecemos que a idéia da
mudança da capital já. amadureceu e
encontra, atua:lmente, profunda ressonância em todos os espúitos,, parece
mais do que certo que aos ilustres
Constituintes de 1946 cabe o papal
histórico de dar o passo decisivo para.
a execução do projeto, estabelecendo
na Carta constituciona·l o prazo exato em que se deva verificar a sua concretizaç~o e fi:.::ando, em têrmos definitivos, o local destinado a servir de
nova sede ao Govêrno da República.
~ sobretudo quanto ao segundo ponto que desejo exprimir a Vossa Excelência os meus aplausos mais caloro..
sos às considerações expendida.s. na
tribuna da Assembléia COnstituinte,
em fa.vor do prevalecimento das 1'82Ões
que determinaram a escolha do Planalto Central de Goiás, tal como estava previsto, sàbiam"ente, na Constituinte c!.e 1e91.
Acompanhando com vivo interêsse todos os debates em tôrno do assunto, e as contribulçõPs oferecidas ao
seu esclarecimento, d.!spensei a merecida atenção às idéias expostas, em
discurso e entrevista à imprensa.. pelo
meu ilustre Amigo, Deputado Daniel
de Ca.rvaL.'lo, - a cujo patriotismo e
espírito público rendo as minhas homenagens, - no sentido de que a
transferência, se faça, ni~ para o
pla.nalto de Formosa. e slm par.a. o
Triângulo Mineiro. Considero. !!r-lalmente, valiosa contribuição para ., es·
tudo da J"llatéria. a "memória" elaborada pelo distinto Engenheiro Lucas
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Lopes, em defesa de igual ponto de ça, verdadeiro fator de unidade e coevista. Trata-se, realmente, de um tra- são naclona.l. Será, realmente, a cabalho que muito recomenda a compe- pital do Brasil, o cérebro e o coração
tência do autor, pelo senso de obj~ti da grande Pátria. que nos foi legada
'Vidade cotn que procura demonstrar a pelos nossos maiores, mais a cuja. integraçã.o geográfica. ainda não consua tese.
Embora não pretenda, nesta oportu- seguimos da ro neeessário significanidade, estender demasiado as consi- do, em têrmos de valénda econôm!cs
derações qtie o problema me sugere, e so;:ial..
.
sinto-me inclinado, todavia, a g.cenO deslocamento que se pretende,
tuar que, a meu ver, a razão, no caso, com a localização da metrópole no
está com Vossa Excelência, quando Triângulo Mimeiro, importaria, de
advoga a manutenção do ct'itério de certa modo, em elidir êsse aajetivo:
escolha consagrado na Carta de 91 e estaria.Inos levando o govêrno da. Reratificado pelo parecer da Comissão pública quase para o centro ào JJrel$it
Exploradora sob a chefia do Profes- Meridional, não para o centro ão B-rtz. siZ. O centripetismo que caracteriza a
sor Luiz Cruls.
da.s metrópoles haveria de ex=rE por qua · assim me parece? Porque !unção
cer-se
em
proveito de uma região já
acredito que a transferência da Ca- de certa maneira
privilegiada por conllital se d.estina, sobr~tudç, ~ dt::r ~m dições geográficas e históricas be:n
impulso decisivo à mtenonzaçao de
favoráveis do que aquelas rcnossas fôrças civilizadoras, levando à mais
cullares,
agora, aos "desertões"
binterlândia. brasileira., quase inteira- do Brasilainda
interior.
A sua ação c:lta.mente desassistida e desa.m1Jarada, a
litica manifestar-se-ia em proveito
ação de presença. do Pod.er Cent~3:1, próprio e não em beneficio do paí:;,
localizado até agora em ares. penfl- considera ndo como um todo, e a eXica., por um êrro explicável no~ ~eu gir, por isso. mesmo, cuidados especiais
tempo e em face ~s contingenCl_!lS e mais a tenta vigilância. da parte elo
históricas, mas que a noSSa geraçao
Público, justamente em t·el9.ção
Incumbe corrigir. A escolha do loca.l Poder
às
·áreas
onde m.ais desfavoráveis se
já. demarcado perto da. cidade de Forapresentam
as condições de vida e
mosa parece-me a vários títulos, feli- onde o homem
brasileiro ainda Dão
císsima. ~e local está - como já. pode usufrull" uma
existência digna.
toi dito, noutra oJ)ortunidade, - "no e te:iz.
que se :poderá chamar o centro de
Sob certos aspectos, a n-ansferência
g=:avidade do mapa poUtlco do Brada
capital não há de ser sim?les im6il, que é, fisiogràficamente, tam~m
perativ-o de ponderosas razões políum ponto simbólico, pois dêle flu:!:n ticas
e administrativas. ?ara ·ltingir
as é.guas que se vão repartir pelas três integralmente
todos os objetivos que a
grandes bacias brasileiras - a fran- valorizam, a idéia
e deve s.er
ciscana, a da Tocantins-Amazonas e encarada, também, precisa
em têrmos de soa platina. Situa-se . em um plan~lto
nacional. Tanto quanto
maravilhoso pelo clima, pela lrnga- lidariedade
possivel,
a
preferência
pelo Planalto
ção, pela beleza das pa.iza.gens, pelas
de Goiás atende e êsse objepossibilidades de turismo, pela. rique- Central
uma vez que a área nêle reserza. das terras (campos, florestas, áreas tivo,
nda ao futuro Distrito Federal se
de cultura) . Está. no local mais pro- situa
no paralelo que corta pelo meio
tegido do território nacional quanto à o mapa
Brasil. E haverá suficienpossibilidade de uma agressão á.era ou temente .do
poderosas
que nos levem a
terrestre. E a metrópole alí situada conclutr pela contra-indicação
do 1~
fàcilmente poderá ligar-se a tOdas as cal escolhido, atentas_ suas condições
Unidades da Federação, e manter, com e recursos naturais? Tenho para mim
um dinamismo poderoso, a s;ra.nde que não. ·E stou sinceramente coa.venunidade da. vida nacional, ·mediante c1do de que todos os argumentos até
1I:!Iuénc1a. un!torme sôbre tôda ex- ago..""S.
invocados contra a loc~liz'l~.á.o
tensão do território brasileiro - de da capital
no ponto previsto na. Carta
norte a sul e de este a oetse." Tra- de 91 servem,
exatamente. para dE>ta-se, portanto, de .um local mais ou monstrar o aclrto
e a felicidade ~a
menos eqüidlstante, em relação nos escolha.
pontos extremos das fronteil'as
do
país. Situando-se nêle, a metrópole
Numa época que já se convenctopoderá preencher, em beneficio <io nou chamar de "Idade Atômica••, eviBrasU total, a sua função propulsora,
dentemente não será fácil ao esplricomo fulco de progresso e c1v11lzaçR.o. to hwn.ano prever a importância que
Agirá., ao demais, como fiel de '!la'ta:a.. a energia hidráUlica ainda podem ter,
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no futuro, em relação ao progresso dos
aglomerados scciais. -Todavia, qu.~r
me parecer que uma das razões !undamenta.is para que se prefi.."'"B. o local escolhido no Planalto Central é,
entamente, não ser êle o mais indicado, sob êsse aspecto, a. favorecer
uma alta industrialização. Do co:ntrã.rio, muitos dos objetivos a que se procura atender com a mudança da capital, estariam.' prejudicados •c in nmine".
Com efeito: que se pretende. com
essa mudança? Que a séde do Govêrno da República i'iique situa.d a, em
condições de segurança se não
. absolutas, pelo menos relativas - em
local tranqüilo, tanto quanto possível
a igual distância dos pontos extremos
do território nacional, para que a ação
dirigente se processe em têrmos equânimes quantos às ãiferentes regiões
do pais e não tenha. a. afetá-la a pressão de certos fatores prejudiciais ao
encaminhamento, em moldes amplos,
dos problemas nacionais, tantas vêzes confundidos, atualmente, com os
que são característica e especifica. mente locais, isto é, do Distrito Federal. Ora, basta, para tanto, que a
localização se faça numa cidade higiênica. 'de bom clima, com recursos
bastante para permitir a instalação
dos vários órgãos do Govêmo da
União e das representações estrangeiras, e que possa ter um bon:. sistema. de comunicações interiores com
t~das as Unidades da. Federação.
Prever, de logo, condições favoráveis a um rápido surto de industrialização, importa no sac:'ifício, "a
priori", das condições de tranqüilidade que se fazem necessárias, para que
a atuação dos conselhos governamentais se ::."evista da segurança e isenção
imprescindiveis. Lembraria aqui, ainda
uma vez, o exemplo de Washington,
que me parece típico. Guardando-se
~ devidas proporções, tudo o que nos
cabe desejar é que a nossa nova metrópole, na sua expressão demográfica e econômica, esteja para o B~
assim como aquela. cidade para oa
Estados Unidos. E não tenho dúvida
de que o poderoso estfmwo irradiado
da. Capital, há. de fazer-se sentir intensamente, já. agora do centro para
a. perl!é."ia., beneficiando, por igual,
todo o pais, inclusive a promissora
região do Triângulo Mineiro, que, por
llle estar mais próximo e dispor de
condições naturais tão :favoráveis a
um brilhante surto econômico, há. de
converter-se, necessàriamente, em um
dos mais poderosos pontos de apolo

para êsse maravilhoso esfôrço de penetração das fôrças civiliza.doras a
que o patriotismo nos convoca.
Roubando o precio~ tempo de Vossa.
Excelê~cia. com essas despretenclosas.
considerações, faço-o, sobretudo, pa.ra.
significar-lhe a grata convição em
que estou de que, meditando sôbre oproblema, não terão dúvida em formar ao lado dos que advogam o ponto
de vista. dos ... constituintes de 1891
todos os ilustres·- brasileiros que se
vêm manifestando, atualmente, em
favor de outro critério, na. esco1ha. do
local para a nova metrópole. E s:Jb a
inspiração de seu patriotismo, assegurarão a unanimidade necessária
para que o projeto se concretize a.
breve prazo, como o estão exigindo.
agora, mais do que nunca, os supremos interêsses do Brasil.
Reiterando a Vossa Excelência as
expressões do meu alto aprêço e cor'!
dial admiração, subscrevo-me, atenciomente. - Compat. obg. at. e Am.1.
M. A. Teixeira de Freitas.

N.0 3.636

As Disposições Transitórias:
A todos os oficiais-generais reformados, ou postos na reserva, por motivo ele ordem politlca relacionada com
a resolução constitucional de 1932, fica.
assegurado o direito doe re!ngressar à
ativa. ou a permanecerem na situação
de inatiivdade em que se encontrem,
desde que não possam pela idade, re?erter às fileiras, como se as deixassem
agora..
.!usti/icaçã.o

Muitíssimo poucos são os oficiais
generais, do Exército, ou da Armada,
que cont!nuam sacrificados por terem
sido castigados por conivência, real ou
suposta. com os revolucionários de
1932. A maior parte deles beneficiouse com a anistia. Há. porém, ainda,
oficiais generais, como, por exemplo,
o almirante Arthur Thompson,. que
até hoje não !'ecuperaram a situação
que lhes é devida. e que lhes não pode
ser n~gada. Cumpre esauecer, definitivament~. as dissenções, as lutas, as
paixões e os odlos que dividem os
brasileiros de l93G-1946.
Sala das Sessões, em 22 de junho de
1946. - Flores d4 Cu.nha.. - Duque
Mesquita. -

Au.vusto.

Celso Machado. -

José

3.637
Acrescente-se às Disposições Trans1tór.Uts o se~te:

-239.Art. Continuam em vigor as lels
de organJ.zação judiciária dos Estados.
no que não colidirem com ~ Constituição, até qu~ a le! de arga.nização
Judlclári.a federal seja :promulgada.
1 1. 0 Os juizes e desembargadores
da justiça estadual serão automàtiea.mente aproveitados nos cargos idênticos do Poder Judiclá.rio da tJniã.o.
1 2.0 Os membros do Ministério Pt\blico estadual também serão obrigatoriamente aproV'eitad~ nos ·eargoc
ld~ticos do Ministério Público <ia
Un!ão.
§ 3.0 As funções atribuídas aos Procuradores Regionais da República. passarão a ser exercicias p()I' Procurado-

res Judiclais da República, sendo nes-

tes cargos aproveitados os titulares
daqueleQ.
Justificação
A emenda decorre da proposta de
unificação da justiça e .do Ministério

Público, regulando-se a trans!ção do
atual sistema para o de unidade, propôsto.
Sala. das sessões, 24 de junho de
1946. .Raul Barbosa•. Osvaldo
:.tuda:rt. - Almeida Monte. - Argem!ro Fio.lho. - Martiniano de Araúto. - Alencar Araripe.

N.0 3.638

Transformem-se em

DB. I a IX das

§§ 1.0

a 9.0 os

Disposições Transitó-

rias.

J ustijicaçã.o
A emenda. tem a finalidade de melhorar a técnica do projeto que, de
um modo geral, usou os algarismos
romanos para a simples enumeração
e não para a detenxólação de normas.
ainda que secundárias. A justüicação
é idêntiCa. a de outras emendas, no
mesmo Sêntido.
Sala da.s ~ssões, 24 de jUllho de
1946. - .Raul BarbOsa.

As Disposições Transitórias:
•.
Diga-se. onde eonvler:
".As eleições para governador e vlce-

gover.oador dos E~tados e par& as as~
~tembléias estaduais realizar-se-io no
1~7··.

de

Sala das Sessões. 24: de Junho de
1946. - Brochado da Roc.Jtct.
N.0 3.640
As "Disposições transitórias"
Acrescente-se, no comêço do Título,
o seguinte:
" Art. 1.0 O primeiro periodo dos
mandatos de Presidente e Vice-Presidente da República, Deputados Federais, Governadores e Deputados às
Assembléias Legislativas dos Estados.
Prefeitos e Vereadores terminará em
7 de abril de 1950.
§ 1,0 Em igual da·ta findará o mandato dos senadores eleitos na forma.
do art. 3.0 •
§ 2.a As eleições para o segundo pe-

ríodo dos mandatos referidos neste
artigo se realizarão em 8 de dezembro

de 1949.
Art. 2.0 Promulgada esta Constituição, a Assembléia Constituin·t e elegeri, no dia imediato, o Vice-Presidente da República para o ·primeiro periodo constitucional; e, em seguida, se
separará. em Câmara e Senado, para o
exercicio do Poder Legi::lativo ordi-

nário.

§ 1.0 ·A eleição do Vice-Presidente
da. Rep•iblica se fará por escrutinio
secreto e maioria absoluta de votos.
no !Jrimeiro turno, ou maioria relativa, no segundo.
§ 2.a São inelegíveis:
a> os que exerceram as funções de
Presidente da República dentro do período de 28 d-e fevereiro de 1945 à
data do pleito, fixada nesta Constituição;
.
b) os que, dentro do mesmo prazo.
exerceram as funções de Ministro de
Estado. de Gove:'Ils.dor ou Interventor, ou de Prefeito do Distrito Fe-

deral;

c>

os parentes, consanguineoo e

afins, até terceiro grau, do Presidente da República.

Art. 3.0 Noventa dias depois de promulgada esta Constituição, procederse-é., em cada Estado, à eleição eonjuiJ.ta de Senador Federal, Governador, Deputados à.s Assembléias Legislativas, Prefeitos e Vereadores muni-

N.0 3.639

primeiro domingo

Justijiccr&llo
·Será feita da. tribuna..

fevereiro

de

cipais.

§ 1.0 o número dos Deputados e o
dos Vereadores serão os consU:.ntes

das constituições estaduais, promulga-

das por efeito e sob a vigência da

Constituição Federal de 16 de julho
de 1934. •

§ 2.a Na mesma data se realizarão,
no atual Distrito Federal, as eleições

-240para Senador, Prefelto e Ver.adores,
cUjo número será o dos antigos In-

tendentes: no Estado de São Pa.ulo.
para mais um Senador, considerandose co:n manda-to de oito anos aqueles
dos dols eleitos o:tue tiver maioria de
votos: e. nos Estados do Amazonas,
de Sergipe e de Mato Grosso, para.
mais dois Deputados Federais.
§ 3.o São inelegíveis:
I - Para Senador e para Deputados federais <art. 3.0 § 2.0 . i í. Jine) :
a) até dois meses de cessadas as
suas funções, os Ministros de Estado,
os Chefes e Sub-Chefes dos Estados
Maiores do Exército, da Armada e da
Aeronáutica. os Interventores e o Prefeito do Distrito Federal, os Secretários de Estado, os Ch-efes de Polícia,
os comandantes de Policia Militar, os
Dlagis.t rados e os membros do .:Miirlstério Público:
b)
os parentes. eonsan.guineos e
afins, até o terceiro grau, do Presidente da República, ou do Interventor no respectivo Estado, salvo se já
tiverem exerdào o mandato.
l i - Para GovernadGr:
a) os referidos no art. 2.0 § 2.o, a
e os que, den·t ro do periodo mencionado na mesma disposição, exerceram. no resped!vo Estado, funções
de Governador, Interventor, Secretário de Estado ou Chefe de Policia:
b) os re.f eridos no inciso r dêste
~ágrafo, nas mesmas condições nele
es1;.abeleclda.s.
m- Para Prefeito do atual Distrit-o Federal:
a) os referidos no art. 2.0 , § 2.0, c:, e
os que, dentro do periodo menciona-do
na mesma disposição, exerceram funÇÕeS de Pre!eito, Secretário da Mullicipaiidade ou Chete de Pol!cia;
b) os referidos no inciso I dêste
parágrafo, nas mesmas <:onc!ições nêle
~tabelee1das.

rv - Para Deputados às Assem..
bléias Legislativas:
a) até dois meses de cessadas definitivamente as suas funções, o Interventor, os Sec~tã.rios de Estado, o
Chefe de Policia. o Oomanwmte da
Policia Militar. os magistrados e os
l:nembros do Ministério Público;
b) os parentes. consanguineos
afins, até o terceiro grau. do Interventor, salvo se já tiverem exercido o
mandato.

e

V - Para Prefeito Municipal:
a) os que, dentro do periodo 1nd1_.
cada no art. 2.0 § 2.0 , a. ocuparam
a chefia. do Executivo local;
b) os referidos no inciso IV, a~ dês-

te parágrafo nas mesmas condições
nêle estabelecidas;
c) os parentes con.sa.ngulneos e
a!:1ns, até o terceiro graus, do Interventor ou do Prefeito.

V I - Pua Vere~ores:
a:) até dois mese,.- de_ cessadas den....

tivamente as suas funções~ -o:s··J>reteitcs, os magistrados, os membros ao
Ministério Públic(), os diretores de
serviços a..dministra.tivas e as autori...
dades policiais, e, no Distrito Federal,
além da..qutles. ·os secretários da MU..
nicipa.lidade, o Chef·e de Policia e ~
diretores de· entidade a-utárquica:
b) _os referidos no inciso V, c dêste
parágfàl'o.- -- --- . .. .
.
Art. 4:.0 Para as eleições de que

tra.~

tam o:; arts. 2.0 e 3.~ se ex1giiJi.o,
ainda, os requisitos especiais desta
Constituição (arts. 8, m e 52, In) &,
em geral. as condições de brasileiro
nato e do exercfcio dos direitos poli..
ticos.
JustiJicaçlJ.o

I. A emenda: visa instituir a ele-içao
conjunta e a coincidência rios perlOdos de mandato-para. tOdos os cs.rgo.s - federais. estadua.iG e municipais --·

de origem popular.
n. E' câ.non de nosso direito, desde
o Império que "os poderes dos deputados da legislatura que vai findar só
terminam depois de constituída a nova.
Câmara (parecer das Comissões reunidas de Justiça Crim.inal e Poderee
da Câmara. dos Deputados. aprovado
em sessão de 5 de setembro de 1867) •
Essa doutrina., assentada. em 1835, . por
ocasião do processo e prondncla: de
:Manuel Zeferino dos Santos, fôra confirmada pelo Senado em 1587, por
ocasião do julg~nto do Brlgadell'o
Manuel JoaqUim Pinto Pa.ca. Mas :sO
se ccn.siderava •·constltuida"' a Cã.ma.-ra. "após a.s sessões preparatórias"' ou
tõsse, na. data de illa.uguraçá.o da nova. leg;..sla.tura, 31 3 de maio <ci1.scuno
do deputado Epalninondas, a. pág3. 6'1
do tomo 5.0 dos "Anais do Parlamento Bra.sile1ro' - sessão de 1857). Com
essa teoria. concordam João Barba.Ihll
C"COnst. .Fed. Bras. •• 2.• ed., J>â&.
120).

.
Ora. o projeto estabelece QUe o Congresso Naeiona.l se rel.Inlrá a. 7 <le a.brl:
Cart. 9.0 ) "para. inaugurar a sesslo
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legislativa.''. .Assim, só em rz de a.brll
de 1950 termina.rão os poderes da. Câ.ma.ra. atual. E, se fôrça. é que com o
prazo da. •. legisla.tura. coincida do do
.mandato do Presidente da. República.,
-deve-se entender que o P.,rimeiro quatriênio executivo findará naquela
mesma data. (com o pequeno acréscimo
.de dois meses e poucos dias) , a. menos
que se aca.bame com as férias do Le,gisla.tivo, ou fOssem llm1tada.s a vinte
dias, de modo que êle se msta.la.sse
.normalmente em 27 de janeiro; e isso
também contraria os nossos precedentes e a. conveniência. geral. Acresce
.que Câmara. e Senado, reunidos, para.
-4finaugurar a. sessão legislativa.", poderão, em um só e mesmo dia, e sem
lleoessldade de outra. reunião conjunta., preencher aquela. missão e receber
·o compromisso do Presidente e do Vice-Presidente (projeto art. 12, ID) ,
·que vierem a ser e~eitos para. os novos
~ su~sivos quatriênios.
P.or outro lado, determina: o projeto
.Que o Presidente e o Vice-Presidente
~eriio eleitos icento e vinte . dias antes
..cio término do periodo pres1denclal..
<art. 53). Terminando o priniéiro deles a. 7 de abril, segue-se que a. futura. eleição serâ a. 8 de dezembro de
1949, seis dias depois de se completarem quatro anos do recente pleito
-<ie 2 de dezembro de 1945.
m - Em outras disposições da
~menda. se regulam os casos de mele~bllid.ade; e, entre os atingidos por
ela., na. conformidade do espfrlto que
. Dresidiu à.. redação do texto definitivo
-do projeto (art. 157), se incluem os
-cidadãos que desfrutaram ou desfrutam grande s~ma de poderes, depois da.
"lei constitucional n.0 9" de 28 de fevereiro de 1945, a qual. jâ prescrevta.
-a designação de d.a.ta para. as eleições
tederats e estaduais (art. 4.0 ) . o ·
-ttitério proposto é, .as1m.. de irrecusâ"Vel mora:idade politrcã.
Sala das sessões, em 24 de junho
.Qe 1946. - Pra4o Ke"ll:y.
N. 0 3.641
.Tftulo especial- DisposiçtSes

-sit&ias:

·.rra.n-

EI1minM' o artigo 2. 0 •

Sala das Sessões, em 24 de junho

.<f~

1946. -

Ruy Almeida.
0

N. 3.642
Ao Titulo Especial - CJD1spos1çOes
'Transitórias.''.
. Art. Ficam isentos do 1m.pOsto de
"Ua.nsmissão inter-mf'OS cs mUitares e

os funcionários públicos civis federais,
estaduais e municipa.ls que adqu1ra.m
imóvel para stia. residência..
PaTágrafo único. Caso esteJa. onerado o imóvel, é isento, também, dD
1mpooto predial que incida. sôbre o
mesmo .até o seu final resgate:
Justificaç(J,o
..A emenda. visa. resolver o problema
dacasa próp:-la da. . ni.llD.erosa classe
de militares e funcionários públicos•
quer federais, quer estaduais e municipais.. li: sabido que um dos grandes
óbices pa.r.a. os que vivem de sôldo, ou
vencimentos exatos por mês, p2.ra aquisição da casa residencia.::., é o pagamento do impôs~ de transmissão
inter-vivos. Justo é que a. Nação abra
mão dêsse primeiro impõsto, a fim de
assegurar melhor confôrto para. seus
servido~.

Sala. das sessões, 24 de junho ele
1946. -

Ruy AZ~

N.0 3.643
Aditiva

Acrescentar-se onde convier:
Art. Os membros do Poder Legislativo Federal gozam de llvre trânsito nas . empr&a.-s de transporte federais e esta.duais, e, bem assim, nas
subvencionadas pela. União ou pelos
Estados.
Justificaçlio

A providência. estabelecida. no d.fs·
positivD sugerido não constitui, como
poderia parecer, privilégio ou favor
especial outorgado aos representa'Iltes
da. Nação. Os Deputados e 5enado!eS
federais, no regime, já. instituído, de
representação partidária, com progra, mas de âmbito nacional. têm o dever
de estar ao corrente das necessid.ade5
do povo e do Pa1s pa.ra. que possam
bem desempenhar seu mandato, qua
é um munus publi.cus da. mais alta
respon.sabilldade. Nessas condições é
perfeitamente natural e compeensivel
que se lhes proporcionem faci:idades.

os transporte e locomoção para que
possam conheeer in Loc;o as necessidades do País.
Sala. das Sessões, 24 de Junho de

1946. R1!Y Almeida. At>elino. - Ac!elniar ROCha.
de Andrade. - Antonio
- Alves Palma. - AtaZib~

Georgino

- Dolar
Felfcfano.
Nogu.efro.
- Lahyr Toste3.- Monteiro de Ca&•
tro. - Segada.s Vianna. - Antonio
Fontenelle.
Jur~ndir Pires. -
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Carlos Nogueira. - Osório Tuyu.ry.
- La.uro Mcmtenegro.
N° 3.644

Inc!ua-se
tórias':

nas Disposições Transi-

ma.ls de 4 anos, bem como Ministros
e Secretãrtos de Estado".
Justificação
Durante o período a. que se refere·
a. emenda, o P.ais foi governado de
maneira. ditatorial. Aqueles que exerceram os cargos Executivos, acostumaram-se .a ·viver sem obedecer as
normas democráticas ora.o estabelecidas na nossa Constituição. Foram.
nomeados para. os cargos, co:no simples delegadas de um ditadcr e muitas vezes, exorbitaram em suas fun..
ções, não podendo ·Põrtanto facilmen..
te ~ ada'Pta.r as normas a4ministrativas que devem ser seguidas. uma ·
vez promulgada a nova consti.tui-

Art. Aos ·b rasileiros que, em consequência. dos sucessos : pollticcs de
1930, 1932 e 10 de novembro de 1937
estiver~m presos, ou deportados
ou
impeclidas de regressar ao pais por
prazo não menor de um ano, são relevados os impostos diretos em atraso
desde que satisfaçam, dentro de 180
dias, os correspondentes ao corrente
exetcicio.
Parâg:ra!o único. São igualmente
eancela.dos ()S executivos fiscais con- çao •.
tra.· cs mesmos iniciados, ou procesPode talvez aparecer algum ·<:hef~
sados ou terminados durante a sua de Execut1vo Municipal ou mesmo
ausência e restituídos os impostos e Estadua:, para. o qu.al, esta: aplica..çãomulta. por <:onta. dêles pagos ou de- _possa ser <:onsiderada. um ·tanto arbi..
trftrl-a;-..ma.s_ se levarmos em considepositados em Juizo.
ração os desmandos · perpetrados pe.
la. grande maioria dos delegà.dõ.S ---~
· Justificatwa
prepostos no .Govêrno ditatorial, não
As deportações conseqüentes lLs re·
podemos de d~ixar de recomendar a
voluções de 1930 e 32 e ao golpe de medida
contida. na emenda, uma vez:
Estado de 10 de novembro, deixaram que necessitamos
redemocratizar a
muitos compatriotas sem posslbUidade Nação Brasileira•.
de satisfazerem, nos devidos prazos. o
das Sessões, em 24 de junhopagamento dos . i.mpcstoo diretos. Al- deSala
1946. - Coelho ROdrigues.
gumas dessas cobranças foram mandadas a Juizo, e os exUa.dos citados
N.0 3.646
por edital que não chegou a. seu conhecimento ou chegou fora de prazo
(Aditiva>
~ara. promoverem sua def~P.. outras'
••Disposições transitórias
continuam pendentes sObre o p.atri~
Ondé convier. acrescentar:
mômo daqueles ou de seus herdeiros.
Art. Fica reaberto, pelo espaço de·
Nada mais justo do que essa. emenda,
que visa a.limpar a. situação de tais doze meses, a contar da data. d&.
vitimas para com o !tsco, sem ne~ promulgação desta Constituição, O ·
prazo ·de que trata o art. 55 do denhum ônus para os cofres públioos.
creto
n.0 20.158. de 30- de junho de·
A cobra..nç.a. dêsses atrasados, seria.
1931,
combinado
com o art. 2.0 do
difíeU e trabalhosa. pa:rs. o !isco, e
0 21.033, de 8 de fevereiroDecreto
n.
penosa e domora.ds. para. os contribuintes, constttu!ndo um pro!onga- de 1932, obsen-adas aG formalidades
contida~ neste último.
~nto ln.justo da. pena de exílio, em
pleno regime const1tuc1onal. José
Justi/icat;ão
B<mi/âcio - Lycurgo Lette. - Lino
o
Deereto
n.0 20.158 estabel~eu.
Macha40. - .ia.lle$ Mac7z.aãt>.
o .prazo de um ano para. que os gu.a.r•.
ãa.-livros práticas. que já. exercesN.0 3.645
sem ou tivessêm exercido a profissão
Nas dlspos1ç6es trans1tórlas.
requeressem à e<>mpetente repartição,
do Ensino Comercial um exame de
onde con:vler:
habilitação através do qual pcderia.m
S§.o 1nelegive1s nas próximas elei- obter um titu'!o ou provisão para queções esta~uais e municipais, todos os continuassem a exercer legalmente a
cidadãos. que. •durante o penodo de respectiva atividade. Posteriormente.
11-ll-3'7 a 29-10-45", ocupa.Hm a. o Decreto n.0 21 .033, de 8 de feche!ia. do POder ExecuUvo · da União, vereiro <ie 1932, estabeleceu outras.
dos Estados e dos Municfpios, por condições pàl'a a• aquisição dêsse tf-
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tulo de "provisionado" por parte dos
guarda,livros práticos, que são as
enumeradas no art. 2.0 do menc1onado decreto.
T<>da"Vi::., não houve, infelizmente, a
necessâria propaganda dessas duas
cüspos:.ções e, por isso, muito gran1e
fci o número dos profisionais em
contabUidade, práticos embora que .
não se aproveitou da concessão no
justo momento em que se regulamen·
tal·s a profi.ssã.o-. Alem dkso, ao tempo, o rádio ainda não tinha: a expansão que boje tem, motivo l)e!o
qual não fo1 possível, talvez, uma
difusão tntensa. dos referidos dispositivos. Não é demais acrescentarse, ta!llbém, que o pais, mal refeito
da cotnoção do movimenoo armado
de 193() se encontrava num pesa'Clo
ambiente politico, pronundador de
um novo movimento, que a.fin2.1 veiu
a. ec!odir em l932.
Advilldo a. guerra, muitos pro!isstona.ls. competentísimos
sem dúvida,
deixaram a profissão de . gua.rda-11vros e foram se dedicar a: outras at1vidades; outros mUltes t9ram seduzidos Pelos constante6 concursos do
DASP. o · desfalque nos quadros
profisston.ais foi muito grande.
Ao lado dessa. carência. que as classes produtoras. principalmente do
1nterio~· estão sentindo em relação a
profissionais legalmente habilitados
para. a feitura. de suas eserttas.
ou assinatura dos respectivos balan·
ços Pata efeito do pagamento ao
1mpôsto de renda, ao l&do disso.
são numerosos os profi~lona'is que,
de há muito. solicitam ao Poder Público llm.a medida que v~nha. ao encontro de sua Mpir~ão que ~ p~f
samente, a que a emenda. consubstância .
A flnenda. não prejudica. direitos
a.dqui...;dos· dos -pro!isiona!s diploms;dos. mas daria oportunidade a que
..nultos e honrados trabalhadores, que
encaneeeram nes~a nobre profissão,
pudessem continuar a exercê-:S. legalme~te. O~erve-se que a· medida
benef!C!Jária quase que eJCcluslva.mente ao 1menso interior do País. o!lde
em raríssimas lugares há }Jrofiss1onais diploma.çios. E o benefício para
o comércio e para a. ineiústria. seria
inestl..mâ.vel. da'do que, se aprovada :.
emenda, tais estabeleclm~ntos poderiam organizar suas esctitas comerciais conforme as ex1gênc1as da. lel.
Se:la. das Sessões, 24 de junho de
lS46. - Josl 4e Maga!JUJ~ Ptnto.

N.0 3 . 647
Acrescent e-se às Disposições Transitórias:
Art. - Será contado, para todos
os efeitos, o tempo em que os atuais
servidores públicos esti ve1·am afastados do serviço, por att) do Governo
Provisório, desde que o pronunciamento das Comissões Revisoras !hes
tenha sido favorável.
J usti jica.tiva.

Trata-se de uma medida de equ1~
dade e de reparação Parcial àqueles
que foram injustamente afastados do
serviÇO público de 1930 a 1934. Não
é possível que se deixe sem a menor
reparação, honrados e eficientes servidores públicos atingi<ios, em seus
direitos essenciais, pel<>
prepotente
criténo polit.ico que obrigou, em muitos ~asos, rixas pessoa.is sem qualquer
ligação com os aconteeimentos que
fizeram vitoriosa a revolução de 1930
ou Qom a. vida administrativa do
País,
.
Essas vítimas e5t.ão a : ecl::unar uma
reparação," se bem que parcial. Se a
injustiça do ato ft7i proclamada, porque manterem-se todos os seus atrozes efeitos.
Sala. das Sessões, 21 de junho de
1946. -Eurico de AguictS Sales.
N.0 3 .648
A<:re~nte~e ao art. 1.0 das Dispo·
sições transitórias:
Fiea.m cancelados todos os débitos
do Município ao Estado, prcvenientes
de cotas em atraso, quaisquer que sejam ~·sua lncldêncla ou p.rocedêncJa.

Justificcu;t!o

A !alta. de autonomia dos Municipios verl!lcada de 193() para cá, deu
lugar a que os Estados viessem a. impor aos Municies encargos que não
são da sUa: competência. Entre outros destacam-se as Cotas Municipais,
que em alguns mun!cipios
atlnge:::n
25 %ria renda brtlta, dest!nadas â
manutenção do sistema. educativo de
Esta'do, .serviço de sss1stênc1a. social
e et(:. ·
N~m sempre, como geralmente se
verU1ca. o Estado retribui com os serviçO& invocados, às contribuições re~bidas o que significa
u:::n.a. injusta
apropriação. prejudicial e bumilba.nte, dada. as miseras rendas municlpa1s.
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Raros são os municípios. pefo me- nou, nada. mais razoável porém, que
nos no Estado da. Bahia, que em seus sua extinção se processe progressiva.•
mente, a. fim de ser obtida. uma con::Ba~anços não apJ:P..sentam o título pen.sação com os impostos tl'a.nsferiCotas devidas ao Estado. Os múltiplos
enca.rg<>s que a vida municipal ofe- dos ao Município, de maneira. talnrece, a: manutenção parcial de servi· bém progressiva.
Sala das Sessões, 24 de junho de
ços da competência exélusiva do Estado, dülcUldades de tôda a sorte sur- 1946. - Eunapic; de .Queiroz.
gidas em todos os setores da adminisN.0 3.650
tração publica no último quinqüênlo
não pOdem absolutamente permitir
Incl'aa.-se
'l1tulo -Especial - disaos municipiccs a. satisfação
de trus
posições transitórias:
pagamentas, conforme o Govêrno es. .. - o mandato do Presidente
tadual é o próprio a. reconhecer e de daArt.
República, ãos Senadores e dos
sua. tolerância. resoluta. a. formação dos Deputados. eleitos a, dois de dezemcitados ca.buloso.
bro de 1945, tennin.ará a 3. de ma.to
O Projeto da. ConstitUição, no arti- do
ano de 1950.
go 127 - IX - condenou terminanteParágrafo
únieo - Terminará., nesmente a exigência em. aprêço e como
indispensável complemento ao senea.- se mesmo dia. o mandadto de qual..
dor dispositivo, se 1mp6e o ea.n<:ela· · -quer Senador ou Deputado a. ser pormento dcs débitos ora existentes con- ventura eleito bem como o mandato dos primeiros Governadores dosforme preve a. emenda. supra.
Estados, dos Deputados às Assem·
Sala das Sessões. 24 de junro de
bléi.ss Estaduais. dos Prefeitos mu..
1S~ . - Eu.napio de Queiroz Fróis
nicipais e dos Vereadores, cujas eleide Matos.
ções deverão processar-se noventa.
N.0 3.649
dias depois de promulgada s. Con.s..
tituição.
0
Ao inciso IV do art. 1. das DispoJusttticru;áo
sições Transitórias, acrescente-se:
• . . e os Municípios ora. beneficiaA emenda. em aprêço suge~ um~
dos -pela presente Constituição dimi- fórmula. que estabelece perfeita coinnui-los-ã.o de 20% ao ano, a partir cidência. de ma.ndP.to não sõmente
<ie 1948 e até sua extinção.
entre o e~ecutivo e legislativo federais, como, também, entre os ex:e...
Justificação
cutivos e legislativos estaduais e mu...
O Projete da Constituição está ori.. nieipa.is. Estabelece. também, além
da coincidência a. stmultan.eida~ d.s.
~tad.o no sentido louvá.v~l ~o !avo..
sucessão
em todo o País dos membroo
recimento às finanças municipais, eleitos para
constitUÚ'em os respec...
transf~rlndo para sua receita imposti
vos
Poderes.
tos até então atribuidoS ao Estado e
Sala. das Sessões, 24 de junho de
à União, sendo alguns dêles incorporados progressivamente a. fim t!e 1946. - Leão Sa.mpa.io.
evitar grandes choques na estab1liN. 0 3.651
dade financeira. atual.
Conforme se verifica, porém, o MuAo Título Especial - Disposições
nicípio perderá de suas fontes de retransitórias - Inclua-se:
ceita e entre estas a principal para.
Art. -No dia seguinte ao da. protnuita.s das municipalidades, qual seja
mulgação da. Constituição, o Presio r·.'ltpôsto sóbre · Exploração A.grícola
dente da República comparecerá à
e Inc.~ustrial, muito conhecld9 pela cesessão da. Assembléia. Constituinte. a.
nomhln.ção de Impõsto de Produção e
fim de pronunciar o compromisso
que r~presenta. em muitos casos cêrconstitucional.
ca de 3~% da. receita total.
~s~ ·!inpOsto cobrado à razão
de
Justificação
1% ~~m média sObre o valor das mercadcuias produzidas ou extraídas no
O a·tual Pre;idente ds. República
território do Muni<:ipio. sempre !oi pTestou compromiso ao tomar posse
bem aceito pelos contribuintes, porde. seu elevado pôsto, perante o suque, além de módico. sua. cobrança. se perior Tribunal Eleitoral. Tendo-se
.realiza. na ocasião da. vencls. do pro. em vista., porém, o fa.to que se reves..
duto. Desde que o Projeto o condete de tanta slgni!lca.ç§.o, de tanta. im·

no·
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o

portância, qual
da promulgação da
nova Lei Básica, pela. qual deverão
reger-se os destinos de nossa Pátria.
e por cuja guarda lhe compete velar,
parece-me lógico que o Presidente da
República. renove o têrmo do compromisso destsr vez perante a Assembléia Constituinte.
Sala das Sessões, 2~ de junho de
1946. -Leão Sampaio.

N. 0 3 . 652

Ao Título Especial - Disposições
transitóiias acrescente-se o seguinte:
A.-t. O Presidente da Câmara
dos Deputados, no iniicio da primeira sessão legislativa, encaminhará
ao Presidente da República tõdas as
propostas de redivisão territorial do
Brasil, que tenham sido divulgadas
ou publicadas nos anais da Assembléia Constituinte e que passarão a
ser consideradas como projetos de
r edivisão territorial.
§ 1. o o Presidente da República enviará êsses projetos a órgãos
técnicos competentes a fim de emitirem parecer a respeito.
§ 2. 0 Se qualquer dos projetos
lograr aprovação ou se projeto substitutivo fôr elaborado pelos referidos órgãos técnicos, será um ou outro remetido à. Câmara pelo Pre~i
dente da República.
§ 3. 0 A Cãmara dos Deputados
e o Senado discutirão o projeto em
aprêço no correr da segunda e terceira sessões legislativas e, se aprovado
pelas duas casas do Congresso, subirá à sanção do Presidente da República a fim de ser convertido em lei.
~ 4: . o Se, entretanto, não íôr
aceito voltará. a ser discutido pela
mesma forma na primeira e segunda
sessões legislativas da legislatura seguinte e, se mister íõr, das seguintes
até que seja aprovado.
·
Justificação
O problema da redivisão territorial
do Brasil, tem sido considerado por
muitos dos nossos homens públicos
que se dedicam ao estudo das questões de Brasilldade. Apesar, entre·
tanto, das grandes vantagens e conveniências proclamadas que dela adviriam ao desenvolvimento do Pais,
ao seu progresso, à sua admi:listração, ao fortalecimento da tL"lidade
nacional, à sua segurança interna e
externa, os nossos politicos, os representantes do povo, como que !o-

gem à análise direta do assunto, ao
que parece, receando ferir melindres
ou regionalismos injustificados.
Ainda há pouco, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística in..
cluiu, como anexo, em sua resolução n. 0 279, de 19 de julho de 1945,
Problema.s de Base do Brasil. Entre
êsses Problemas de Base vem o de
redivisão territorial: E qui Zf brio e
eqüidade na divisã.o territorial polí-

tica.
Do exposto dêsse capítulo extraímos
o ~eguinte
trecho:
.
.
.. E é óbvio que numa sociedade
qualquer - e mais ainda numa
sociedade politica, como é o caso
da. Federação Br~eira., - além
da. igualdade dos direitos e deveres haver relativa eqüipotência
entre as entidades associadas ou
i!mãs. Porque sem isto não haverá justiça e equilíbrio, nem, portanto, verdadeira e voluntária solidariedade entre elas, a gerar,
como necessário, a unidade da
Nação e a sua sobrevivência histórica.
Ora, a "eqüipotência", . como
condição para que a ordem poFtica se fundamente na justiça e
na livre adesão da comunidade
nacional, não é, como alguns supuseram, a eqüivalência, necessàriamente efêmera, quanto à.
população, ou no que toca à produção, ou no que se refere às
arrecadações; nem muito menos
um nivelamento complexo - e
também, êle, momentâneo - por
. meio de combinações entre êsses
variados fatores. A eqüipetência
que se requer há de ~er, e só
pode ser a "eqüivalêucia territorial."

o Dr. Xavier de Oliveira, amparado nos dotes de seu grande talento,
em sua sólida e vasta cultura, no seu
inconteste amor ao Brasil, sobeja·
mente demonstrado per seus escritos,
publicações e por sua atuação notória em favor dos megnos problemas
nacionais como membros de destaque,
que foi, da Assembléia Nacional Constituinte de 34 e como Deputado na
última Câmara Legislativa. em memorável conferência proferida na
Sociedade dos Amigos de Alberto Tõrres, em 28 de março dêste ano, sob
o título: Esbôço de Uma Redi "'i$ão
Territorial do Brasil, estuda, de modo
e."Caustivo, a magna transcedência do
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assunto. Diz êle iniciando sua conferência:
"~te trabalho é a. síntese de
ob'l'a que ·considero uma contribuição, :pelo menos de boa vontade, sôhre a matéria de que trata Esbôco de uma R.edivisão
Politica e Territorial do Brasil
com o sub-titulo - Estados de
Fronteiras e Estados Mediterrâ-

neos - ora já. em impressão. E'
o fruto de vinte e cinco anos de
estudos, lucubrações, campanhas
na imprens9.~ em conferências,
em livros, em iniciativas parlamentares, em solicitações ao govêrno, e do que tudo resultou, até
agora. na minha tal~ez preten~i~sa
convicção de pregador, uma un;ca
vitória real: a fixação do pensamento éos ?<>deres Públicos e da
Naç8o no problema de que fiz o
motivo supretno de minha ação
política, como patrióta e como nacionalista.. Tema. a.ce1t.Q pela Sociedade dos Amigos de Alberto
Tõrres, como wna das suas campanhas de Brasilid.ade, será, certamente, vitorioso.
O Conselho de Imigração e Colonização e a criação dos Territórios de FronteiraS são conquistas
parciais dos dois altos objetivos
que teDab.o em mi:ra: O Ministério
de Terras, Migração e Colonização; e a. <!t'ia<rão de mais . vinte e
quatro Estados, para. serem. imediatá ou futuramente, integrados
na União Federal.
Dois projetos levados à. Câmara.
em 1936, o primeiro, sôbre a criação de - Co1õnias Militares. de
Fronteiras - e· o outro, sóbre a.
criação respectivamente. de · um -

E adiante:
"Dentro da órbitra dêsse preparo, a redivisão política e territoTia1 óc pais Tepresenta a. maior e
a. mais premente das medidas a
serem tomadas pelo Potler Público
Ela é um dêsses . problemas, cuja
s)lução não comporta. mais adiamento e, muito menos, contemponzaçã.o criminosa com o egoismo
mal entendido do povo... e de governantes dos nossos grandes Estados despovoados."
E finalisando:
"Homens do Govêrno! Membros
do Parlamento! Sa<:erdotes do
Clero! Soldados do Brasil! Jornalistas pensadores, cientistas. economistas e técnicos de todos os
ramos elos conh~cimentos humanos!
Olhai para o Oeste e olhai pa.ra:
o Norte: lá é que está. o Brasil do
futuro.

Dividã.mo-lo para povoá-lo. de
preferência, com os nossos filhos;
e povoêmo-lo para civiliZá-lo:
Com a Cruz e sua doutrina; e
com a Espada, sfmbolo da Justiça e como suprema garantia das
li'oel'da-des do homem.
Eis a maior tare!a e a mais sagrada missão de que se podeTâ., e
deverâ incumbir a egrégia Assembléia. Nacional Constituinte. on.
reunida como o Supremo Poder
da Nação.
Velai por ela, senhores constituintes, que jurastes f~-Ia. unida.,
grande e forte na. América, para.
a democracia. pa.'"S. a humanidade
e pua a civilizaç~o cristã ...

Colonização - e de sete - Estados Conjederado3 de Fronteiras
- não visam outra. finalidade.
Uma. tese aJ)resentada ao - Dé-

O ilustre Capitão de !ra.gata, Sr.
Jaime G. Dutra. da Fonsb, em su...
gestão dirigida. aos atuais Constituintes, chama-lhes a atenção para a. necessidade da redi~isão terrltoriaJ do
Brasil e neste sentido apresenta-lhes
um plano.
Dlz. entre outras coisas, o seguinte:

ciclo de minhas atividade sôbre o
assunto, q_ue reputo de elevada.
transcedência nacional.
o resto nã.o d~pende mais de
mim. e siln da Assembléia. Nacional Constitllint.e. ora o Poder supremo da República.
Matéria eminentemente polltica,
é, por isso mesmo, pertinente às
sw.s nobres atribuições e mais altas responsabllldéldes. "

"0 segundo problema em importância a ser resolvido. é a diVisão territorial que considero pés.
sima. Urge alterá-la, dividindo o
nosso vasto terrttório tna.is ha.rmonlcamente. e, instalando a Capital
na zona inteligente e patrióticacamente escolbida pelos constituintes õe la91.
Para. conseguir isso é necessário
trabalho aturado e grande pat!"iottsmo. Não podemos continuar

Conselho de Terras, Migração e

cimo Congresso Brasiltnro de Geografia. - sugerlncio ao Govêrno a
criação de mais dezesseis - Estados Mediterre.neos - completou o

-
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com um imel'hSO Amazonas e os
minúsculos Alagoas, Sergipe, Paraíba, Rio Grande do Norte, Espirito Santo e Rio de Janeiro.
O brasileiro deve se convencer
que regionalismo não trás progresso e que lhe cumpre ser somente brasileiro; nascido no Acre
ou em Minas Gerais. Não existe
a.creano nem mineiro e sim, tão
somente brasileil'o. Necessà.riamente precisamos dividir os Estados de Amazonas, Mato Grosso
e outros, assim como juntar alguns Estados por demais pequenos."
Como ficarmos surdos a tantos brados patrióticos que, vigilando por nosso
engrandecimento, por nosso progresso,
pelo fortalecimento de nossa. unidade,
pelo robusteclmento de nossa. soberania, clamam pela solução de problema.
de tal magnitude, quando êsses brados se dirigem à Assembléia Constituinte, Poder soberano da Nação?
Se, tendo-se em vista a complexidade do assunto, não podemos, nós,
Constituintes, resolvê-lo porque lsto
exigira demora que não comporta o
exiguo espaço de nosso.s trabalhos, podem~z. entretanto, e devemos ao meu
vêr, tomar providência eficiente que
assegure a solução de problema. de tão
alta relevância. E' o quanto viso com
a presente emenda.
Sala das Sessões, 24 de junho de
1946. -

Leão Sampaio . ·
N. 0 3.653

Titulo Especi:ll- Disposições Tran-

fiitórtas:

Suprima-se o n.0 n. do art. 1, sendo substituido pelo seguinte:
'!I. o Govêrno diligenciará. para
que a capital da República, em . tempo oportuno, seja transferida para o
Interior do Brasil, em lugar adequado, a ser escolhido por uma comissão
de técnicos, que deve ser nomeada
logc após promulgada a Constitut~o.

JU3ttficatitJrt
A fixação da capital da Repúbl!-ca., no planalto de Goiás, não correspende às realidades brasileiras. Ou-

de técnicos, e fora das ·injunções re-

gionais.
Sala das Sessões, 24 de junho de
1946. - Afonso ele Carvalho.
N. 0 3. 654
Título Especial- Disposições Tran-

sitórias:
Onde convier.
Art . . . os presidentes da República. regularmente eleitos, ao deixarem
o cargo, vencerão anualmente subsidio pecuniário igual ao dos .senadores, sendo considerados, presentes a
tôdas as sessões.
Sala das Sessões, 24 de junho de
1946. -

A,fonso de Carvalho.

N.0 3.655
Disposições Transitórias:
Art. Fica. criado com sede nêste
Distrito Federal um Tribunal Federal

de Recursos, compõsto de nove membros, que serão imediatamente convocados.
§ 1.0 Os Juizes do Tribunal Federal
de Recursos vencerão doze mil cruzeiros por mês.
§ 2.0 O Presidente
da. República
abrirá os créditos necessário à. instalação e funcionamento do Tribunal e
da .respectiva Secretaria a ser organizada pelo · Supremo Tribunal Federal. - Ferreira. de Sousa.
N.0 3.656

Emenda aditiva:
Acrescentar ·ao art. l.q das Disposições Transitórias:
" VTII - Ficam relevados da perda
da nacionalidade os brasileiros que,
na última guerra, prestaram serviço
militar as Nações Aliadas, embora
sem licença. do govêrno brasUeiro"'.
Justijica.çllo

Muitos brasileiros serviram nas !Orças das Nações Aliadas, durante a úl-

tima guerra, compulsOriamente. por
haverem sido convocados pelos govêrnos de Estados que convocam estrangeiros.

outros o fizeram. e:.c-vi do AcOrdo ·
celebrado, entre o BralSil e a Grã-Bre-tros pontos do tenitório nacional, tanha. .p or Notas do ·M inistério da&
apontados, igualmente, como !utura . Relações Exteriores e da Embaixada.
'Rde da capital do BrasU. foram suBritânica, datadas de 27 de maio de
·geridos à Assembléia.
-944.
Parece-nos, contudo, ·que o assunEssas· Notas não têm fOrça, de Tra-to só poderá. ser resolvido de modo tado nem foram subscritas !)elo Precompleto, quando estudado por uma sidente da República, portanto. não
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eximem aqueles bra.Silelros da. perda
na. nacionalidade.
Não é justo, porem que o êrro do
Govêrno do Brasll prejudique os br&sileiros que julgavam agir llcita.mente.
.
Sala. das sessões, 24 de junho de
1946. Ivo d: Aquino. - Orlando
Brasil. -Rogério Vieira. -Roberto
Grossem:back. - Ha.ns Jordan.

N.O 3.657

louváveis sentimentos de exaltação
pela ordem jUI"Ídica, ·os Constituintes
se sentiram na necessidade de reverenciar êsse espírito de eqUUíbrio. e.
se viram na. contingência. de quebrar
o ra.<llcalismo da fórmula ampla da

aprovação geral dos atos do aludido
Govêmo Prôvisõrio, estabelecendo. em.
Jjnhas imediatamente subseqüentes,.

que deveriam ser organizados comis-

sões presididas por magistrados federais vitalícios, a fim de instruírem.
e opinarem sôbre as reclamações de

Acrescente-se, onde convier , nas todos quantos tivessem sido prejudiDisposições Transitórias:
cados pelos Atos- considerados como
.. Art. . . • - Fica. assegurado a todos · aprovados pela Constituição.
4 - Em virtude disto, e para exe;.
aqueles que se prevaleceram do direi- .
cução da determinativa. do Poder
to de reclamação instituído pelo paConstituinte, veio a lume o .. - Decre..
rágrafo único do art. 18, da Constito · n.o· 254, de 1 de · agôsto de 1935,.
tuição de 16 de julho de 1934, a fainstituindo uma Comissão ReVisora
culdade de .pleitearem perante· o Podos atos relativos ao afastamento de
der Judiciário o reconhecimento dos
seus direitos, relevadas destarte, funcionários dos seus cargos, ou funquaisquer prescrições, desde que se-- ..çõeS,__ públicas.
5 - · -·Organizada a.. Comissão, da
jam preenchidos os ~guintes requiqual faziam parte cidadãos· ·de· "lilais
sitos: - a) que tenham obtido~ nos
alta idoneidade, recolheu ela, procesrespectivos processos, parecer· favorável, e definitivo, da Comissão Revi- sou e opinou sôbre vãriss reclamações apresenatdas por compatriotas,.
sora, a que se refere o Decreto número 254, de 1 de agôsto de 1935, e que haviam sido molestados e feridos
nos seus direitos.
b) que o Poder Executivo, não te6 - Sucede, entretanto. que connha proVidenciado para dar execução ao parecer - da Comissão . trariando os alevantados intuitos da
Assembléia Constituinte, e que eraJn
Revisora, a fim de reparar os direios de aferir e dar reparação às tn..
tos dos reclamantes.
justiças praticadas, o Poder ExecutiPardgrtl/o único - As reparações
vo. não obstante os Pareceres da Code· natureza pecuniária que forem remissão por êle próprio nomeada, reconhecidas legitimas pelo Poder Juconhecendo a legitimidade dos didiciário, só poderão ser mandadas
reitos
de alguns reclamantes, deixOU'
atribuir aos pleiteantes, a partir da
de dar execução a tais julgados fadata da promulgação da Constituinlhando, destarte, as finalidades prete de 16 de julho de 19M.
vistas pelo Poder Constituinte de oferecer reparação a tantos quantos tiJustijicação
vessem sofrido lesão nos seus direi.1 A Constituição Brasileira de
tos, em conseqüêncis. de atos arbitrá16 de julho de 1934, partindo do
rios e de paixão, praticados, pelas autll'essuposto realista de ·que um Gotoridades revolucioná...-ias.
vêrno provindo de revolução arma7 - Dai a. justiça de se providenda haveria. de trazer no seu ativo
ciar
para que tais prejudicados, e-práticas excessivas e de paixão poUcujo
direito já se acha reconhecid~
tiea. procurou sanear tais aros pelo
pelo órgão mandado crla.r pela. Asestabelecimento, no art. 18, ds.s Dissembléia Constituinte, entrem no US<> .
:posições Transitórias, da. aprovação,
e gozo dos direitos que realmenteem globo, dos Atos do Govêrno Prolhes devam . ser outorgados.
"Visório. e dos seus prepostos e dele-gados nos Estados.
·
8 - Entretanto, não parece conve2 - Como decorrência. disso, :ficou
niente, que se estabeleça uxna nova.
consignac!o que semelhantes atos, fisolução de natureza administrativa.
c:a.rlam fora de qualquer apreciação
9 O PQ<ier Judiciário é o órgãO<
jndidá.ria.
normal, para. reconhecer e dizer sô· 3 - Todavia.· e em respeito à trabre êsses casos e atribuição de didição brasileira, que sempre revelou
reitos.
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10 - Com ta: solução haverá. maior
quer para o Estado, quer
para os próprios interessados.
11 - No entanto, seria altamente
inconveniente que se reabrisse, sem
limitações, a discussão sôbre todos os
atos que, porventura, pudessem ter a
elva de irregularidade.
12 - Só se devem considerar os
prejudicados que, nos prazos adrede
fix:adcs, se enquadrarem nas regras
Constitucionais citadas para poderem
obter a. reparação das injustiças so-

segurança

fridas.
Sala

das Sessões, 24 de junho de

1946. -

Atttlio Vivaqua. -

mes. tes. -

Acurcio Torres. -

José Go-

A. Fon-

Vespasiano Wanderley .
Grach.o Cardoso. - Christiano Machczdo. - M. Nogu,eira. · - Flavio
Guimarães. - Arth:u.r Bernardes. Herrrra Lima. .Aliomar Baleeiro.
Orlando Brasil. Daniel Carneiro. -Tavares d'Amaral. - Gomy
Júnior - Brochado da Rocha. - Lino
Machado. - Roberto Grossembacher.
Octa.cilio Costa. - Nestor Duarte.

N.0 3.658

Disposições Transitórias:
Onde convier:
Sã.o considerados válidos em todo :'
pais os diplomas expedidos pelos ir.stitutos de ensino superior, livres ou
mantidos pelos Estados, que tenham
sido posteriormente equiparados aos
congêneres federais ou reconhecidos
pelo Govêmo da União.
Justificação

Sob a \igência da Constituição de
24 de feveJ.•eiro de 189-1, competia aOõ
Estados legislar sôbre o ensino superior. Tanto assim, que o insigne Ba:-balho, comentando o art. 34, n.0 30
dessa Constituição, escreveu: "O ensino em todos os seus graus, primário, .secundário, técnico e superior é
objeto de legislação Ci.os Estados, nos
llmites de cada um destes e dos municípios, contorme essa legislação.
Usando dessa competência, diversos
Estados fundaram. e mantiversm estabelecimentos de ensino superior,
· muitos dos quais foram, quando a.
competência para legislar a respeito
transitou para a União, reconhecidos
pelo Govêmo Federal Oõl equiparad.os
aos congêneres pOr êste mantidvs.
Acontece, entretanto, que o Ministério da Educação tem IO.egado :-egist:ro

aos diplomas expedidos por tais institutos antes do seu reconhec.ime!lto,
sujeitando-os para o registro, a processo de validação. Essa exigênc)a.
sôbre ilógica e inigua, poderá ter conseqüências desastrosas de ordem 5ocial para o país. Padece de falta de
fundamento lógico, porque, s eos ~"ls
titutos expedidores de tais diplomas
alcançaram o reconhedmento posteroir por parte do G1:>vêrno Federal,.
não pode ser posta em dúvida a sua.
idoneidade anterior, dado que, sem o
seu funcionamento regular por determinado espaço de tempo, não se poderia ter verificado o reconhecimento
ou equiparação. Assim sendo, as regalias desse reconhecimento ou equiparação devem aproveitar forçosamente aos diplomados anteriormente.
E' inigua. a exigência da. validação, porquanto não se compreende ~e
imponha a desembargadores, j~ c!e
direito, professôres, etc. a humilhaçãe>
de com]larecerem, como simples alunos· perante bancas examjnadoras desta ou daquela Faculdade. Finalmente,.
o não reconhecimento dos diplomas
em foco poderá trazer as mais graves conseqüências, não apenas para
os Estados cujas Faculdades os hajam
expedido, mas para o pais, porquanto
os magistrados estaduais pão julgam
apenas causas de interêsse local, mas
igualmente as de interêsse da U:lião,
além de dese!llpenharem funções eleitor~s, que são eminentemente na~io
nais.
Negar validade a tais diplomas, desses magistrados. será posibilltar a arguição da nulidade, ou mais do que
isso da inexistência de todos os julgamentos em que haj~m intervindo,
v!sto como é condição si.ne qua r..on
para a investidura do juiz a qU3.lidade de bacharel em direito . 'Nessa situação encontram-se muitos juizes do
Estado de Goiás, onde há :nuitos
anos, os mais elevados postos da magistratura, como d eoutros sétores de
atividade, vêm sendo desempenh!!.dos
por bachareis diplomados pela sua Faculdade de Direito antes Ge ser equiparada.
Basta dizer que somente na CapiUil
do Estado existem. atualmente em tal
situação três desembargadores,
um
dos quais exerce as funções de Vicepresidente do Tribunal Regional Eleitoral, dois juizes de direito úm deles
membro também do Tribunal El~ito
ral, onde têm assento ainda um jur!sta, ex-desembargador, na mesma situação. Do que fica exposto, fádl é
compreender-se quão danosas poderão
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ser as conseqüências d~ se negar mliàade aos diplomas expedidos pela
Faculdade de Direito de Goiás, antes
d(l ser reoonhecimento.
De m.9.is a mais. nenhuma
razão
pl.ausivel existe que justifique a exigência do Ministério da Educação em
sttjeitar tais diplomas a prcx:,esso de
validação.
Em tanta maneira é isto '\'erdaje,
a Comi."5ão Especial nomeada pelo
Ministro _da Educação para examtns.r
e restovcr a questão dos institutos de
ensino livre, em decisão unânime e

exaustivamente fundamentada,

que

tomou o número 20 opinou no sentiria
de.. serem considerados vãlidos os diplomas· de todos os magistrados ciOhnos.
Sala das Sessões, 16 de junho de

1946. - Galeno Paranhos. - Alarico
Pacheco.- Guilherme Xavier.- Diógenes Magal1Íães. Mota Neto. Castelo Branco Domingos Velasco. JaZes
Machado.
Leopoldo

Péres.

N. 0 3.659
Ao Texto do Projeto da Constitui-

ção dos Estados Unídos do Brasil.
Acrescente-se ao:
TITULO ESPECIAL
DISPOSIÇÕES tRANSITÓRIAS

Art. 1.0 •

o seguinte:

X Para perfeit2. execução e nas
condições estatuidas no parágrafo único, do art. 18, ãas Disposições Transitórias da Constituição Federal. de
16 de julho de 1934, serão devidamente aproveitados nos cargos ou !unç§.o
públicas efetivas que exerciam e de
que fôram afastados pelo Govêrno
Provisório instituido em 1930. ou em
outros cargos ou funções püblicas correspondentes, os servidores públicos
~ue, para êsse fim, obtiveram parecer
favorável da Comissão Revisora dos
atos do dito Govêrno Provisório. organizada pelo Decreto n.0 254, de 1 de
agôsto de ltl35, competindo a êsses
servidores os vencimentos atuals dos
referidos cargos ou funções publicas.
<>u dos correspondentes, sem dependo das prescrições do Decreto-lei" número 1. 713, de 28 de. outubro de 1939.
Justificação

A Constituição Federal, promulga.-

<la em 16 de Julho de 1934, para re-

paração dos atos de injustiça inevitá-

vel e conseqüentes dos perlodos revo-

lucionários do Govêmo Provisório
instituido em 1930, determinou no parágrafo único, do art. 18, das Disposições Transitórias, a organização de
-

"uma ou várias comissões presidi-

das por magistrados federais vitalfcios que. apreciando, de plano. as .reclamações dos interes.<>ados. emitiriam
parecer sôbre a conveniência do apro-

veitamento destes nos cargos ou !unções públicas que exerciam e de que
tivessem sido -afastados pelo Govêrno Provisório. ou- seus- delegados, ou
em outros correspondentes. logo que
possível, excluído sempre o pa.game11to de vencimentos atraza.dos ou de
quaiquer indenizações".
Para cumprimento do citado disposivo constitucional foi organizada, logo que possível, pelo Decreto n.0 254,
de 1 de agOsto de 1935, a ComissiG
Revisora daqueles atos do Govêrno
ProViSõrio;--pa.ra a qual apelaram vários servidores públicos. na · qua.ntlda- - . de de 797.
Alguns desses servidores, aliás em
pequeno número. (512) • alcansaram
parecer favorável da referida Comls..,
são. uns até por unânimidade de vo-

tos dos seus membros. sem que êsse
parecer fôsse atendido pelo próprio
Govêrno que o organizou e que a.ss1m
-agiu pelas circunstâncias do momento.
A emenda visa corrigir tal situação. pa1·a cumprimento exato do determinado num dispositivo constitucional de fórma imperativa. refarando, ao :nesmo temi>o. atos de injustiça governamental ainda não desaparecidos.
Sala das Sessões, 24-6-46. - Epilogo de Campos.

N.O 3.660
Onde convier (Para Disposições
Transitórias).
Art . . . - Cada Senador eleito a 2
de dezembro de 1945 terâ. um suplente.
·
§ 1.0 Quando tiver sido eieito sómente um dos canc!ldatos da legenda partidária. sará considerado su-

plente o outro candidato registrado

que tenha. concorrido ao pleito. tendo
obtido pelo menos metacie dos votos
do eleito.
§ 2.0 Quando tiverem sido leitos
os dois candidatos da. mesma legenda
ou não se verificar & hipótese prevista na parte !inal do § 1.0 , os su-

.·
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·plentes serão escolhidos pelas Assem"bléias Constituintes Estaduais, logo
-depois de instaladas.
A justificação será feita em plenário.
S.S., 24 de junho de 1946. - Regi.s

Pacheco. .Altamira.ndo
Melo.

Aloysio de Castro.
ReqUião. - Vieira de

N.0 3.661

No Título especial, Disposições
transitórias, inclua-se:
Art .•. - Os funcionários que, de
.acõrdo com o § 1.0 do art. 172 da
Constituição de 16 de julho de 1934,
·exerciam, cumulativamente, cargos
públicas remunerados; que foram
-obrigados a optar por um dêles em
virtude do Decreto-lei n.0 24 de 1 de
.dezembro de 1937. e que na data da
-opção, contavam em cada um, na. for:ma da legislação Vigente, mais de dez
anos de serviço, - ficam reintegrados
nos respectivos cargos, sendó-lhes as-.
seguradas as vsrttagens patrl:moniais
"lnherentes aos mesmos e relativas ao
periodo do afastamento.
Justificação

No regime da Constituição de 1891,
·era tolerado o exercício cumulativo de
-cargos públicos remunerados.

A Constituição de 1934, assim dispós
;Sôbre a matéria:

"Art. 172 E' vedada a
acumulaç.ão de cargos públicos
remunerados da União, dos Estados e Municípios.
§ 1.0 Exetuam-se os cargos
do magistério · e os técnicos-cleutüicos, que pOderão ser exercidos
cumulativamente, ainda que por
funcionário administrativo. dêsde
..que haja compatibilidade dos horários de serviço••.
O exercicio C1Jmulativo de cargos
-públicos nas condições previstas na
-constituição, era perfeitamente legal.
Por outro lado, o art. !69 da referi·da Constituição assegurava a vitali-ciedade aos funcionários que contassem mais de dez anos de exercício no
~rgo.
.
Veio a ConstitUição de 1937 e, na
alínea c, do art. 156, estabeleceu que
os funcionários,. . . "em todos os casas. depois de dez anos . de exercicio,
.só poderão ser exonerados em virtude de sentença judiciária ou mediante processo a<iministrativo, em que sejam ouvidos e p05sam defendler-5e".

·-

.-·

E, essa mesma Constituição, no artlgc 159, e.statuiu:
.
" E' vedada a· acumulação de
eargos públicos remunerados
da.
União dos Estados e Municípios".
Sem apoio em qualqOuer texto constltucional, e contráriando o disposto
na citada alínea c. do art. 156, o
Poder Exe.:utivo bai-xou o Decreto-lei
n.0 24, de 1 de dezembro de 1937. meà1ante o qual deu prazo até 31 de
dezembro daquele ano. para que os
que acumulavom, aptassem por um
cargo, reservando-se o Executivo o
dire1tc de agir livrebente, caso não
!ôsse expressa a opção.
Nesse particular, pelo menos, o Deaeto-lei n.0 24, não se basearva na.
Constituição: em nenhum texto dessa, com efeito, se determinava desaeumulação por parte dcs que vinham
exercendo, legalmente, mais de um
cargo remunerado. A Ccnstituição
proibia acumulação, ma·s não impunha a. ninguém ficar apenas com um
dos cargos que tinha. Existia uma
situação de fato a consideraT. Dentre os qu~ acumulavam. havia os que,
por contarem mais de dez anos de
t~enrico ou terem sido admitidos mediante concurso, na conformidade da
própria Constituição de 1937 eram
vitalícios . Havia, também, os que. por
não se ":\charem nessas condições,
eram passíveis de demissão. O Decreto-lei n.0 24 de 1937, não fêz distinção
e, atenta•ndo contra o direito adqUirido de muitos. forçou a desacumulaçã.o
de todos.
A opão determinada pelo Decretolei n.0 24. foi um tentado a.' direitos
patrimoniais dos que tiveram que praticá-la e constitue um ato ilegal. Aos
funcionários a·tingidos não assistia,
sequer, a faculdade de voltar-se para
o judiciário, pois. na realidade, a
ameaça do art. 177 tornava· imprudência lançar mão de tal reeurso.
Aos que tiveram os direitos asstm
!eridc, cabP.- uma reparação que só
~ Assembléia Constituinte
está. em
cond!ções de proprícios. -Moreira t%a
Rocha.

N.0 3.662
As "Disposições Transitórias",
mero IV:

nú·

Suprimam-se as palavras: "a partir
de 1948" •
Justijic(zçáo
Não há motivo para que a redução
do impOsto comece a partir do ano de
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1948, principalmente iniciando-se a
mesma. com uma. percentagem minima, de 1%.
Sala das Sessões, 21 de junho de
1946. - Arthur Bernarcles.
N.0 3.663

Considerando que a língua falada
no pats é um dos mais importantes
fatores da unidade nacional e w:n dos
mais fortes característicos da sua inpedendência o direito de modifica;.-,
pelo uso local;
·
Considerando que, desde a primeira
Câmara dos Deputados, em 1826, no
Brasil, se vem propondo, em sucessivas ocasiões. que a. llngua falada no
pais tenha. a denominação de Língua
Brasileira, denominação pela qual se
batem hâ muito tempo muitos e muitos intelectuais brasileiros.
Considerando que o Brasil, no fim
do sé<:ula. presente, terá uma população de centena e meia. de milhões
de habitantes e que Portugal não cor.seguirá somar, então, talvez, nem
mesmo duas dezenas de milhões.
Consider:lndo que é o português ào
Brasil e não o portugués de Portugal, o que está. provocando o interêsse
e a curiosidade mundiais;
Considerando que o glorioso Portugal tern mais esta glória de ter dado
os elementos preciosos ·para. a. possivel f9rmação de uma. nova Ungua
amencana, propomos como emenda às
Disposições 'l'!ansitórias:
Art. O Govêrno nomeará uma
Comissão de professôres, jornalistas · e
escritores que, estudando as di!erenças entre o português de Portugal e
o português do Brasil, opinará sôbl'2
a questão da denominação de Lingus.
Brasileira, tão insistentemente reclamada por muitos intelectuais e já.
adotada por uma. resolução aprovada
pela quase unanimidade do Conselho
Municipal do Distrito Féderal.
Fundamentaçllo

Recebendo os Conselheiros Mun1C1pais <lo Distrito Federal, que ha.V18.m
votado, na. Capital da República, e.
mantido pe!a quasi unatúmtda'Cie, a
lei <iando a dencmina.ção de Lingua
Brasileira ao idioma no Brasil, disse,
em disclll'So celebre o Sr. ?rancLsco
Campos, que era, no momento o Ministro de Educaçã~ e CUltura:
"Pre-exhstindo nas !ormss a1naa
crepuscul!Ues e indefinidas do inccnsciente coletivo. a. lingu.a. õra.süe!ra dêle
emergiu de maneira 1ncoerc1ve1 para
conqUistar os fcro:s da. cidade, que

uma providência de natureza puramente fomia·l veiu reconhecer, legitimar e garanttt.
E por que língua. brasileira? - Ltngua brasileira. porque o povo brasileiro; - Tal a respcsta simples e clara
que seria também uma defesa, ~e
esta• acaso ainda se fizesse necessária.
Erradica.do da tutela portugueza., coD-3tituiu-se o povo b~eiro em fõrça
nacional autônoma, de ·linhas e estrutura. pr6pr1az, e era !atai que o veiculo expressional do seu sentimento
e do seu pensamento, traço da sua autonomia. da sua integração e da sua
fisionomia espiritual, se diversifica.ss~
também, no tempo e no espaço, adqUirindo traços diferencia.is que declsiva.mente o' distinguiram e extremaram
das raizes longfnquas de que proviera.
Uma. lingua não é arbitrio e .capricho: fato emintntemente social, eiS.-:..borações longas e penosa dos agrupamentos hwna11os. senã.o m~smo fator
dêsses agrupamentos. e, portanto, fundadora da "urbs" e da "civitas", uma
lfngua. está. 5ujeita às mesmas leis que
presidem à formação das sociedades
e à sua espansão, refletindo as influências do ambiente !isi<:o. em que veio
à !uz ou a que foi tra.IlSplantada.. as
quais lhe infundem uma nova substância, sensiveis 5ob à forma de colorido, de música, de volume de energia, de disciplina de Vibração e conteúdo emocional.
Assim, os brados de comando, a.s vozes de alegria. as cantigas de saudade
e as imprecações de dor e de desespero, que acompanharam o ruido das
quilhas colonizadoras que fendiam a.s
àguss do oceano. tiveram aq-.li, de
a<:entuar-se e medular-se di"'Ç'ersamente, <iando nascimento a novas expressões de sensibilidade, de intellgên'éias
e de vida. C-Omo acentuei em disctll'So
recentemente pronunciado na. Bahia
foi no Brasil que se adoçou, ct::m o
5Umo das !rutas na-tivas. a. língua por.tuguesg. que fizemos nossa, dando ao
BrasU a maravUhoso instl""'l1llento de
exyr~ão em cujos segredos e em CUJa
música e.3 traduz o conteúdo de experiência eemoÇões de que se com.J)Os
a pa.rte cic herança. P4:tern.'\. o no~so
patrimônio espiritual.
Não menos que os cos~ume.s, hábitos
e tradições de um povo, uma Ungua
sendo como é, uma lingua da. vidk,
com as suas peculiaridade~. as sn:u,
,. lndlosin·: râcias, o seu apaulhament;o
vocabUla!", !onétlco, pro.sód!cq e . ldntá-
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tico e a ISUa. estrutura própria, é um
resumo e uma definição espirltu3l de
uma. nacionalidade, refletindo-lhe a.s
tendências mais agudas - o gosto, o
sentimento da. ordem, àz. precsião e
da medids. ou da inexatidão, da retórics e da. incontinência, a maneira intima· de ser de olhar e Vêr, o conjunto, afinal de categorias ~spi:ituais que
constituem o vasto "background'' s~m
o qual pod~rão existir incaracteristi-cos conglomerados humanos. ~em fôrça, de coesão e un..i.dad~ espiritual,
mas não existirão jamtis as intimas
aglutinações ~ociais, ·que se definem
como povo e nação''.
Por tudo isso, a. língua. bTas~lei'fa,
não a língua de mu.seL1 anquilosada.
nos livros e vestida. do -pó ae clásorc;icos
!memoriaiS, ou a;tual, porúm pedante e
postiça: não a língua mor t.a dos textos
mas a língua brasileira fresca., vivz. e
ágil, língua. rebelde e ::t.~orc:::a pitcresca. e cheia de ma.!·~ia, Ungus; <ia
nossa gente do campo, da. ro~.a. ~ d.ls
ruas da cidade, língua e::n que à.
contribuição portuguesa, e casaram e
se funchra.m os preclcs..;S contint?ntcs
do negro e do indígena Unyu~ brasileira - rio prcfundo !. marulhoso,
ondulante e í.umultuário, ~e-:1eroso e
ilimitado, cujas águas, embOra conservem esbatiàos no fU!láo. íntimos
resaibos e longínquas rewnãncias de
fonte de ongem, repetem· na sua música as vc~~ àa terra. E. ~s vozes dos
homens, e vã::> ::-efletiudo D!l: sensibilidade de seu cspêlho lummoso e leal a.s
vegetações, as á.rvores, as l1tzes do ceu,
do casário. tôda a paixão animada. e
humana que atravessam. f~:::undan1 e
abençoam êõ.S árvores, a.:; luzes, o ceu,
o casár1o, a paisagem do Brasil.
HI o\ RUY BARSCS:\

Na respootJ. ao pro!es.3or Carneiro,
sôbre o Códi;to CivU, Ruy Barbo~a.
contestou o estatismo llng-.1ístlc" e défendeu o din!lmismo mostrando comi)
o praticava. A forma. adeoua'Cla-, disse
êle, impri:ne ao ouro estrangeiro ()
cunho nactor.al. Não ..:lá. llltgua. de!inltiva. inalteràvelment~ formada.
"Tôdas se f<'rmam, refot'll"am e t!'ans!crmam continua'Clamente•·. Ruy Barbosa salie.Lltd. em vá:·i~ outru~ pontos
do mesmo vo~ume o correto dizer 'brasUeiro em ~lsvras e !.rases. julgadas
incorretas porque se tor.al:l.l'am e:n desuso no pai; ,11orruguê:,.
·
JOÃO ~ i;gRESSA O SEU SENTIR

A Aclldemia Bra.sUeirs. de Letrs.'S
possuiu um grande =:iotôlcgo, um

grande filólogo, um homem conhecido, r.rincipalme::lte ...:omo um
grande conh~edor d~ lm~ua., um
grande granW.tico - João Ribeit'<). O
que diz ~~; notável scrg~pano no
volume a. que deu o ext;>~essh•c. título.

- A Língua Naciornü.

São de J"l)á.o Ribeir& ê.ste.; períodos:
"A nossa. gramática· ná:) poJ~ ser inteiramente a mesma dos po;-:;:tgueses.
As diferenciações regiond.~ re<:lamam
estilo e metodos diver.sru. A ·veràade
é, que corrig.l.:ldv-nos, e~tamo.:; de fato a mtlti•~r i<iéla.s c sentl.clentos oue
nos são pe~~as. Já :lã? é ~" líniu~
que a.purl\.'IIlos é o nosso .!SL)Íl'ito que
sujeitamos a. .servilismo ine;.cplicavel.
F~lar difer~nt.;:nente não é falar errado. A fish>nomia dos filhos não é a
aberração :;eratológica. da flsionomi..a.
1Jaterna. Ns linguagem co:no na natureza .não há igualdade-S a."hsolutas;
n&.o há, pois, exp~ssões diferentes que
não corrcs:)ondam a idé.~ \lU a
sentimentos d!~c,.entes''.
OPINLÁO DE LAUD~ J FREU!E

Mais, vejamos outro gra.má.tico acadêmico, também notável. também glotólogo, tambéb super-culto no sssunto, o Sr. Laudelino F reire. O que escreveu êsse outro sergipano ilusare no
primeiro número da sua Revista de
Lingue Portuguêsa, língua
que êle
adorava, porém, não ao ponto de fechar os olhos ao fenômeno linguastistico ·brasileiro cu, melhor, ao desenvolv~nto de fatal lei llnguística no
Brasil?
Escreveu Laudellno Freire:
"'Para
a existência autônoma de um novo,
::1ão :he basta a êle que tenha integro
o seu território acatado a . sua sobera;nia edificada a sus. moral, intemera.ta
a. sua justi;a., alçadas a-s su2.s liberdades e perenemente rejuvenescidos os
.so"·. 41 Cond1çáo imprescindível é posseus ideais e aspirações de prog::essuir uma língua q't!e todos leh reconheçam como própria. caãd.·· povo
com a língua - eis a verdade que
deve resplandecer nos elmos de tôda civilização que coisa fOr do que
é seu".
O BRADO DE BILLAC

Olavo Bilac é decisivo: "Em grande
parte o vo~ábulo é filho náll do homem, mas da terra.. Da língua que falamos, há milhaTes e milhar~ de vocábulos que não têm en~ndimento
nem significação em Portugal. Assim.
a. lingue. faz parte da terra., e. em
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grande porção é nascuia da pról'ria
terrct. Se quc!"emo.s defendP.r à nacionalidade defendendo o sol:>, defendamos, é urgcntê que de!e~ds.mcs também e a1.::tes de tudo a lmgua. que já
e báse da nd~:-onalidade''. Bila·= .sa~
lientava 1~to como uma. grand~ neces6idade poEtica impresoindivel quando pronunciava. os .se~ di~ur.scs de

Educação Oiviea, inclvid::s no volume
A Defesa Nacio11.al.

ARGUMEN"!OS DE NELSON DE SENNA

Nélson de Senna. o rébuscador mi-

nr:iro que tanto estudou e estuda. a

linguagem do Brasil. "Semprl! que
ouco declara. NélsOn d~ Senna.. dizerse -que cá e ;á. asim no j.)vem, vastíssimo e popu!ooo Br~ll, como no
velho, pequeno e glorioso Portugal
só deve existir uma :ínica língua, para .ser escrits e falada :ie um:1 só maneira enquadrada na lmutável rigidez dos mesmos mddes sintáticos,
gráficos, .:>~oépicos, para o:, dois p~
vos tão sepru.·adas pelo Oceano e tao
distanciadO::i turltorntmentc um do
cutrc - eu me pergun;.o a mim próprio se os qlle tal afirmativa sustentam estão de boa fé ;: cer~os do seu
audacioso j~!zo''.
Graça Ara!lha, u.:n aos que rusis
sentiram e o::antaram as ~lsa.s e a.
terra braslleil'a grita neste período~
.. Tõdas a:s {'Çj~as desta terra informe, parad. ~al e Violenta.; tú!ias ~s
fôrças ocwt:J.S do nosso ~ac;-> sao
elas que nc!c. permitem a lia~ua estrat;ltlcar-se e que nos a.fa.ot.am do falar
português e dão à llnguage-n brasue~
ra este md.. !!.vilhoso encanL.:. de alunã.o de esplendor solar, q~t. ~ tornam
a única expre:ssã.o verdad~l.:ame:lte ,:1va e !~l!z .:ia nossa espi.'"'itualidad'-: c~
:etiva.••.

Soa!"es Filho. - Castelo Branco.
Hugo CaT1ieiro. Alvaro Maia. -.Waldemar Pedrosa. - LeCYPOldo Peres. - Pereira da Silva . - Magalhães
Barata.- Alvaro Adolpho.- DtuJ.rte
de Oliveira. - Lameira Bittencourt.
Carlos Nogueira. - Nelson Parijõs. - Joãt> Botelho. -Moura Car'OOZho. - Pereira Junior. - Crepory
Franco. - Vitorino Freire. - Odilon
Soares. - Luiz CarvaUz.o. - Ato mo
Ma:tos. - :Renault Leite. Areia
Leiio. - Sigetredo Pacheco. - .A-foreira. da .Rocha.. Oswaldo Stu. clart. - .RtttLl Barbosa. - Dioclecio
Duarte. - José Varela. - Valfreão
Gurgel. - Mota Neto. Janduf
Carneiro. - .Samuel Duarte . - José

Jofili. - Novaes Filho. Etelvino-Lins. A.gamemnon Magalhães.
- Jarbas Maranhão. - Gercino d~
Pontes. -Oscar Carneiro. - Oswaldo Lima. - Costa Porto. Ulysse~
Lins. - Ferreira Lima. - Barbosa.
Lima. - Pessoa Guerra. Goes:
Monteiro. Silvestre Pericles. Medeiros Netto: - ._ L(Luro Montenegro. - Afonso de Carfia!'h:o.- - Leite
Netto. - Gracho Cardoso. - PintoAleixo. - LCUTO de Freitas. - Aloysio de Castro. -Negreiros Falcão. -Vieira de MeUo. - Altamirando Requião. Eunapio de Queiroz.
Froes d.a M atta. - Luiz Barreto. Henroque de Nooaes. - Ary Vianna.
- Carlos Lindemberg. - Eurico Sales. -- Alvaro Castelo. - Asdrubal
Soares. -Jonas Correia. - · José Roméro. - Pereira Pinto. - AlfredO _ _
Nomes.- Amaral PeixOto . - Eduardo Duvivier. - Carlos Pinto.- PauloFerna11.de.s. Getúlio Moura. -Heitor Collet. Bastos Tavares. _
- Acurcio Torres. - BrZqi.Z-, Tinoco.
- Miguel Couto. - Let;i...d;; Coelho.
- Juscelioo KU})itschek .
Fe!110
Dutra. - Bias FOrl.es . - Duque. de·
Mesquita~ João Henri(fll·:! - C-ristiano Ma.r.1w.do . - Weilin.~~......u. JJrar..áão. -Joaquim Líbano. - JOsé .4.!km.im • .Augusto Viegq.s
- R.odt ig1.1.eS Pereii·! José Candido.
Antonio Correia. • ...:.. Adelw.ar Rocha.
- Coelho Rodrigues. - PZitt.io Pompeu. - Fernandes Tavc»ra.. Pc.uZo Sara.sa.le. Gentil Ea.rreira . ~eni CanKLlhc,J. Egber :o Rodrlgz: r>s .
- z.•erna:zàes TeUes. - José cl.:: RorLa. - Alcn~;1r _4.raripc. ·-- Edgard de
Arruda. - F·erreira tid Souza. - JIJsé Augusi.J. - Aloysio A~aes. - ~da~
berlo RzêcirQ - Argem.J.ro dP- F:guP.lrc.cJ.o. - Pl.írâc Lemos. - Zrnani Satf.; o. - Li11'l4 Cava.lcanlt.. -- FreitasCavalcanti.
Rui Pa'meira.
Walter Franco _ - Lea7!.dn Ma·~-i -:.t . Henõa.ldo Vieira. - Ma.n.oel Novaes.
- Rajae;. Cincurá. - Alfo,,uzr Balr.aiTCJ . AVJe1·:t•.:> Fraga . - Ruy Sant~.
- LUiz CWUdl-; -- .r-Ja?~tttt•'l N~!'Jtlet
ra. - Jura.rn:.iir Pires. - .Romão .Junror. - José Leomil. - n!ont.ciro de
Castro. - José Boni/áctrl, - M:z.ga;n.ães Pinto. - Lycurga Lettc - To'edo Piza . -- Domingo.; Ve'.~·co . JaZes M.i.cho.do. ·vespasia1u' -~·ar·
ttm. Joá,..' 11i!a.s~oas . --- DolO! cl4!
A~..à.rade . .P çri.cola. de Barros. Era.sto Gtze4.r..er. - Flor~ da. Cunha .
- Osorio Tu.yuty. - Le~ldo Net:cs.
- Luiz Lagc. Euy .4.lrn.eidcl. :Jcnjamim Farah. - Vet··~"IS Neto.- -
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GU1'gel do Anutral. -

1l~.

-

B~ició

·Neoes._P1nto. -

Mendes. Junior. -

Condé. -

u~·.!t.e

Eontenele. --

Antonio Silv:r.. ·-

r.omeu. F'iorf. -

Berto

- · Mcl(j

Eraga. A~tur. Fischer
·- G!'(.flc.J·
rio Bezerr:z. - AgostinhrJ de OZit:ei-

rc.. - Ale~.~?
Ma_riglleda. -

- Carlos
Prestes.

Coutin~w.

Carlos

Joao Arr..azr:;rel$.

~

l.Iau.ri.cio GrabGis

Batista Netto. - Cla.tdino Silva·
- Alcides SCJbent;a.. - Jo'Jé Crispim:
- Osvaldo ?qcheco. --Jorge Amcdo.
- Caires àe Britto - TrUino CtJTT~. - LZno Maéhado. -- S·juza
LeiilJ. - Du1r;al c,-uz. Am:zndo
Fontes. - Jaci Figueired'>. - Mario
Brant. Pdipe Balbi. Deodoro
Mendonça Olavo Oliveira
-Stenio Go7nes. - João AdeodatÕ. Trod:ulo Al"IY'rquerque. - Arnuir:. Camara. - M111lOel Vict<Jr. - Café Fi·
lho. - Ca1n.pOS VerQaa..

N.0 3.664

"'Acrescente-se ·no art. 1.o das Disposições Transitórias, onde convier o
seguinte item:
~ apllea.ção exclusiva. do impôsto
!mico sObre combustíveis ~ lubti!ica.ntes liquides minerais prescrita. no § 2.•
do art. 128, se !s.rá _gradativamente,
em cinco anos, na. forma prev~ta no
Decreto-lei n .., 8.463, de :!7 Je dezembro de 19-15 .
Ju.stitiCCtf-ra

Esta emenda é uma conseqUêncla
da em.en.da. n.0 4, relativa à. no~a. reda.çã.o do § :." ~c, art. l!H e també'l'l

s. nova !l\)ll~i=a rod.;;adotàda P.ei? Gcv&no, eUjos ; e;,ulta.dos benef!cos já
começaratn a surgir e cu)!W perspectlvas fut~as ·:.ã.n a..c; ma.ts ~uspfcicsas.
Sala d~ ~e..~ões, em ·~. de junho
t!e 1946. - On•Qldo Stu.da1 '! - Egvisa

cous~jd,."":"

v12..~ re\!~1.t.em€llte

berto R<r.fr!T..u:s.
la. -

-

E!.Ln.ll]Ji:> de

FeTn.'-'.llief

T3'·

-

At-

Qtteir l'!.

na

M >r.te - Moretra
Rocr..a.
- Plinio I 1 C't:'Jif'U. - Hu.q;) Carneiro.
- José Jof!il1J. - José de Borba.. Leão Sa,mpaio. - Eàgard de Arruda.
.Al;ostinho Monteiro. Castelo
ftleida

Branco. -

da Motta. -

Sala. das Sessões, em 21 de junho de
1946. -

JJarret(J

A':Je!ardo Matu.. ·- Ezequ,·ez
!lt·go B•)Tghi - Pec?.roso

Eu.seõio Rociz.•t..

·

Odi!cm . Soare:z. -

Frõis

Mota Neto.

N.0 3.665

Emenda s "Disposições Transitórias.., art. 1.0 , n.0 VI:

Arth.ur Berna.rd.es.

Justificação

O fato de haver, no território nacional, quedas dá.gua utilizadas industrialmente antes de lô de julho
de 1934, e exploração de minas em
lavra na~ mesmas condições, rião parece mot1vo bastante para o dispositivo constitucional déste n.o VI.
E' necessário indagar se umas e outras foram aposentadas e utilizadas
de boa fé, e se não constituem usurpação feita ao iuterêsse nacional.
A falta de esclarecimentos a êss~
respeito, é prudente não se consolidar
a situação em que ditas quedas dágua
e exploração de minas porventura. se
encontram, deixando à lei ordinária
fazê-lo, se convier.
Sala das Sessõês. em 24 de junho de1946. -

Arthur Bernardes.

N.0 3.666

. ~~::-escente-se às Disposições Transttorur.s:
Art ... O Presidente da República
organizará, dentro de sessenta dias
após a promulgação desta Constitui..
ção, comissão _presidida por ma.gis~
trado f&deral Vltal1~1o, para apreciar
de :plano, as ·reclamações dos interes~
sados que hajam sido desde 1930 afastados do exer~í~io de seus cargÓs sem.
causa justificada devidamente comprovada em processo judiciário ou ad~
ministrativo, a fim de determinar a
restauração dos direitos lesados.
§ J.. 0 Esta Comissão, tomando conhecrmento do decreto de anistia. e
os julgamentos da.s comissões de sindicância e revisora dos atos do govêrno e dos seus d~ 1 egados, principalr;ne:lte a instituida. pelo parágrafo
umco do art. 18 das Disposições
Transitórias da Constituição· de 1934.
assinalará os c~os ainda não reparados apesar dêsses decretos e julgamentc;. pa·ra. que sejam imediatamente atendidos.
~ 2.0 Os funcionários publlcos civis
e os mllitares, com mais de dez anos
de exercido, nas condzcões dêste a.r..
tigo, que não tiverem de pronto restaurados os seus direitos por falta. cie
~sgas, ou por terem atingido o llmlte
da id2.d'!. serão postos em disponibiU.dR.de rt>munerada, ou si:':-ã...., a:::·csenta1t'":> Gil reformados ::o:n as vantage:tS·
d~c;:~ntt-~ da resta.,l.L·açi:.' :ie seus
d..! -ei tos

-256Sa:a c!as Sessões, ~m 24 de junh:>
1946. - José Bonifácio. Soo,zr.
Leão. Gabriel Passos. Juran.dyr Pires. - Lahyr Tostes. - · José
A.ugu.sto. - Celso Macna.d.o. - Olim-

Pio Fonseca . -- Ch.Tisticmo Machado.
Arthur Bernard.es. - Alfredo Sá.

Altino Arantes. Carlos Nogueira.. - Gurgel do Amaral. - Dur~al Cruz.
Monteiro de Castro.
- Cesar Costa. -Israel Pinheiro. Aureliano Leite.

N.0 3.667

(Ao art. 1.0 das Disposições Tran&tórias).

.

Inclua-se entre os ns. n e m;
m - o l)refeito e a. câmara. do
.atual Distrito Federal serão eleit~
1:onjuntamente. por sufrágio direto.

vora.
Hermes Lirr..a...
JurandJT
Pires. - Hamilton Nogueira. - Monteiro d.e Castro. - José B01:t!ácio. .Romáo Junior. - A.urelia7W Leite. Paulo No!JU,e'!ra. - Domingos Vellasco. - Ga.õrie! de B. Passos. - Magalhães Pinto. -.
Milton Campos.
Plinio Barreto. - Antenor Bogéa.

N.O 3.668

Inclua-se. nas Disposições Tra.nsit6rias: no art-. .. 2.0 , in-fine, "'e será submetjda. a plebisCito-- nacional, dentro
de noventa dias. pela. forma d4 lel
que f6r expedida.

Pari.gra!o único. Só tomarão parte
no plebiscito os eleitores devidamente

inscritos até a presente
iJtZrreto Pinto .

data".

Justificação
- ---o. :olebis<:ito ou mesmo o "referen~
que estiverem !illa.dos 8 esta.
O art. 122 do Projeto, dispondo em dum'•
ea.ráter permanente sôbre o Distrito á.Itims. corrente, será um exemplo de· F-ederal, estabelece que o me:imo "será oonfia.nça a. Assembléia. Constituiu~.
'Esta, também, não deverá temer o
a,dmínistrado por um prefeito, nomea.Justi/f.caçáo

aos'

'Clo pelo Presidente da República, com
a'Provação do Senado Federal. e demissível cul n.u.tu~ e por uma. cãman. eleita pele> povo, à qual caberão
funções legislativas... Nas Disposições Transitórias <art. 1, n.0 JI) determina o Projeto que "incorporar-seá ao domínio da União, no planalto
central do pa.fs, uma. zona de quatorze
m.U e quatrocentos quilômetros quadrados, que será oPOrtunamente demarcada pan. nela. estabelecer-se o
Distrito Federal. Efetuada a mudança., o atual Distrito Federal pa.ssará a
-constituir u:n Estado".
Da. comb!.nação dos dois dispositi-vos, verifica-se que o Distrito Federa.!,
a llJI""eva.Iecer o Projeto, perms.n~erá
-sem autonomia. até que se tra.ns!crme
em Estado - hipótese problemática,
prevista desde a. Constituição de 91
- pois a. eleição <lo prefeito é uma

~ondi~o

indfspensá.vel à que se concretiZe a. justa. e antiga aspiração do

povo carioca..
Dai a. presente emenda. que estabelece a. escolha do prefeito pelo sufrágio pQpular e. com a ele1ção conjunta,
a. coincirlênd.a de seu mandato com o
\dos membros da cà.m1ra..
O principio da. emenda é o mesmo

do ~rágrafo único do 2.l't. 4 das Disposições Transitórias da Constituição
de 34. -

Paulo

KeTlv. -

EtWlide$ Figueiredo. -

So.rasate. -

Prado
Ta-

trabalho. E dev~ mesmo sujeitarao "veredictw:n!' do povo brasileiro.
para que possa tornar-se mais forte
~u

(;e

respeitada ca.da. vez maisl
Sala. das Sessões, em 25 de Junho
t'e 194.6. - Edmundo Barreto Pinto.
'"!

N.O 3.669
DISPOSXÇÕES TllANSI7ÓRIAS

<Emenda. com a. sustentação em 10
folhas dsctilografe.ds.s. com 25 cohsidera.ndos e 14 anexos).
Artigo. . • - Ficam assegurados aos

servidores do Departamento Nacional
do Café os direitos que, por lei. já
gozavam ao tempo da sua decretada.
extinção, a.plicando-se~lhes .respectivamente, 110 que couber e lláo lbes
prejudicar, os cllspositlvos referentes
aos funcionários públicos civis <i&
União .e aos extrariUDlerárlos, contratados e <Uarlstas do Serviço Público
Federal. e ao pessoal eventual para.
obras da União.
Parágrafo únieo.

-

Nos

órgãos

existentes, ou que venham a ser criados, compreendendo a economia cafee1ra, os servidores do Departamento
Nacional do Ca.!é terão d.t.""e!to à prlo-

ridade de aproveitamento pelo c::itêrlo de capacidade e na. conformidade
do disposto no § 4.0 do artigo 8.0 do
Decreto n.0 17.401, de 20 de Deze:nbro
de 1944.
Rio de Janeiro. 24 de Jtmho de
1946. Cre1XJT?I Franco. Barbosa. - Argemiro Fi4lho. -

R4ul

Cas-

-257teZo Branco. - Martiniano de Aratí;o. -João Botelho. -José Varella.
-Oscar Carneiro. - Ju.randir Pires.
- Vargas Netto. - Aureliano Leite.
-José Boméro. -Epílogo de Cam·
pos. -José Augusto. -Duarte d'Oliveira·. - Alvaro Adolpho. - Leopoldo
Péres. - Lino Machado. - Almeida
Monte. - Odilon Soares. - Moura
Carvalh-o. - Lameira Bittencourt :_
Magalkães Barata. - Jônas Corr~a~
- OSVfLlào Studart. - Heitor Collet.
Luü!! Carvalho. Alvaro Maia.
Graccho Cardoso. Waldemar
Pedrosa. - Alarico Pacheco. - Es-maragdo de Freitas. - Adelmar Rocha. - Arêa Leão. - Antônio C(r.rêa. - Pedro Vergara. - Renato
Alei:to. - Pedro Ludovico. - Aliomar Baleeiro. - Manoel Duarte. Atilio Vivaqua. - Paulo de Rez~
de. - Jofio Henrique.

kNEXO

o

5)

N.o

2

CoDSiderando que nesse espaço

D. N. C. desenvolveu

e ampliou as

suas funções, tomando a seu serviço
numerosas pessoas, que com a. simples prestação de trabalho e o do decorrer do tempo, e com os surtos e
progresso das conquistas e das leis
sociais, foram sedimentando direitos
hoje reputados inegáveis, a. consenso
universal;
6) Considerando que o D. N . c ..
como entids.de paraesta.ta.l e autarquia
administrativa tanto mais que oriunda. de uma época. discricionária e
das emergências da economia dirigida,
foi uma entidade que, por muito tempo, viveu entre as brumas indecisas
do poder público, sem que lhes pudesse fixar regras gerais de tutela
ou direitos eSJ)eci!lcos para a sua
Justificação
base;
1) CODSiderando que o café foi
7) . Considerando que a !unção ;púe continua sendo a. maior riqueza. ativa. do Brasil, constituindo a sua. pro- blica é simples modalidade do trabadução e o seu comérclo- interêsse vital lho e nã.e> êste uma. espécie daquela.;
da economia. do Pais;
8) Considerando que, - (confor2) Considerando que a. relevância · me- D postulado amplo, de amparo a
e a ~omplexida.de do problema. sem- tõdas as atiVidades, que equipara a.
pre reclamaram assistência. e cols.- um principio elementa.r de ordem púlbora.çáo do poder PÚ·blico, mesmo nos blica., o respeito ao direito dos que
trabalham) - "são nulos de pleno
~redutos regionais, na. asfera. nacional
direito os atos praticados com objee até na. órbita tanto continental
como interna.ciona.l, por melo de ins- tivo de desvirtuar, impedir ou fra.uda.r
a. a.'plieaçã.o de preceitos contidos em
tituições, órgãos e entendimentos adelei'~;
qua.dos à defesa. do produto;
<Consollda.c;ão das Leis do Tmba,3) Consldera.ndo que essa defesa
lho
- in Exposição de Motivos originàriamente de ca.rãter público
Decreto-lei n. o 5. 425, de 1 de ma.!o
e p~rmanente, foi dep~is, também
de 1943 - artigo 9. O) :
confiada a outras 1Ilstitu1ções;
'
<Decreto-lei n. 0 4.548, de 19 de

junho de 1922 - s.rt. 6. •, eria.ndo o
l'Mtituto de Defesa Perma:z.ente elo
Café - Govêrno Epltâclo Pessoa.)
ANEXO

M.o. 1

4) Considerando que ta.nto umaa
come ou~ C11lllllriram ou cumprem
ciclos econOmicos d1st1ntOD, sendo que
o majs &fiitlvo de todos, como o mais
longo ~les, foi o confiado ao Departamento Nacional do Ca.!é. com búclo em 10 de fevereiro de 1933, e para
têrmo em SO de junho de 1946:
(Decreto n. 0 22.452, de 10 de fevereiro de 1933 - Decreto-lei nú·
mero 9.068, de 15 de março de

-1946);

ANEXO l'i. 0

3

9) Considerando que o tra.balho,
como !unção httmsna. e dignificadora..
salda-se e noblllta.-se por sua. própria
e exclusiva pr~taç~. não se o admitindo por isso, nunca., adverso ~
sorte do tm-balhador, qualquer qU6
seja. a. sua. naturez~ modalidade ou
conseqüência.; ms.s
10> Considerando que· os servidores do Dcpa.rtamento Nacional do
Café sã.o tra.balha.dores quites com a
economia nacional. em virtude de reconhecimento legal, proclams.ndo ila.ver· a e:1tidade. a que serviram, ettmprfdo as suas jinc,ltélades;
0
(Decreto-lei n. 9 .088 clta.do 1nconsidera1U%u.m.) ;
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tados Ca.feeiros de 1945
cláusulas
2.• e 16.•);
3. O) a autarquia. dos serviça.s de
usinas de beneficiamento e rebeneflclamento do café, que funcionar&
articulada. com o Banco Na.cional do
Oa.fé;
<Deereto-lel e Convênio citados
cllusUlas 19.•, pa.rágra.to único>;
•. O) o serviço complementar da.
Oa.rteira de Crédito Agrícola. do Ba.ndo B:rutl;
- -- - - ·-·
<Deereto-lel e Convênios citado-s -

4

ll) Considerando que se alega
como justificativa para a. não manutenção dos serviços do D. N. O. o
fato de ha.ver sido a.tillgido o eqili•
lfbrio estatistico entre a. p.roduçlo e
o consumo do ea.fé. bem como a. nor•
ma.lidade do comércio interno do produto. e pelo 0.:1us decorrente de su•
execução; mas
A'NEXO N. 0

5

Considerando que, extinto o
c., não o estará o que é inex·
tingillvel: o problema. do ca.!é no
Brasil; e nem os deveres a.ssistencia1a
do Estado. para. com êle, ca.da vez
maiores e mais recl am &dos;
(Memorial de 8 de ma.rço de 1946
dos Representantes das Classes Cate•
eiras a.o Miilistro da. Fazenda, cem•
tendo as sugestões para. o estabeleci•
mento em novas bases cia. polltlca c&12)

pa.r6.~r&fo

D. N.

feeira.);
<DeCreto-lei n. o 9. 270, de 22 de
maio de 1946 -. Ato da. P:efeltu:a

llnico da. clá.u.sula. 3. •>:
ANEXO "J!l.0 7

14) Oona1derando que uma. prática
deua. ordem, importaria, a.penas, em

J)I'omover o desemprêgo, entre a.queles
quo J4 ~em trabalho e ocupação,
certoa e definidos e isso seria: feito
pelo Elt.Ado que se obrigou tundamen-- ttJI~ A proteger, com solicitudes ·
eapcoelAla, o trabalho honesto, assegurando-lhes cond1ç6es favorãveis e
ma1oe de deteao.: porem
COart& Constitucional de 1937 -

a..-uao

138> •
1~ > OoUít'deTa.ndo que tudo que aí se
retere JA está tzfluem das conquistas
ANEXO N. 0 6
aoctAts c1n atus.Uda.de. pois aos go13) Considerando que, do me.smo
vernos o que agora. compete é mn
modo, não estarão extintas aa auu verdo.deiro espírito de iniciativa., não ·
funções, as quais (de a.c6rdo com apenu para propiciar t!'aba.lho, mas
p&U'4 provê-lo e e:tn um nivel condigo plano de distribuição mandado 01'•
ga.ni.Zar pelo artigo 3. o do Decreto- no de vida.: e
lei n. o 9. 068) -passarão apenas a s&16) Conskieran<io que essa grande
rem atribuídas a outros órgãos, trall!·
oo~nte de idealismo e de solidaferidos à. União, · 845 ~tados e 1.01 • riedAde humana doo povos o Brasil
Municípios, e desempenhadu, num•
eJtA equiparado, na. prática, como ne- .
muito maior an:íplltude, por outru nhum outro, provendo o govêrno, em
instituições já criadas ou pre'Vistu,
novu tunç6es as atividades · que fez
como sejam:
cauQZ,
Amparando a todos sem exce1. 0 ) o corpo funcional e per-ma.
çOea:

de campos);

nente previsto no artigo 8. 0 do De·
ereto-lei n. o 14.401, de 20 de dezem·

bro de 1944, com numer<ÃSos CAl'II'OI
e funÇÕes minuciosamente definido.'
pelos quadros constante.<; de fl.<:. '-l . !!C~
63 e 64 do Diário Oficial de 21 do
Ciezembro de 1944, cujos cargos, todos de caráter permanente, ae achAm
vagos, para serem preenchidos qu~n·
do .suptimidaS as funções do D. N. o.:
2. 0 ) o Banco Nacional do Caf6,
que terá. tantos órgãos t6erucoa

quantos forem. necessários e

PU:L

o

qual serão transferidos oo serviços t

pessoal que forem necessários a. wo
1llst1tuto;
<Decreto-lei n.. • '1. 623, de 11 do
junho de 1945 - Convênio dOI Ele

ANEXO N.0 8

l'f) Conatdern.ndo que isso naturalmente decorre do fato de que os problemna aocla1s sobrelevam a todos os
outroa, 1nelus1ve, ~os de ordem financeirA c1na Nnç6es, ainda que ·inquietAnte-a ou graves, como acontece em
nu~N~roaoa pafses e, princ1pa.!mente, na.
tnv.lAt.erra, nos Estados Unidos, na.
Ru&atll e no Brasil;
Al\T!:XO N.0

9

10) Considerando que nêsse aspecnenhuma.
preocupação poderá
ext~ttr quanto à manutenção dos serv1dort'a do D. N. O. porquanto essa ·
tnl!t1tu!<:tio tem renda. própria e pri- :
\lat1va e Jé. se encontra providenciada..

to

-259em lei, com êxito e com acúmulo de

grandes recursos, a even.tua.lidade da.

cobertura da deficiência da. sua receita;
(Decreto-lei n.0 2, de 13 de novem..
bro de 193'1 - artigo 4.0 ;
Decreto-lei n.0 5.874, de 2 de ou·
tubro de 1943 - art. a.:);
Convênio Cafeeiro de 1943);

10
19) Considerando que, porem. o que
vem acontecendo nlo poder!\ passa.r
de 1ntenç§.o, pols, os aerv1do.res do D.
N. C. estão sujeitos a regime próprio
de proteção ao tra·b alho que lhes assegurou uma situação análoga a dos
funcionários públlcos, e como tal
têem:
a> emprêgo de!1n1do em lei;
b> tabela. numérica e enquadramento próprio, aprovado em decreto elo
Presiden·te da Repúbllea;
Al'O:XO N.0

c> vencimen-tos certos e irredutfveis, estipulados em lei;
d) seguro social obrigatório e van-

tagens de preVidência;
e> funções pessoais e priva.tivas:
(Decreto-lei n. 0 7.1'75, de 2D de de-zembro
de 1944 - artigos 1.0 , 2,0 e U
4. 0 , 5. 0 , 6. 0 e §§;
Decreto-lei n. 3.34'T, de 12 de Junho
de 1941 - artigo 2. 0 , letra b;
Decreto-lei n. 0 17.401, de 20 de dezembro de 1944 - artigo '1. o, pa.rágrafo único, e artigo 8. o e h 3. o e 4. o:
Decreto-lei n. o 8.079, de 11 de outubro de 1945, artigo 1. o. let.n d) .
11
20) Ccm.siderando que us1m agindo
o poder público não crtou, porém, medida. de exceção ou !av\l:& pan os servidores do D. N. c. antes, pelo contrârlo, apenas saldou os aeus próprios
deveres de ut1liza<for do tra.b&lho humano, pela mesma !orma. que obrigou
outros, e adotou normu 1d6nt1cas Jà
seguidas, ou por êle determ.lnadaa,
ANEXO N . c

como fôssem:
a> a extillçâo do Instituto Mineiro

do Ca!é, com a 1ncorpon.ç4o de todcle
os seus funclonârios ao quadro doe
servidores do Estado de Minaa Gerais,
com tôdas as garantias e proventos de
que êstes desfrutam: tLel do Estado
de Minas GeTa1s n . o 32, de 13 de dezembro àe 1935 - artigo 2. 0 ) ;
ANEXCt N. 0

õ>
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a extinção do Ins"'J.tuto de Ca!é
do Estado de São Paulo. subStf.tuido
pela Superintendência dos serviços do

Secretaria de Estado dos Negódos da. Fazenda., com
.aproveitamento de todos os seus !unc1onárlos assegurados n~ direitos e
vantagens que gozavam, bem como o
de todos os outros dil"e!tos concedidos aos d~ma.is funcionários estaduais, inclUSive aposentadoria.;
(Decreto-lei do Estado de São Paulo
níunero 12.281, de 30 de outubro de
1941 - artigos 2. 0 e 3. 0 ;
Decreto-lei do Estado de São Paulo
nlimero 12.490, de 31 de dezembro de
Ca.fé incorporada. à

1941 - artigo 97, § 1. o;
Decreto-lei do Estado de São Paulo
nlimero 13.07·8, de Z7 de novembro de
. 1942 - artigos 2. o, •. 0 e 5. 0 ) ;
ANEXO N. 0

13

21) Considerando que não está na.
competência. do poder legislativo ordinário - nem estari&. numa na intenção do seu eventual e isolado de ..
tender, a. pretexto de exercê-lo-:"' usar
de um poder constitucional já. esgotado, pa.ra aniquilar situações existentes e que - formadas sob a. égide de
preceitos constitucionais, regras legais,
postula.dos sociais e principias de soUdariedade humalla. - a.presenta.m-se
com as ca.ra.eterlsticas d'- direito inegável; <Pa.rece!res sôbre CJ. Carta. Cons·
tituclor.s.l de 1937 do Instituto da Qr..
dem dos Advogados Brasileiros; da
Congregaçoo da. Paculdade Nacional
de Direito e do Presidente da Comissão Pa.n-Amertca.na de Direito Internacional; Projeto da Nova ConstitUição do Brasil, artigo 159, § 3 . 0 ) •
22) Cansideran~o qu~ se isso fõsse
admissivel impur..a.ria apenas em riscar apenas em
QOist.Tan .. ôhhr):
ca.r do texto fundamental o conceitG
universal <:!a clvilizat.ão qae, como tanto. sempre figurou, figura e há de
figurar nas Constituições Brasileiras,
a.tinDa.ndo que - todos são iguais perante a lei - isso seda. exato, me'Ilos.
porém, no Brasil, e para os fieis servidores da sua maior riqueza.; e
23) Cons1derando que tanto a estabilidade, a vacAnc!a. como a. penalldade. têm normas de direito e !otmas.
definidas em lei que as põem n. salvo.
de a..""ti!icios capazes de impedi-las ou
de poderem ser coDStata.das;

(Carta COnstituc-ional de 1937 -artigo 156, letra c; . • . . .. • • . • . • ..

Consolidação das Leis Trabalhista.s,.
artigo;
Decreto-lei n. 0 1. 713, de 28 de ou-

tubro de 1939 (Estatuto aos Funcionários Públicos Civis da União) a.rtig~

93, 191 e § 2. 0 ;
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Código Civil, artigos 81, 85, 9r8, 99 e

101;

Ordem de Serviço n. o 46-18, de ll de
maio d~ 1946, do Departamento Nacional do Café);
ANEXO N. 0

14

24) Considerando que_ a conclusãô
a. que esta emenda se propõe importaria apenas em antecipar o reconhecimento de uma situação de fa.to e de,
direito que certamente o fará, em pró·ximo !utu:-o, um Ju&c1ário normal,
esclarecido e independente, com sensivel prejuizo para a Nação, e, finalmente,
25) Considerando que entre as flna.lids.des pTee!puas de um poder constituinte, preocupado em dotar uma
Naç~ com a sua lei básica, beneficiando-a as .conquistas da democrada.
e da ciVilização - incluem os meios
capazes de :oncorrer pa.;ra
PTOv.er o trabalho
amparar o trabalhador
evitar as crises sociais
reconhecer o dir~it<. inegável
ma-n ter o d€-Côro da adminisbrnção,
a ~onorabilidade dos govems.ntes,. a.
fé dos compromissos e os fOros da civilização.
N.0 3 . 670

No a-::t. 1.0 n.0 1 das Disposições
transitórias, onde estâ: ''A lel ......• _
será feits: )mediatamente depois de
promulgatia. &. Constitul.;ã.·o~".
proponh:>: A lei . . . . . . . . . serã. votada, imediatamente depois de proll\Ulgada a Co:.stituiçã~.
SaJa. das Sessões. 24 de junho de

1946. Augusto Viegas. do Couto. ---: Lahyr T~'stes -

Nesqtúta.

.

Levino
~'ILque

N.O 3.671
Disposições transitórias
Artigo - Dez anos depois de promulgada. seri esta Constituição reVista pelo Congresso Nacional, que

})B.ra. o efeito nomea.ri. 1lllla com1ssão
especial. - Raul PiUa. - Coelho Rodrigues. - JO$é Augusto.

N.0 3.672

Emenda aditiva ao Capitulo

..Do6 direitos sociais".

m -

·
onde conVier:
Art. - Para os emprega,<ios que
trabalharem em indústrias ou ambientes considerados insa.lubres, nos diver..
sos graus estabelecidos pelas autoricl&des sanitárias competentes, a lel

fixará cotas correspondentes, ca!culadas percentualmente sôbre os sa.lá. rios efetivamente recebidos e aos mesmos acrescidos, facultando-se aos empregadores a dim.inuição do encargo
com p. uso dos meios que a técnica
pern:utir pa.ra baixar o fndice de insalubridade.
Justificação

A ma.téria,' <Pela. sua relevância, 6
de na.tureza. estritamente_constitucional, nada justificando o silêncio da.
nova lei orgâ.nica a respeito.
A falta de um principio diretl'iz com
relação à. matéria, tem dado margem
às mais absurdas inrerpretações · da
lei ordinária, variando os arestos dos
tribunais e oscilando, ora a. favor dos
empregados, ora contra seus legitimoc
interêsses, os despachos administra.tivos.
Assim é que, depois de se ter chegagado a firmar doutrina, no sentidO de··que todos os trabalhadores, desde que
trabalhando sob determinadas condições de insalubridade, tinham cUrei-·
to ao pagamento da pereentagem corr~spondente. atendeu-se mais aos interêses pa.tl'onais e se firmou o princípio absurdo de que só tinham direito a receber o acréscimo de insalubridade, aqueles que vencessem apenas o salário mínimo legal.
Essa exdrúxula interpretação dos
textos legais, realmente pouco claros
à falta de um dispositivo constitucional orien!ador dos hermenentas. está
deixando fora. do amparo da lei, milhares e lllilha.res de trabalhadores
nacionais.
Por ourto lado, a legislação vigente manda calcular a cha.moos. taxa de
insalubridade sôbre o salá.rio-m!ntmo
da região, o que constitui, sem dúvida, a forma menos equita.tiva. de
compensar o dano causado pelo tra- _
balho em indústrias ou em locai$
insalubres, sendo muito mais justo fazer o cálcUlo percentual sôbre o sa.Iálrio efetivamente :recebido, como se
propõe.
.
Doutra. parte, não se di~ que cs
empregadores ficam excessi'vsmente
onerados, por isso que poderão gozar
da. faculdade de melhorar, na me..
d1da. do possivel, os locais de tn.ba..
lho e diminuir o grau de insalubridade de suas Indústrias, com os recursos vários que a clêneia e a técnica.
avançada de nossos dias põe ao seu alcance.
·
Sem dá.Vida que grande tem sido
e continuar§. a ser a resistência par
parte do elemento patronal, salvo raras exceç~.
·
...
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A alternativa em que o empregador
deve ser colocado é esta: ou melhoral' as condições de sanidade de seu
estabelecimento e de sua indústria ou
arcar com o ônus de um acréscimo ·S a.larlal que permita. aos seus empregados mais cuidados com a saúde sacrificada .

o exposto deixa bem patente a ina~
diável conveniência de se declarar expressamente o direito.
E' como diz Curviteh:
- "Toute declaratlon des droits,
comme tout devoir être e toute norme, est d'abord dirigée ·contre quelque
chose: contre les obstacles et les re.sista.nces que la realisation des valeurs juridiques, symbolisées pa-r cette
declaration, trouve dans une struture
sociale donné". (" La Doolaration des
Dro1ts Sociaux", pág . 56 edição da
"Maison Française, Inc., New York
-

1944).

Dou. assim, como justificada. essa
emenda, em que se consubstã.ncia sentida aspiração dos trabalhadores brasileiros.
· Rio de Janeiro, 24 de junho de 1946.

Francisco G1t.rgel do Amaral yale~e.
Benjamim Farah . - Argem~ro Fmlho . -Martiniano de Ara.újo . -Manoel Benício Fontenelle.
N . 0 3 . 673
(DISPOSIÇÕES

TRANSITÓRIAS)

Acrescente-se, onde convier:
Art. . . Passam à propriedade

do
F..stado do Piatti as fazendas de srndo
do domínio da União, sltuadas no
território daquele Estado e remanescentes de confisco aos jesuítas no
periodo colonial.
Justificativa
As chamadas "Fazendas 1-:acionais" , do Piaui, originam-se do le-

gado de Domingos Afonso Ma!rense,
em 1711, a.os padres da Companhia
de Jesus. Sob a administração direta dos jesuitas foram.. durante . 49
anos, acrescidas em número e tiver&In os rebanhos grandemente
aumentados, tomando-se, em verdade,
o mais rico patrimônio da Capitania.
Os alvarás ·de 19 de janeiro e 3 de
fevereiro de 1759. determinaram entieta.nto o banimento e a. proocrição
dos mesmos padres de Portugg.I c
seus dominios".
Ein conseqüência, foram, ,POr ordem do entã.o vice-rei do ~ta.do do
.Brasil, marquês de Lavra.dio. confiscados todos os bens áos jesuitas em
território pia.ulense. Encorporadas ao

patrimônio régio começaram a ser as
fazendas distribuidas. "como prêmio,
a particulares que envelheciam pobres no serviÇo de el-!'e1 de Portugal••.
Nada obstante, pelo inventário a que
se procedeu em 1825, possuiam 773 escravos, 61.170 cabeças de gado vacum
e 4. 506 de cavalar.
Durante o Império, muitos passaram a integrar, em 1844, o dote da
princêsa D. Januária, sendo entregues aos procuradores do conde
d 'Aquila. As restantes eram exploradas, ora por representantes
da
fazenda imperial, ora mediante arrendamento. De uma ou de outra
forma. todos iam perdendo lastimàvelmente o alto valor a que haviam
atingido.
Em abril de 1889. ao serem dadas
em · arrendamento ao Dr.
Antônio
José de Sampaio, só possuiam: 19.656
cabeças de gado vacum e 8. 745 cie
cavalar. E em 1926, ao serem entregues, a título precário, ao Estado,
decorrido alguns anos ae extinto o
prazo contratual do último arrecadamento a particulares, já não contavam 2 . 000 cabeças de gado.
Essa, em linhas gerais, a história
õo malbarat o do maior patrimônio
que. em terras piauisenses, herdamos
da Colônia.
A primeira República já o recebendo. em declinio, do Império, não
procurou preservá-lo da ruína..
A
fiscalização dos contratos àe arrendamento era confiada a apaniguados políticos, que recebiam, muitas
vêzes, o encargo como recompensa de
campanhas fracassadas, mas nunca.
iam exercê-lo. limitando-se à. percepção, na Capital Federal, dos respectivos proventos.
- A emenda objetiva, por isso, transferir ao Estado o que o Estado tem,
necessàriamente, mais interesse em
conservar e desenvolver.
Não intenta. nis.is do que tornar
efetiva a prescrição constitucional de
1891, não executada no devido tempo.
Com efeito, a. primei-ra Carta Republicana determinava no art. 63:
nparágrafo único. Os próprios
nacionais, que não forem necessários para serviços da União,
passarão ao dominio dos ~tados
em cujo território estiverem situados".
o dispositivo reafirmava. allá.s, ee
modo mais incisivo, o que já continha
no art. 11 § 4. 0 do Ato Adicional,
de 12 de agOsto de 1834. quando estabeleceu que ficava pertencendo à
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prc'Vincla. regula.r a s.dmttústra.ção de
seus bens, sendo que uma. lei geral
ordinária. dev~-ia. d.f.scriminar os bens
que deveriam partencer às pr.>vincias"
<João Bar.balho - Constituição Federal Brasileira. -Comentários - 2.a
edição -

pág. 362.)

No Império, ainda se cogitou, em

projeto lei, de ds.r cumprimento ao

mandamento constitucional, tendo
sido, mesmo, em 27 de agOsto de 1838,
nomeada. uma comissão para extremar
os bens gei'ais dos provindais. Nada,

entretanto, se logrou de positivo.

Na República, em. Virtude da. in-

compreensão ineXJ)licável. a União
tem preferido deiXar êsses próprios
em abandono até se transformar em
ruínas ou entregues ao malbarato da

exploração de particulares, a transferi-las ao dominio do Estado.
A respeito, observa Bal'lbalho: "A
administração na monaxqula protraiu
e evitou a partilha ordenada pelo ato
adicional, na Rep\lblica, ela sofisma.
e recusa. a entrega determinada pela
Constituição."
Sala das Sessões, 17 d.e junho de
1946.- Octavio Mangabeira. -

Rodrigues. -

Coelho

ES11t<LragdcJ de Freitas.

- José Candido. - Antonio Corrêa..Mathias Olimpio. Arêa, Le®. SigeJred() Costa. - R.ena:ult Leite. Juranilir Pires. Lint> Machado.
- Alarico Pacheco. - Z.ea.nàro Maciel. - Agostinho Monteiro. - Getulio Moura. - Mota Neto. - Antenor
Bogéa.. Toledo Piza.. - Aureliano
Leite. - Plínio Ba.TTeto. - Deodoro
Men4crzça. - Souza Leão~ - Jacy
de Figueiredo. -·Paulo Nogueira. Filho. - Munhoz da Rocha. - José
Maria Lopes Cança.dD. José Al.Tcmin. Rut Santos. CreportJ
Franco. Lycurgo Leite. Café
Filho. .A.ltino Arantes. Bernardes. Filho. - Romeu Lour~.ão.
- EPiZCY.Jo de Campos. - Bia.s Fortes. - Aloysfo de Caroalh.o Filho. Arpeml.ro Fialho. DolDT de -Andrade. - João Agripino. - Ernam
Satyro. - PZ;nio Lemos. - Agricola
Paes de Barros. - Ra.pha.el Cincu?"á.
- Manoel No'Daa. - Olinto Fonseca..
Thomaz Fontes. Severiano
Nunes. -João Mendes. -Valdemar
Pedro&a. Maga.lkáes Barata. . Luiz. Ca.rval1z.o. Lah1/T Tostes.
Ben1amtn Farah. Galenó Para.nh.os. - Daniel Faraco. - Oc:tacilio
Almeida Monte. Frota
Costa.. Gentil.- Raul Barbom. - Aàalberlo
Ribeiro. - Gi.T'berto Freyre. - Li17Z4

Catxilcanti. -José Leomil. -Eurico
de Agu.Wr Sa.lles. - José Gaudencio.
- Carlos Pinto Tellel. - Leopoldo
Peres. - Theodulo de Albuquerque. Alvaro Maia.

-

-olavo Olif>eira. -

Pereira da SiltJa.

Benedtcto Costa

Lopes Ferraz. Era.sto
Gaertner. - Amando Fontes. - 0:,va.lão Studa.rt. - W ellington Brandão
Netto.

-

-

Jonas Corrêa.. - Hugo CarneiTo.
Da.nieJZ Ca.rt>Q.lh..o; - Regi$ Pa-

checo. Guiiracy-·Siweira. Ruy
Almei4a.. - Bastos Tavares. - Vespasiano Martins. - Tavares à'Ama.ral. LUiz Vianna. Chrfstiano
Machado. Alfredo Sá. Pedro
Vergara.. Medeiros Netto. - Teixeira de Vasconcelos. - Altamirantlo
Requiã.o. - João Botelho. - La.meira
Bittencourt. Odilon Soares.
- Negtor_ _ _Duarte. José Augusto.
Broolz.àdo · da. Roc]1,a. Eteltnno
Lins. - Barbosa Lima. Soõrinlur. - - FerMndes Tcíoora.. - JaZes Machado.
Freitas Cavalcanti. Bertho
Con.dé. ~ Vargas Netto. - Castelo
Branco. Campos Vergal. - Ferreira Lima. - Roberto Gla.sser. José de Borba. -Domingos Vella.sco.
· - José Varella. Dioclécio Duarte. José
Fontes
Romero. Vieira de MeUo. -Aloysio de Castro.
Pedro Dutra . - Dario Cardoso.
- Guilherme Xa1Jier. - Euclides Figueired(). Hamilton Nogueira. Alvaro Ca.stello. Arthur Fi3clter. João Vilasboa.s. Osorio
Tuyuty. - Aramis Atha.yde. - Moura
Carvalho. - Duarte ã'Oliveira. Hans Jor4a:n. Maga.lluies Pinto.
- Barreto Pinto. - Dantas Jún.íor.
Graccho Cardoso. - DurtxtZ Cruz.
- Pereira Pinto.

N.0 3. 674
Ao têxto do Projeto da Constituição
dos Estados Unidos do ::erasu:
Acrescente-se ao:
Título ESJ!t:c:ial
Disporiç6es Transitórias
.Art. 1.0 •• • , o seguinte:

X - Para perfeita execução e nas
condições estatuídas no pa.râgra.fo
único. do art. 18, das Dtsposiçôes
Transitórias d& CoDStituição Federal,

de lõ de julho de 1934, serão devidamente aproveitados os cargos ou

!Ullç6es públicas efetivas que exerclam e ê.e que foram afastados pelo
Govêmo Provisório 1nst1tUfdo em
lg30, ou em outros cargos ou funções públlcas corerspondentes, os ser-
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vidores pdbllcos que, pa.ra êsse fim,
obtiveram parecer favorável da Comissão Revisora. dos atos do dito Govêmo ProVisório, organizada pelo Decreto n.0 ·254, de 1 de agôsto de 1935,
competindo a êsses servidores os vencimentos atuais dos referidos cargos
ou . funções púClicas, ou dos correspondentes, sem dependência. das prescrições do Decreto-lei n.0 1. '713, de 28
de outubro de 1939.
Justificação
A . Constituição Federal, promulgada em 16 de julho de 1934, para re~aração dos atos de injustiça inevitável e conseqüente do período revolucionário do Govêmo Provisório
1nst1tuido em 1930, determinou no
parágrafo único, do art. 18, das suas
Disposições Transitórias, a organização de - "uma ou várias comissões
presididas JlOr magistrados federais
vitalícios que, apreciando, de :plano,
as reclamaÇões dos interessados, emitiriam parecer sôbre a. conveniência
do aproveitamento dêstes nos cargos
ou funções públicas que exercia.m e
de que tivessem sido afastados pelo
Govêrno Provisório, ou seus delegados, ou em outros correspondentes,
logo que possivel, excluído sempre o

1)Q.gamento de 'Vencimentos atrasados
ou ele quaisquer inàenizações".
Para cumprimento do citado dispositivo constitucional foi orga.lli.za.da
~elo Decreto n.o 254, de 1 de agOsto de
1935, a Comissão Revisora daquêles
·atos do Govêmo Provisório, para. a
qual apelaram vários servidores públicos, apenas na quantidade de 797.
Alguns dêsses servidor~. alids em
pequeno número de 512, alcançaram
parecer favorável da referida. Comissão, uns até por tmanimidade de votos dos seus membros, sem que êsse
parecer fôsse atendido pelo próprio
Govêrno que a organizou.
A emenda visa corrigir tal situação,
para cumprimento exato do determinado num dispositivo constitucional
1mpaat1vo, reparando, ao mesm.o
tempo, atos de injustiça gove~n..
tal ainda não desaparecidos.
srua. das Sessões, 24 de jUllho de
1946. -Manoel Novaes.

N.0 3.675

Inclua-se. onde convier, nas DSs-

postções Transitórias:
Art.... .,Será de seis anos o man,..
dato do Presidente da Repdbllca elelto a 2 de dezembro de 1946".

Justifica,t;4o

O Projeto estabelece que o Presidente e o Vice-Presidente da Repúbllca exercerão o mandato por sela

anos.

Há. contudo. lllila. forte corrente
que pleiteia a duração de quatro anos
para o exercício daqueles mandatos.

Bá ainda

a~

que -entendem ser

razoável o prazo de cinco anos.
Admitida a hipótese de vingar
qualquer das duas últimas correntes
na votação fina.l da Constituição. seria
conveniente. nas Disposições
Transitórias, a inclusão do d1spos1t1~o

constante da emenda.
·preceito se just1!1ca, uma vez

O
que
foi
que

o atual Presidente da Repúbllca
eleito por seis a.nos, direito êste
lhe foi assegurado pela legislaeio então vigente.
.
Sala das Sessões, 18 de junho de
1946. - Caiado Godoi.

N.0 3.6'76
Para as Disposições Transitórias:
Inclua-se o seguinte:
Art. • . . Ficam reintegrados, nos
cargos que ocupavam a 24 de outubro de 1930. os funcionários demitidos. cujo pedido haja sido despa.chadc favoràvelmente pela Comtssão
ReVisora e aprovado pelo Presidente
da República.. Dar-se-á a reintegração independentemente de vaga, sem
prejuizo das promoções a que teriam
direito.
Justificação
Logo após a Revolução de 1930 foram exonerados de seus cargos funcionários com mais de dez anos de
serviço, figurando entre êles alguns
que. pelo tempo de serviço, Dão eram
demissíveis ad.-nutum., mas sõmente
em conseqüência de processo administrativo. O motivo foi exclusiva-

mente poUtico.
A Constituição de 1934. no art. 18.
parágra.fo único, estabelece o exame
da situatã.o de tais funcionários e a

sua conseqüente reintegração, · seja
nos mesmos cargos, seja . \ml out!'os
equivalentes.
Vários dêles, depois de examinados
os seus casos pela comissão, continuam ainda !ora do cargo, sem embargo dela haver reconhecido a lmprocedêncl.a. da medida e autorizado
a sua reintegração.
Por fim, o próprio Presidente da

República e chefe da revolução de
1930 despachou. rati!icando o &to da.
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comissão, isto é, mandando aprovei-

tar os reclamantes em seus cargos.
Sala. das Sessões, 18 de junho de
1946. - Ataliba Nogueira.

N.0 3.677

Disposições transitórias:
Acr&Scente-se:
.. Dentro em um ano deverão estar
extintos os serviços públicos !ederais
em duplicata., aqueles cujo correspon-

dente estadual fOr eficiente ou bastante, ·assim como os suntuários e os
só adequados a paises ricos" .

Justificação

:Importa economizar. Além disto, é
mister nos conformarmos com a nos-.

sa situação de pais pobre, não obstante as suas posslbllidades futuras~
Sala das Sessões, 23 de junho de
1946. -

Ataliba Nogueira.

N.0 3. 678
Titulo especial- Disposições transitórias.
Emenda aditiva.
Emenãa aditiva
Onde couber

Art. · O govêrno mand.a.rá, erigir, na
Cap!.tal da. República, um monumento
Iladonal à memória de Rui Barposa..
Justificação
A emenda é da.s que se justificam
por si mesmas, no seu próprio enunciado.
2. - A Constituição de 1934 (artigo
15 das Disposições Trs.ns1tória.s) tra2ia. dispositivo eqü1valente, em relação

ao

g~neralfssimo

Deodoro, proclamador

da República. E o monumento do in-

cUto soldado que chefiou a jornada. de
15 de Novembro já se nos m06tra, sólido e magnifico, !l ca.valeiro do msr.
num dos mais formosos logra.c:k)uros
cesta mui leal e formosa Cid.B.de de
Sã..~ Sebastião do Bio de Janeiro. Flol'iano e Benjamin Constant, que com
êle compa.rt~ os lauréis da fundação do regime, surgem por sua vêz, à
reverência comovida do povo, no exp:-esslvo simbolismo dos seus monumentos.
Quase todos os nossos grandes che-

fes mllita..""eS, de terra e mar - Caxias e OSório, Ba.rroso e Tamandaré
-têm igualmente os seus feitos per-

petuados no bronze, como no reconhecimento inamovível das -gerações de
hoie e de amanhá. José Bonifácio, o
v~onde

e o barão do Rio Branco os do!.s altissimos Paranhos, - entre
os maiores estadistas civis, mereceram
também da Nação o preito que lhes
era devido.

Encarnação luminosa do direito, Teixeira de Freitas ergue à luz da. praça,
nas suas vestes talare8;-o-vulto -insigne que o pensamento jurídico ~!as
Amér!cas aclamou. Miguel Ccmto, semeador da bondade e arquetipo de
sabedoria, ali se nos apresenta, nos

ridentes jardins de Botafogo, como o
mestre dos mestres da medicina bra.sU.eira. E na e!igie énea de José de
Alencar celebram as letras nacionais

uma das-suas radiosas culminâncias.
Isso para não aludir a um s~m número de outl'as · estátuas, hermas ·e ··
bustos qüe por aí se levantam, com
justiça., a quantos dos nossos compatríctos se notab!.lizaram, em várias
épocas, pelo saber, pelo talento artistico ou pela devoção patriótica. .
3. -Debalde,- entretanto, se há de
procurar, na metrópole do Pais, a estátua, o málrmore ou o bronze. o monumento, enfim, que eternize na gratidão do Brasil o mais genial dos seus
filhos - 2ji1 Barbosa..
Hâ, é ~..rto. a. "Casa de Rúi Barbosa", mas o velho casarão solarengo

da rua de São Clemente, onde lhe
transcorreu a mór parte da vida pa.radgmária. "uma linha reta entre

a l!berdade e o direito", na imagem
de Alcindo Guanabara: onde se lhe
guardam os livros, relicários preciosos
do espírito, e os vestigios das suas estupendas batalhas, a 2-tmosfera

das ·

suas fecundas meditações, dos seus so!rimentcs e dos seus triunfos, - êsse
é apenas um templo aberto à curiosidade e à peregrinação votiva. dos que,

ainclaJ hoje, nos dias ásperos que vive-

mos, se compmzem no culto da intee do heroismo, vale dizer, no
culto aos valores transc-endentes, quase extrahumanos, que de rs.ro em raro
se acumulam e a.denscun num só homem· de privllégio, como foi o caso de
l!~ência

Rúi.
Mas, o que exige e impõe a mem~
de Rui Barbosa, em justo titulo aos
incomparáveis serviços qu.e prestou à
formação política e à reeducação clvica dos .brasileiros, é o testemunho
majestá.tico e unAnime da. gratidão
colet!va num monlli:lento, não uma
simples estátua, cuja imponência se.
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peia.s proporçõ~: z:zant~c~s e:l de realização ~publicana.". "Ensinei
sua obra e do seu gênio, - um mocem ::~. uout:'i!l3. e o exemplo, mais
numento nacional à semelhança daainda. com o e~~==.,:o C:o . q~a com a.
queles cem que o povo norte-ameridoutrina, - exclamou Rw, num dos
·cano inva.Tiavelmente consagra a.
discursos do Jubileu - o culto da legalidade, as normas e o uso da rememória dos SCti:i concidadãos J)NCla.sistência constitucional, o despreso e
ros, um Gec.:ge Washington, um Je!o horror da opressão, o valor e a efi:ferson, um ~coln. Só um monu..
cit1ncia da. justiça, o amor e o exermento dêsse porte, dessa significação
cício da. liberdade ...
alegórca, dêsse conteúdo histórico,
E êsse exemplo, o exemplo da sua
logrará. colocar-se à. altura do papel
dignidade incorruptível, da sua coramivallzá.vel QUe Rúi Barbosa exerceu
gem - a coragem da inte!igêncta,
na elabaração e nos destinos de nossa.
como observou o pensador Luiz Deldemocracia.
gado, - e da :!1delldade ao ideal que
4.- Aos representantes da Nação
e Udimos expoentes de sua. cultura., lhe norteava a ação, êsse exemplo ficou, e ficará, para 'e dificação dos posna Assembléia Constituinte, fora ocioteros, como o de um homem cujo itiso recordar a trajetória. sideral do
preexcelso ba.iano em tôdas as etapas nerário moral se pode def1nir, como
êle próprio o definiu, "no intuito inde nossa. h1stór1à política, a partir do
.cessa.nte de põr a lei acima do arbíocaso do Império.
trio, a justiça acima das ditadura.s e
Disse com acerto o Sr. João Mandas mosorcas.,.
gabeira, no substancioso e fulgurante
As liberdades individuais e as liberensaio em que não há muito lhe tradades
públicas nêle, de feito, enconçou o demostênico perfil, que êle foi,
traram
sempre, em nosso paiS, e nas
na. acepção inteira. do vocábulo, "o :rases mais
perturbadas pela violência
. estadista da República.". E isto pore pela cobardia, um paladino imperque - acrescenta o notável tribuno.
térrito, um advogado in!Iexfvel, um
cuja intrêm.ula bravura civica em tan- ·campeão
absoluto. Dentro e fora. do
ta maneira revê a. vocação ruis..na para
Parlamento Nacional, e por todos os
as refregas da liberdade - não é posquadrantes do Brasil, resso<Un ainda
sível escrever a história da República.
os acentos da sua eloqüência esmaga"sem que a cada passo encontre ~
dora e torrencial, vibram ainda os raihistoriador com o vulto formidável
os da sua colera sagrada contra. as
que senhoreia com a sua grande ..
orgias do despotismo irrespcnsá.vel,
za a planície republica.n.a. E conclui:
enquanto nas tribunas 1ntel'll2Ciona1s
- A história da Repúbllca. pela sua.
de Háia e Buenos Aires, a sua voz reprópria. história: as lutas se travam
alçava entre as vozes pinaculares da
contra êle ou derredor ciêle".
consciência. universal na defesa das
O conceito é, na. verdade, de tod<>
nações fracas, pela. igualdade das soponto incontroverso.
beianias contra os delírios da fôrça. e
&S imposições do poder armado_
5. - Rui não !oi tão sõmente o
construtor da. República, o modelador
Ba.teu-se, assim, com igual desasextraordinário das suas instituições, sombro, em prol dos direitos do hopar êle plasmadas num instrumento
mem e do direito dos povos.
de govêmo hoje sem dúvida. superado
6. - Pundador e Patriarca da Depelos acontecimentos, através da promocracia
· Brasileira, tôdas as honfllilda evolução, ou revolução, que se
ras se lhe devem na hora, precisavem operando no domínio das idéias
mente, ém que, com a invocação do
pol.fticas e do feLômeno social e juseu nome, da sua obra e do seu aposrldico, no mundo hodierno, mas que,
tolado, pedimos a Deus nos ajude a
na sua. época, se constituiu o padrão completar, em melo à incompreensão
porventura mais elevado das reivindie ao tumulto do tempo presente, esta
cações liberais, dos direitos do homem,
árdua. mas abençoada tarefa. da resob o pálio da lei. Foi· também, e aciestruturação das lnstituições Uvres de
ma de tudo, o evangelista do civismo,
nossa Pátria.
o apóstolo da~ Uberdades, o professor
7. - Dêsse modo de vêr resulta a
da democracle.
emenda que ora oferece a bancada.
As suas campa.nhss, as memoráveis
amazonense, julgando interpretar os
campanhas, nas quais tão ardentesentimentos ger&Js do Brasil, numa
mente se empenhou ao longo de uma
oportuna homenagem de respeito,
existência tôda dedicada às causas ge.
veneração e saudade à memoria dO
nerosas, implicam o que éle mesmo
imortal patrono d'Os ~reitos do
costumava chamar - "um curso vivo AmC%.i!:OnaS ao Acre Setentrional.
m-eça
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1946. - Leopoldo Péres. - Alooro
Ma.ia.. - Valdemar Ped.rosa. - Cos·
me Ferreira. - severúz:no Nunes.

9. No Estatuto das Universidades

vai ser estabelecida a carreira de professor. com ·concurso de provas exclusivamente para os cargos lniclals, o
que porá os atuais catedráticos interi·
N •0 3.679
nos numa. situação de 1nferlor1dade,
caso sejam sujeitos a concurso, que
Acrescente-se às disposições tran- aberra
da dignidade que deve ter o
sitórias o seguinte:
magistério
superior.
0
Artigo n. • • • Os atuais professOres
10. A efetivação ]ll'oposta ga.ra.n..
interinos, com mais de quatro anos
de exercício e regência. eficiente do tirá ao corpo 'disCente o prosseguimagistério, a juízo dos Conselhos Uni- · mento regular da. ltiiha.·- "de ensino
traçada pelo professor de tantos anos.
versitários ou órgão equivalente, serão
11. A providência contida na preefetivados, respectivamente, nas cásente emenda, ordenando as congretedras que não tenham titulares efegações desfalcadas e irregulares, !art.
tivos.
com que voltem elas ao seu perfeito
Justificação
funcionamento,
redundando nos maiS
1. A providência. prescrita na prebenéficos
efeitos para. o enstno.
sente emenda, conc111a., sem dúv1d.a.
·-12-•.. Pelos motivos expostos é que
as exigências e necessidades do enpropomos a presente emenda, certos
sino, com os 1nterêsses dos corpos
de sua aprovação, como medida· ne-- d!scentes e docentes.
cessá.ria, de justiça e benéfica ao en2. A finalidade da exigência de
sino superior.
concurso para o provimento das
cátedras <ie magistério superior, é
Sala das Sessões, 19 de junho de
apurar o preparo e a capacidade do
1946. - Carlos Lindenberg. - Café
cancUdato.
Filho. - Henrique de NOfXLeS. - ATU
Viana. Alvaro Castro. Carla$
3. O exerc!c!o eficiente do magistéPinto
Telles.
Maooel
Not>a.eS.
rio, durante mais de quatro anos consecutivos, constitui, 'DOr cer-..o, de- Campos Vergal. - Asc!rubal Soares.
monstração expressiva. de preparo e - Attilio Vivacqua. - Luiz Cavalccmti.- Domingos Velasco.- Segaãas
capa.cldade.
·
Vianna. - Luiz Lago.
4. Nenhum órgão, mais em condições de opinar sôbre a capacidade e
N.0 3 .680
preparo de professôres que jã ensi·
Titulo Especial - "Disposiçóe3
naram por tão longo tempo, do qua
o Conselho Universitário. ·
T:-ansitôrias
5. Há f.nstitutos de ensino superior, em que o n'Úillero de professO- A partir de 10 de janeiro
res interinos é maior do que o dos de"Art.
1928,
terão direito aos vencimentos
efetivos, constituindo uma. anomalia.
vantagens dos postos, seja. qual !ôr
que toma irregular a situação de suas eo tempo
de serviço. os militares reforcongregações, orlando as m.a1s graves mados por
acidente ocorrido em serdificuldades.
viço ou moléstia. que haja. dêst~ de6. A situação acima aludida, multo
corrido.
di!icultarta a realização doo próprios
Parágrafo único - ~te dispositivo
concursos, com a finalidade de prover
entrará em vigor na data da promulas cátedr:ls vagas.
gação desta COnstituiçã~. não outor7. A presente emenda atingirá apegando entretanto nenhum direito a
nas as cãtedra.s vagas, pois, os pro- vencimento ou vantagens atrasada.s.
fessOres interinos-substitutos não esnem tão pouco prejudicará os benefttão, nela., incluidos.
ciados, pelas vantagens concedidAs,
8. Foi sempre doutrina pacffica, após a data de suas reformas".
desde o tempo do Império,' que as
novas cátedras criadas nos InstituJustifico.ção
tos de Ensino Superior fOssem providas sem concurso e assún foram
Esta emenda Visa restaurar o prinorganizados os primeiros corpos do- cipio da igualdade de todos perante a
centes de tMa.s a.s Faculdades, evi- a Lei, na verdadeira 1ntel'!Pretaçf.o c1A
tando-se, dêsse modo, o 1neonven1en- expressão "funcionários da Unll.o",
te apontado no inCiso 5.
que deve ser compreendida no sentido

-
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amplo, empregado em linguagem comum, e que abrange também os mllitares.
a> o quadro dos funcionários públicos compreenderá todos os que exetçam cargos públicos criados em lei,
seja qual fOr a forma de pagamento;
<Art. 156, letra. a., da Constitu!ção de
1S37 e n.0 170, da. Carta. Mápa d.e
1934).

l!:stes dispositivos constltuctona1s,
têm as suas raizes na ConstitUição d.e

mero 1. 713, de 28 de outubro de 1939,
na seguinte disposição:
"Art. 200. O funcionário inva.lldado

em conseqüência de acidente ocorrido
no exercido de sua.s atribuições ou de
doença profissional será aposentado
com vencimentos ou remuneração, seja qual fOr c seu tempo de serviço...
Sala. das Sessões, 24 de ju'!lho de
1946. Oscnio Tuuuty. - Thomás
Fontes. - Severia.no Nunes. - Er7t.ani Sa.tyro. - Aàelmar Rocha. Coelho Rodrigues.

1891.

A Lei n.0 5.434, de 10 de janeiro de
1928, estatuiu:
"Será. concedida aposentadori.a. com
os vencimentos integrais do cargo que
exercerem e!et1vo ou em comissão 9-0s
funcionários da União que ezn ato de
serViço da Nação se 11Ívsl1da.rem para
o serviço do respectivo cargo.
Desta. maneira, passaram só os !unc1oná.rios civis a. goza.r das vantagens
da Lei acima, enquanto que os militares passaram, em igualdade de condições, a ser tratados interiormente
aos civis, :por ter a. Le1 5.631, de 31 de
dezembro de 1928, mantido em seu !i.rtigo 11 o estatuido pela. lei anterior,
relativamente aos milltares.
Reconhecendc esta anomalia, e a fim
de saná-la, foi que o Chefe do Govêrno ProVisório, j-ustifics.ndo em uma
de suas considerações de que em nada.
se Justificavs. ou explicava essa disparidade de tratamento entre clvfs e
militares, expediu o Decreto n.0 19.697
de 12 de fevereiro de 1931, tornando extensivas aos militares· as vantagens
concedidas aos civis pela Lel n.0 5.434,
de 10 de janeiro de 1928, adiante
transcrita..
A Lei n.0 5.434, dada a extensivida.de

constante do Decreto n.0 19. 697. d.eve
atingir pois aos militares, da data de
sua promUlgação, isto é, de lO d.e jv.neiro de 1928, ben_eficla.udo pois, a. partir desta., aos militares reformados.
Tanto mais que, presentemente. ela
está. atua.llzada, através aa.s disposições
do Código de vencimentos e vantaõeru
dos militares do Exército em seu artigo 208, combinado com o art. 30, letra.
b .. que assim rezava:
'"Terão os vencimentos e vantagens
dos postos os oficiais que !o~m reformados por 1nvalldez nos casos espee1t1eados na letra b, do art. 30 ou ... ••
'" ... acidente ocorrido em se!'Viço ou
moléstia que dêste haja decorrido".
E para o funcionalismo público, através do seu Estatuto, De<:reto-lei nú-

N.0 3.681

Acrescente-se às Disposições Transitórias:
Art. - Para as primeiras eleições
de Governador de Estado a se procederem após a promulgação da Constituição serão inelegiveis os que, até
d~ito meses antes do pleito, houverem exercido, mesmo interinamente,
a função de chefes do poder executivo nos Estados, ou~ União.
Justificação

A emenda constitui medida salutar
para. as boas práticas democráticas do
país. pois evitará. que às futuras eleiÇÕes venham a concorrer aqueleS que
hajam exercido o Poder Executivo em
fase na qual nio funcionou o poder
legislativo na sua plena função de
elaborar as leis do pais e dos Estados. A sua aprovação, como é de se
esperar, de vez que nenhum !nterêsse
poUtico pode contrariar, pois não são
candidatos, como é notório, as pessoas
abrangidas pela emenda. terá a vantagem de fixar na Lei Ma.gns. medida. que, sem dúvida., está. a. se impor para uma Uvre manifestação da
vontade do eleitorado brasileiro. por
ocasião da esco-lha dos futuros dirigentes estaduais.
Sala. das sessões, 24 de junho de
1946. -

AZ!omar Ba.leetro.
N."'J 3.682

Emenda aditivc:
IMpo~ções

Transitórias:

Art. -Além do Tribunal Marf.timo.

ora em tuncionamen:tc, poderão ser
criados outros icünticos. ~pontos dO
território nacional ;ulgado$ convenientes.
Parát:rato único Compete aos

Tn"buna.is Marítimos ji:u:J.r a natureza
causa dos a.dden.tes da '7UWe{laçâo.
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ocorridos em águas nacionaiS ou estrangeiras e no alto mar, õem como
em águ.as estrangeiras com embarcações r..acionais, excluídas as de guerra.
Justificação
As contigências do mundo contemporâneo justificam a expansão avassaladora do direito púbnco. Dai a.
obrigação do Estado de exercer tutela.
rígida e permanente sôbre as atiVidades de repercussão direta no campo político, social e econômico. As
atividades decorrentes da navegação
enquadram-se precisamente nos três
fatores referidos porque se do ponto
de vista social tem ela problemas que
afetam a. população marinheira., do
ponto de vista. econômico sobreleva a
proteção e guarda. do patrimônio exposto aos riscos e representa fração
ponderável da riqueza. pública; e do
ponto de vista polltico merece especial J.mparo, de vez que embarcações
utiliz!ldas no seu tráfego constituem
a segunda linha. da Marinha de
Guerrà. A ação dos Tribunais Marítimos, de caráter repressivo quant · às infrações das regras de navegação e das convenções internacionais
visa. precisamente assegurar ao Estado a concretização da tríplice fin.s.lidade anteriormente aludida, pugnando ainda pela elevação do índice disciplinar e técnico dos membros integrantes dos diversos setores que ela
abrange.
As especializações repercutem na.
vida moderna como fenômenos sociológicos tangidos pelos fatores econômicos. ~sses fatores, no Brasil, favorecido pelo meio geográfico, por
extenso. litoral com ligação permanente ao vasto "hinterland.. por intermédio de uma rêde fluvial navegável com predominância no intercâmbio das necessidades, criaram usos
e práticas peculiares à navegação regional - como os hã na navegação
lnterna.cional - os quais só podem
ser deyidamente fixados pelos
especialistas detentores de seus segredos. E, pox:que as norm:as que regem
a navegaçav constituem um clireito
vivo. na expressão do Pro/. Scialoja~
cuja atuação não pode enquadrar-se
nos textos v2.gos, !rios e empíricos dos
Códigos, urge que a preVidência da.
Constituinte, legislando para o futuro, 1r-elua na Constituição dispositivos que se nã.o !orem desde jâ executados, impedirão que, quando as
inadiáveis necessidades o exigir~,

o govêrno já habilitado promova a
justiça marítima com
autonami.a,
pelos seus órgãos técnicos.
Os tribunais são órgãos técnicosjurídicos cuja. finalidade é fixar a.
natureza e causa dos acidentes da
navegaçã.o, pelo órgão de juizes especialiZados. após processo regular, asse~uranüo às partes ampla defesa oral
e escrita, seguida do debate público
entre os seus jlÚZes e cujas decisões
devem exeri:er no- campo_ contencioso
a função de perícia. oficial, desfazendo assim o vício que o direito brasileiro herdou da legislação portuguesa confundindo peritagem com arbitramento.
·
Trat ando-se de peritagens oficiais
de órgãos técnicos, elas, em hipótese
alguma, poderão interferir e sacrificar -s.--Unidade do poder judiciário,
mas pelo contrário, fortalecerão e
prestigiarão a ação dêle, porque ver,;.sando suas decisões sôbre questões de
fato, darão. elementos seguros ao magistrado para. a distribuição da justiça.
consciente e atenderá. com vantagem
à economia processual.
Rio de Janeiro, 24 de junho de
1946. Francisco Gu.rgel do Amaral Valente. -.Benjamim Farah. N .0 3.683
Têrmo do Projeto da. Constituição

dos Estados Unidos do .Brasil.
Acrescente-se ao
TíTULO ESPECIAL

Disposições transitórias
Art. 1.0 , o seguinte:

X - Para. perfeita execução e nas
condições do esta.tuido no parágrafo
único. do art. 18, das Disposições transitórias da Constituição. de 16 de julho de 193~, serão devidamente aproveitados nos cargos ou funções públicas efetivas Que exerciam e de que
teuham sido afastados pelo Govêmo
Provisório 1nstitufdo em 1930, ou em
outros correspondentes, os servidores
públicos que. para êssc !!m, obtiveram
parecer favorável da Comissão Revisôra dos atos do dito Govêrno Provisório, o:-ganizad.a. pelo Decreto número
254, de 1 de agôsto de 1935, competindo a êsses servidores os vencimentos
atuais dos referidos cargos ou !unções
pt1bllcas, ou dos correspondentes.

Jtuti/it:at;4o
A Constituição Federal, promulgada.
em 16 de julho de 1934, para reparação
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dos atos de in-justiça, sempre inevitáveis em épocas anômalas, conseqüentes
do perlodo :revolucionário do Govêrno
Provisório, instituído em 1930, determinou no parágrafo único, do a:rt. 18,

das suas Disposições Trnnsitóri.as, a
organização de uma. ou várias comissões presididas por magistrados federais vltaUcios que, apreciando, de

plano, as reclamações dos interessados, emitiriam parecer sObre a conveniência. do .aproveitamento dêstes, nos
cargos ou funções públicas que exerciam e de que tivessem sido afastados
pelo Govêrno Provisório, ou seus delegados, ou em outros correspondentes,
logo que possível, excluião sempre o

pagamento de vencimentos atrasados
ou de quaisquer indenizações.

Para cumprimento do citado dispositivo constitucional. foi organizada.
pelo Decreto n .0 254, de 1 de agOsto d~
1935, a. Comissão Revisôra daquêles
atos do Govêmo Provisório, para. a.
qual apei:aram vários servidores públicos.
Alguns dêsses servidores, aliás em

·número não muito elevado, alcançaram parecer favorável da ci-tada. Comissão, uns até por unânimidade de
votos dos seus memiiros . As conjun·
turas impediram o Govêmo de satisfazer os pareceres emitidos .
A emenda. visa corrigir tal situaçã.o,
determina.ndo impe:a.tivamente a. SO·
lução justa e equê:nfme para. casos que

ainda. se encontram pendentes e dema.ndam o amparo do Poder Legisla-

. t1vo.
Sala das Sessões, 24 de junho de

1946. - Francisco Gurgel do A11t4ral
Valente. -Benjamin Farah. -Argem.tro Ftalho. Marttmano de
Araújo.
N. 0 3.684:

Acrescente-se às Disposições Transitórias o seguinte artigo:
Art • . 1.0 A linha divisória entre os
Estad~do Espírito Santo e MJnas Gerais fixada no laudo proferido em 15
de Setembro de 1941, nos têr:nos do
parágrafo 2.0 do art. 184 da carta.
Const1tue1ona.l vigente, pelo Serviço
Geográfico do Exé..'"Clto será, quando
necessário, por êste demarcada, a. pedido de qualquer das unidades interessadas, e à. custa das mesmas.
Parâgra.fo · Wúco~ O Govêmo Federal decretará. as providênclas, que

forem necessártas para. a execução do

disposto neste artigo.
Sala das Sessões, 19 ~e Junho de
1~. - Alt)(Ero Castro. - A171 Viana.

- Eurico de Aguiar SaUes. - Attil!o
Vivaqua . - L. Medeiros Neto. Vespasiano Martim. - Silvestre PéTicles. - José Augusto. - Plínio Lemos . - Domingos VeUasco. - Ham i lton Nogueira. - Luiz ClatLd.io. Eernandes Tavares . - Flavio Oliveira. - Roberto Glasser. - Alencar
AraTipe. - Epilogo de Campos. Egberto Rodrigues. -Agostinho .Monteiro . - Graccho Cardoso. - Lino
Machado. - Henrique de Novae3. Hugo Carneiro . -Carlos Lindemberg.
-Café Filho . -Alarico Pacheco. Coelho Rodrigues. - Erna.ni Sat'JITO.
- Tavares d'Amaral . -Euclides Figueiredo . - Osorio Tuyuty. - João
Agripino. Adalberto Ribeiro. Manoel Benicfo Fontenelle. -Dantas
Junior. - Ruy Santos. - Antonio
José da Silva. - Waldemar Pe!lrosa.
- Leopoldo Péres. - Cosme Ferreira
Filho. -Magalhães Barata . - João
Botelho . - Campos Vergal. - Fernando Nobrega. - Bertho Con.dé. Vargas Netto. - Gurgel do Amaral.
- Melo Braga. - Lauro Lope3. Fernandes Telles . Munhoz de
Mello.- Carlos Pinto Filho. - Raui
Barbosa. - Severiano Nunes.- J'oão
Mendes. - Arthur FischeT. - MunhOz àa Rocha. - José C8.ndido. Aãelmar Rocha. - José Leom.iZ. Benjamim Farah. -José Gaudencio.
- F . Flores. - Waljredo Gurgel . Rernz.to A!eixo. - Vitorino Freire. Vergniaud Wanderley. - Ataliba Nogueira. - Jandu.h!l Carneiro. - B.u71
Almeida. - Aréa Leão. - Antonio
Corrêa. - Pünio Pompeu. - Luiz
Lopes de Miranda. Alvaro .Adolpho. - Duarte d' Oliveira. - Th.on-..4&
Fontes. - Amando Fontes. - HenriqUe FflJt..o. Jonas Correfa. Paulo de Rezende. - Alvaro .Ma!4.
- Vieira de Mello. - Begfs Pacheco.
- AloVsfo de CtJ3tro. - Altamirando
Bequiáo. - Euzebio Boch4. - Getu·
Uo Moura. - A(ITiCO:C Paes de Bar·
r03. - Alim'nar Baleeiro. - Gtulrac,
Silveira. - Jurandfr Pires. - . b·
drubal Sor~res. - · Jo4o Valas 23046.
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Oãilon Soares. -

Raphael Cin-

curã. -Nestor Duarte. - Flore3 de
Cunhe:. - Li11U% Cavalcanti.. - Gil·
berto Freyre. - Freitas CatJc:lcan:tf.
-Luiz Carlos Prestes. -Jorge Amaelo. - Mauricio Grabois. - Agosttnko Oliveira. - Gregorio Bezerra.. Claudi1UJ José da Silva. Alcfdes
Sabença. - José ~aria Cançado. Oswaldo Paranhos. - Milton Catre&
Brito. - Alcedo Coutinho. - Diogenes Magalhães. - Trlfino Corréa. Carlos Marighella. - Joaquim Baptista Neto.

N. 0 '3.685
Ao TítUlo Especial Transitórias,

"Disposições

Art. Aos funclonárt0s do Poder Legislativo, aposentados pelo art. 177,
que não responderam inquérito aamin:i.$rativo, ou policial, devidamente
Ultimado, é assegurado o :iireito de
voltar ao cargo em que foram aposentados, com direito às va~tagens,
porventura concedidas aos mesmos,
a partir da. data da reintegração, e
sem o da. percepção de quaisquer proventos atrasados.
Parágrafo único - Para gozar das
vantagens dêste artigo é necessário
que o funcionário requeira dentro de
60 dias a sua. reintegração.
Sala. das Sessões, 26 de junho de
1946. - José Augusto.

ma fo~ agregados aos respectivos
QuadroS os m1lltares e funcionários
civis da. União e dos Estados, que
de 24 de outubro de 1930 até a. data
desta Constituição, foram afastados
c1e seus cargos por demissão, aposentadoria, transferência para a reserva.
reforma. ou exclusão, fora dos processos regulares. - Barreto Pinto.
Justificação

Se é de imperiosa justiça abolir as
restrições impostas nos
anistiados
ainda é mais imperiosa a justiça em
fazer cessar a situação em que se
encontram aqu!les, que, não tendo
cometido crime de espécie alguma.
foram, por exclusiva vontade do govêmo, afastados de suas funções.
Sala das Sessões, 25 de junho de
1946. -

Barreto Pinto.

N.0 3.687

Disposições Transitórias

Art. - Serão revistas todas
a.s
reformas e aposentadorias de funcionários civis, magistrados e militares dadas por incapa.c1dade . física
desde 1924, a fim de serem as mesmas reajustadas de a.côrdo com a
lei que regia e rege a espécie, não só
quanto à composição de juntas médicas, como também quanto ao tempo necessário de um a.no, pelo menos, de moléstia continuada.
§ 1. 0 As revisões de reformas e
aposentadorias feitas com base neste
Justificação
artigo serão solicitadas mediante reA emenda visa reparar a situação · querimento do interessado, e não dade funcionários que deram
provas rão direito à. percepção de quaisquer
de capacidades nos cargos que de- vencimentos
ou vantagens atrasadas.
sempellhara.m e que foram aposen·
tados, pelo art. 177, quando o Poder
Legislativo estava. extinto.
Justificação
y}. .
E' justo que se dê uma oportuniE' jurisprudência pacifica ·ã. que
dade aos funcionários especializados
das Secretarias do Poder Legislativo estatue a .necessidade de uma junta.
C!e regresso aos seus antigos postos. médica para inspeção de funcionários
o que contribuiria, também, para. civil ou militar e a comprovação de
maior rendimento dos seus serviços moléstia pelo prazo de um ano, pelo
pelos conhecimentos que tinham dos menos, decorrido entre a inspeção que
reconhece s. doença e a que recomesmos.
nhece a. incapacidade. ·
N. 0 3.686
Acontece, entretanto, que civis e
militares foram Julgados incapazes
por um só médico. quando a. lei esDisposições Transitórias
tabelece
que tais exames devem ser
Acrescente-se ao § 1. 0 da ·emenda feitos por "junta médica", o que
n. 0 1.631 o seguinte: Sejam da. mes- pressupõe uma. reUDião de médicos.
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Por outro lado, muitos funcionários

civis e militares !oram aposentados

ou reformados sem que decorresse
entre uma. e outra. mspeção o prazo
de um ano.
Sala das Sessões, 24 de jwil:io de
1~.-

Tuyuty.

Euclides Figueiredo. -Osório

N. 0 3.688

Disposições Transitórias Título Especial.
Art." Ficam, com a. promulgação

desta. Carta, transferidos para. o Quadro Süplementar do Ministério da.
Fazenda os funcionários que. em 18
de abril de 1934, pertenciam ao Quadro do Côrpo Instrutivo do Tribunal
de Contas, de- modo a se enquadrarem os venclmentos dos atuais efetivos na. c~e mais elevada. de oficial
·administrativo do Quedro Permanente aos mais elevados do Quadro suplementar, com as correspondências
em ordem descendente.
Parágrafo único - Os beneficiados
não terão direito às vantagens atrasadas.

Sala das Sessões, 26 de · junho de
1946. - Euclides Figueiredo. TU1JUtz/.

Osório

Justificação

Atendendo a que os funcionários do

Corpo Instrutivo do Tribunal de C<>n-

tas sempre tiveram vencimentos

iguais

e por vezes superiores aos de ·!dênticas categorias, no Tesouro Nacional,
desde sua criação,. ex-vi . do art. 89,
da COnstituição de 1891;
Atendendo a que a Le1 n.0 4.242, de
5 de Janeiro de 1921. art. 96. x.xv.
pa.rá..,orato único, estabelece que o~
funcionários do Tribunal de Conr.as,
em hipótese alguma, terão vencimentos in!eriorês aos d~ iguais catego!'ia.s
do Tesouro Nacional, - dispositivo
&se revigorado pela Consolidação da.s
· Disposições d~ Caráter Permanente.
art. 424 (2.• edição, de 1927, página
145):

Atendendo a. que a Lei n.0 5.622,
de 22 de dezembro de 1928, embora.
haja, em seu art. 4.0 ( xevogado tôda.s
as equiparações anteriores, estabelece,
em seu art. 1.0 , § 1.0 , e no respectivo
Regulamento, n.0 1.858, de 2a de ja..
neiro de 1929, o princípio geral e oõrigatóric, da igualdade de vencimentos
para. todo o funcionalismo civil da

União, por assemelhação lLe /U1Ui6es e
categt:lrias~ revigorando implicitamente

o principio de igualdade de vencimentos entre o.s servidores do Corpo Instrutivo de Contas e do Tesouro Nacio-nal, de idênticas categorias, contido
no citado art. 96. XXV. parágrafo
lln1co, da Lei n.0 4.242, de 1921;
Atendendo a que é arésto do Su;>remo Tribunal Federal, declaratório de
que, embora constem de Lei Orçamentária de vigência anual, disposições de
caráter permanente, a sua validade
subsiste e é continuada até o momen.
to <Manual de Jurisprudência "Octa.vio Kelly'', 1.0 Suplemento, número 1.000);

Atendendo a que êsse princípio foi
mantido e reiterado em tôdas as Leis
Orçamentárias su~sequentes, até que,
pelo Decreto n.0 24.144, de 18 de
.Abril de 1934, publicado no "Diá.rl.o
Oficial" de 24 do mesmo mês, e ano
(data. essa em que entrou em vigor),
foram os funcionários do Tesouro Nacional majorados . em seus vencimentos, com a manutenção de ordenados
iguais aos ~o Tribunal de Contas, porém com: gratüicações variáveis, tomando-se por base as atribuições aos
funcionários da Recebedoria do Distrito Federal. por não ser admissivc:
que ~· servidores daquela repartiçãochefe percebessem vencimentos inferiores aos desta:
Atendendo a que o princípio de
equiparação, baseado em Leis anteriores à Lei n .0 284, de 1936 (chamada.
"Lei de Reajustamento") , uma

vez
constante de disposição de caráter permanente, como no ~aso de interêsse
dos !unctonár1os do Tribunal de Contas (art. 96, XXV. parágrafo único,
da Lei n.0 4.242, de 5 de Janeiro de
1921), foi reconhecido recentemente
pelo próprio Supremo Tribunal Federal. conferindo -vencimt:ntos ao pe;soal de sua. Secretaria 1gua1s aos das
Secretarias da Cê.:nara. e do Senado;
Atendendo a que as próprias Co·
missões de Justiça e Finanças, de. Câmara dos Deputados, pronunciandose sôbre o assunto, foram de parecer
que continuam subsistentes os dispositivos sôbre o assunto que equipararam os vencimentos do pessoal do Tribunal de Contas aos do Quadro suplementar do Tesouro Nacional <Pro-:
jeto n.o ~-B, de 1935) ;
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Atendendo a que a Presidência do
Tribunal de Contas, de acôrdo com o
resolvido em sessão. decls.rou ser de
Inteira. procedência a equiparação pretendida, ao encaminhar à. Presidência
da. Càma.nr: dos Deputados o projeto
de organização da respectiva secretaria;

Atendendo a. que iguais vantagens
foram estendidas aos funcionários da
Contadoria. Central da. República, mesmo depois de posta em vigor a Lei
n.0 284, de 28 de Outubro de 1936, e que apenas aos funcionários do Tribunal de Contas não foram atribuidas
as mesmas gratificações como integrantes de seus vencimentos, ficando
êstes em situaÇão de inferioridade;
At_e ndendo a que já na vigência da
Lei n.0 284, de '1936, e posteriores, o
Poder Executivo estabeleceu a Igualdade de vencimentos do pessoal da Diretoria do Domfnio da União e da Contadoria Central dà República, repartições essas não arrecadadoras e com

alçada inferior à do Tribunal de Con-

tas.

Atendendo a que êsse principio. de
equlparação'fol recentemente reconheddo pelo Poder Executivo, ao expedir
o Decreto-lei n.0 8. 413. de 20 de De2embro de 1945 p. findo, que, ressaltando a identidade de categorias# de
funções e de atnõuições# considerou o
Diretor efetivo, atualmente extinto e
em exercício, em igualdade de condições com os DiretOres do Tesouro Nacional, pera. efeito de· percepção ã.e
vencfmentos ("Diário Oficial.. de 22
Dezembro de 1945) ;
·Atendendo a. que a. equiparação em
ca.usa. não visa reafustá,-los às necessidades de custo de -vid4 - medida. de
caráter geral, já atendida. e consubsta.ncia.da. em recente Decreto-lei mas sim reajustá-los à Natureza da
tunçãc constitucional do Tribunal de
Contas, órgão instltufdo para. aco::npa-nhar s. execução orçamentárla. (artigo 114);
E, par tlm,
,
Atendendo a que o Poder Execa.tivo
Tem de justamente, tendo em Tlsta os
princ1p1os invocados, de 1clen.ttdsde de
fUnção e de categoria. e com fundamento nas Le1s e Regulamentos citados, Ccmceder aos /uncfo1uirio3 da .t...ZIIindego do Bfo de Jtmdro tgW:fs f'«ntagens ds concedidas aos ~igual categorl4 e funt;{io, lotados M Recebe·
dorla. do Df8trito Federal,

Indica-se

O preceituário medida. típica, de re-

paração, envolvente de todo o direito,
e de inteira. Justiça. - Euclides Fi-

gueiredo. -

Osório Tuyu.ty.
N. 0 3.689

Inclua-se nas Disposições Transitórias, com a numeração correspondente.
"Art. O Estaiio que, até seis meses após a posse_ dos seus representantes à. Assembléia Constituinte Es·
tadual, não houv-e:r decretado a. sua.
Constituição, será subm~tido, por de·
liberação do Congresso Nacional, à. de
um dos outros que parecer mais conveniente, até que a reforme pelo processo nela deberminado".
Justificação
A emenda suger.da. foi adotada nas
Constituições de 1891 ca.rt... ..2.0 Das
Disposições Transi:tórias) e de 1934::
(art. 3.0 e seu parágrafo 6.0 das Disposições Transitórias).
No momento atual, a:nals .do que
noutro qualquer, justi!ica.-se plena·
m-ente a inclusão dêsse dispositivo. pois
evitará êle a protelação dos Estados
ao .retômo à vida constitucional. imped:inàor-Sssim, a

sobrevivência. de

regimes de exCeç§.o dentro da __ União
já constitucionaHza.da.
· -- Sala. das Sessões da Assembléia.
Constituinte, em 24 de jUDho de 1946.
-José Alves Linhares. - Olavo Oliveira. - José de Borba.. - Deodoro
Mendonça.- Te"ódulo Lins de Albu-querque.

N.0 3.690
Inclua.~se_ onde convier. com a numeração corr-espondente:

Nos reajustes procedidos nos
seus servidores, o
Govêmo reverá, pela forma que a lei
prescrever. os pro"Wntos das aposentadorias, reformas, pensões e montepios, de sorte a assegurar aos ·respectivos titula.res o mfntmo 1nd!speD8ável
à. sua. ~nela..
" Art.

vencimentos dos

Justf/fcaç4o
O próprio entmclado do dispos!tlvG
c:Uspensa. qualquer justWcat1va.
sendo o moti:vo prlncipal do aumento dos vencimentos dos ;servidores
públicos o ~juste da. paga dos seus
serviços em. :rels.çio ao aumento OODS-
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que aos inativos, mu:tos deles a~n
ts.dos pelos serviços prestados à Nase negue o direito elementar de
assegurar o mfnimo indispensável à
sua subsistência. ·

ção:

Sala. das Sessões

da Assembléia.

Constituinte, em 24 de junho oo 1946.
-José Alves Linhares. - Olavo Oli1'eira. - José de Borba. - Deodcro
Mendonça. - Te6dulo Lins ele Albuquerque.
N. 0 3.691

DISPOSIÇÕES nANsriÓR.IAS

Acrescente-se onde convier:
"E' concedida anistia a todos os trabalhadores que tenham sofrido . quaisquer penas disciplinares em conseqüência de greves-·. ou.dissidios do trabalho.
Todos os trabalhado:-:-es dlspemados.
demitidos, ..Suspensos, transferidos ou
rebaixados de categoria ou !unção,
após movimentos grevistas, são restabelecidos na. sua situação anterior,
contando-se-lhes· o temoo de afastamento para todos os efeitos. excluida
a percepção de salários .a.trazados.
As notas respectivas serão canceladas dos históricos da vida profisional.
Justificação

Após largos sncs de um ngime de
fôrça, foi o Pais reintegrado nas suas
prerrogativas de liberdade de opinião.
Contmbou-o af uma exarceba.d& luta.
poUtica, em que a op1llião pública.,
sacudida pela palavra e pela ação dos
seus lideres, sofreu intensa agitação.
Concomita.ntemen.te, a grave crise.
decorrente Ga lnfiação, flagelava as
dasses menos favorecid~. criando pa.ra.
os trabalhadores condições d~ Vida
realmente a!litivas.
·
A coneorrência. dêsses fatores determinou um ambiente de intra.:nqüiUdade social. que, explorado bà.bllmente pelos. agitadores extremistas, culminc-u em uma série de mo\im.entos gre-·

.

~-

Em tais movimentos se viram envolv1c:los brasileiros dignos, trabalhadora

ordeiros e

~a.triotas,

sUjeitos. então, a

penas discipllnares das mais

3e?eraS

.e cujas conseqüência.s ainda hoje
amargam.
A

car...a.

Constltudcmal em elaboraçã.o procura criar no·Brasll o in<üspen~vel. ambiente· de paz ~al, estabe-

lecendo uma Ol'Uem social em que se
concilie a. liberdade de 1nictat1va com
a va.J.oriZação humana do trabalho.
Na<Ia mais justo, parece-me, como
medi<ia. capaz de desanna.r os espíritos, do que. nesta opo"'t.umdade, esquree- todas essas trans~essões. e
permitir que os brasileiros, sem mágua.s nem ressentimento~. se dêm mutua. e recíproca quitação E: iniciem uma.
nova era de paz e do t.r&.balho.
Releva., fiinda., ponderar que, em
Constituições anteriores, tem sido concedida anistia. ampla para ..os crimes
politicos.
·
..
E' que, até 1934, o problema brasilei-

ro era o poHtico.
Hoje .:O problema. do Brasil e do mun.:

do

~.: ·O.

social. ···

. ·

Concedamos, pois, aniStia. a todoo
os implicados em delito~ sociais com
os meSmos nobres propósitos que inspiraram os constituintes de ontem a

anistiar os criminosos politicos.
A mim é particularmente gra.ta. a
oportunidade de sugerir tal pr~Jvi·

dência .
Foi ampa~rado pela anistia. const!tucional d~· ·1934 que volt.ei ao seio do
Exéreito, donde fõra. a.fastado desde
o movimento de 1922.

Quero propiciar aos que se a.cham

privados dos seus postos d~ serviço, que
voltem a êles com o mesmo ardente
desejo de servir e de ·s er útil com que,
a.nistiado, retornei às fileiras do glorioso Exército Nscional.
·
Sa.la. · d~ Sessões, em 21 de junho
de 1946. Brochaào àa Bocha. -

Arthur Fisch.er.

N° 3.692

Emenda às "Disposições Transitórias'...
Acrescente-se. onde convier, o seguinte:
"Os tratados e convênios internaclonsJs e as concessões feitas a nacionais ou estrangeiros, durante o periodo de 10 de novembro de 1937 até
hoje, são sujeitos a reVisão e cellberação do Poder Legislativo.
Justiffc~áo

A usurpação é Uegalldade, que,
apoiada ria fOrça., não cria. direito.
Quem tra.tou com o usurpa.dor sabia n1o ser o mesmo autoridade legi·

....:.. 274tima, por isso que não representava
a Nação, da qual não recebera procuração e não exi.bia mandado. Era
notório êsse !ato, e ninguém o ignorava.. ·Só a má. fé, portanto, poderia
induzir as partes interessadas a. negoéiar e entral' em entendimentos
com o que não erao seu. A Nação terá
sido estranha a êsses atos.
Sala. das Sessões, 24 de junho de
1946. -

Arthur Bernardes -

nandes Távora

Fer-

N'.0 3.693
Al't. 4.0 - n.0 IX.
Em ve~ de :

TI'ãfego rod;.>n~io l~:;ere;tadual.
Dizer:
"Tráfegó fêrrc.n'i.L·'o, rodoviário . e
aéreo interc.3t::t:!l:al e telefonia int€1·estadual".

J:z.stif ica']ci.o
Embora no art. 3.0 - XIV - figure,
ent re as atribuições priváti'\ra.s da
União. ".explorar ou dar em concessão cs serviçcs de navegação aérea,
assim -como os de vias férre~s Que !iguem portos inaritimos às fronteiras
nacicnais, ou transponha. os limites de algum Estado", a inclusão no
art. 4.0 da competência. priv.&.th•a da
União de legislar sôbre "t.:-4,fego .rodoViário interestadual" poderia. levar
à suposiçáQ de que era deixa-do à
competência dcs Estados legislar ~ô
bre o tráfego ferroviá:-iQ e aéreo interestadual, ·bem como z. telefonia interestadual. Sendo de. alçada da
União e não dos Estadl>S tal competênda, oonforme já constv·.1 da· Constituição de 37, art . lô, !l 0 XI, poiS
de outro modo poderiam resultar à.ificuldades à. cir-culação- d~ mercadcrlas no interior do Pais, - há evidente n~ssidade de tcm11...- clara a

competência da.

Para manter a unidade de
da Constituição e da.s
leis federais e evitar delongas de pro·
cessas, que se cievam resolver pela in·
terpretação de uma ou de outras, poderão os Tribunais Federais de Recurso, a seu critério, em qualquer estado da causa, ex-ofjicio, ou por provocação da parte, submeter, ao Supremo Tribun-al Federal, mediante instrumento de solicitação declaratória,
as questões de direito que julgarem
passíveis de dúvida e a respectiva solução necessária à declssão definitiva
da causa.
§ 1.0 Tomando conhecimento das
questões de direito, que lhe forem
submetidas por êsse recurso, o Supre·
mo Tribunal Federal eJ..-pedirã· instruções :;ôbre o modo de as resolver, ou
avocará o processo, se julgax conve·
níente.
§ 2.0 As decisões do Supremo Tribunal Federal, assim tomadas, constituirão normas obrigatórias, para todos
os Tribunais Federais de R~urso.
§ ~Nenhum recurso caberã mais,
para o --stlpremo-Tribunal Federal, das
d~cisoes dos Tribunais Federais· de-Re- ..
curso, com fundament o n-os textos pol'
êste modo declarados, .senão, em causa
diversa, outro ãa mesma. natureza.
§ 4.0 Igual recurso pOderá ser inter..
posto nos tribunais de única ou última
instância das justiças locais para os
Tribunais ·Federais de Recursos, nos
casos incidentes na competência dêstes.
§ 5.0 o Supremo Tribunal Federal
e os . Tribunais Federais de Recurso
poderão, também, tomar conhecimen•
to c:Ureto do recurso, na forma em
A.rt. -

interpr~tação

que os respectivos Regimentos· esta·
belecerem, nos casos em que haja sido
denegado pelos tribunais recorridos, e
sempre que lhes pareça conveniente.
Ju..stijicc,ção

União, tanto para.
No justo modo de expressar de um
o tráfego fenoviâri.o e aéreo e a te- dos mais autorizados trata.dist~ do
!efonia quanto para o rodoviánc in- Poder Judiciãrio, na América do Norte,.
" a Suprem-d. Cô!te do:, Estados Uniterestad\13.1.
dos é o único tribunal na história
E' -proposta das "Cl~e.3 Produtoque semJ)re possuiu o direito de. deciras" com a {!ual estou in~':ramen~c de dir, em definitivo, da validade de uma
acôrdo ..
lei ·nacional. T~l jursid.:çáo originou-:
Sala da$ Sessões. 24 ce junho de · se, necessariàmente, da invenção, pu1946. - AdToaLdo Costa.
ramente americana, de limitações
constitucionais do poder legislativo,
N.0 3 . 694
através das quais todos os..jufzes tantoestaduais como federais, possuem. o diTitulo n - Capítulo IV:
reito de, nas suas respectivas esféras,
Para constituir uma 5eção IV, pas- apreciar da. validade de cada lei que
sando esta a V e, assim, sucessivapossa emanar de uma legislatura. estadual o federal" (H2 nnis Ts.ylor:
mente.

-
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.
Deixar, porém, a solução definitiva
da interpretação da Constituição e
dtt. a.plicação das leis federais às várias justiças estaduais, seria estabelecer o caso.
"Cada uma dessas justiças pc>deria proferir uma decisão diferente, de tal modo que a constituição e as leis federais significariam uma coisa aqui e outra acolá.
Os autoreS da constituição decidiram, portanto, que deveria haver,
ao menos, um tribunal coordenador, um tribunal caracterizadamente federal, supremo e independente dos Estados" <W. BENNETT
MUNRO: The Gov. ot the U.
States, 4.a ed., pág. 508.)
Dai a i!'I'Sidição de r€Curso q-q.e, a

uma

par de
res,tr?-ta e ~dispensável
jurisdição or!gina.na, relatlVa aos atos
dos elementos constitutivos de ou~ros
poderes da República e dos conflitos
entre êst€s e dos resultantes das relacóes com nações estrangeiras, e
máis do que esta jurisdição, caracteriza o sUpl"'~-mo órgão judiciário da Nação.
"O estabelecimento da Suprema
Côrte dos Estados Unidos foi a
maravilha que coroou os prodíg~os
consumados pelo estadismo da.
América. Na verdade, a criaçã:>
da Suprema Cõrte, com a sua. j.urisdição de recurso, foi a ma1or
concepção da Consttiuição. Concretizou as mais elevadas idéias
d-e poder legal e moral, e, embora o seu prototipo existisse nos
tribuna.:s superiores organizados
em vários Estados, contudo as p:-oporções majestáticas da sua estrutura tornaram-na sublime. Nenhuma criação de govêrn-o, on1e
q1.:er que seja, dela se aproximou
em grando~za.
·
Nos limites da sua competência,
está investida de autoridade absoluta. Das suas decisõzs, :uão há
recurso.
Seus arestos são lei".
(H. L. CARSON: The History oj
the Sttpr. Court ot the U. s .. volume I . pags. 6, 7.)
Se nos deti'VI;mos nesteS conceitos,
foi para demonstrar que deles resulta
ser o Su:;n-emo Tr:bunal Federal criado entre nós à semelhança. da. suprema Côrte,- um órgão de natmeza.
politica, que tem como :!inalldade

manter a unidade de interpretação da.
Constituição e da. aplicação w leis
federais, velando na uniformidade do
direito federal.

Isto, o Supremo

Tribunal realiz2.

pela aplicaçá<l dos textos da Const!tuição e das l•eis federai5 aos casos,

ocorrentes, protegendo os direitos da
sociedade e dos indivíduos, mas, na
verdade, aos .i.nterêsses em causa, sobrelevam os da Naç§.o, na unidade do
seu· direito.
Ao Supremo Tribunal não interessam, no sentido da sua finalidade, os
d.:reitos en:r. ~ausa, mas, sim, os principies constitucionais e legais; a sua.
ação precípua é no interêsse geral, _e
não no dos litigantes; acima dos individues, das partes no proceso, êle visa
o supremo interêsse nacional, na.
guarda da sua Constituição e das suas
l~is.

Por isto, n:t suâ jur!sdição de recurso, não interessa a prova dos fatos,
mas apenas a tese jurídica, constitucional ou ferleral, que deva resolv-er as
relações de direito em causa. ·
Esta, também, a razão por que os
norte-americanos, imbuídos do mais
elevado idealismo e animados poo- um
espírito eminentemente prãtico, adaptaram, ao processo federal, os gra.naes
writs da common law, pennit:ndo, à
Côrte Suprema, decidir, de plan().
rapidamente, as teses constitucionais
ou legais em aprêço. nos casos em litígio, e estabelecend<l normas construtivas, qtoa são observadas pelos tribunais federais de circuito e de distr:to
e pelo tribunais estaduais, evitando,
por êstE modo, o conhecimento direto
de um grande número de processos,
que lhe impediria atingir os seus elevados fins.
Além dos writs o/ appeaz. que correspondem ao nosso recurso de apelação, e o/ erTor, que corresponde ao nosso recurso extraordinário (abolido,
aliás. per mna lei dE> 31 de janeiro de
1928, e substitutfdo pelo writ ot appeal,·
(Vide Bunn~ Jurisdiction and Practice

ot

the Courts the Unidet States,

pág. 90) , do habeas-corr.LS. que nos
· é familiar, e de diversos outros, como o mandamus. o prohibition, o qu·J
warranto e o iniunction, que encontram o seu substitutivo no nosso
mandado de segurança, e o scire Ja.cias, cuja finalidade se satisfaz pelo
nosso processo de revisão criminal e
pela ação rescisória, adotaram os Estados Unidos da América do Norte,
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no processo federal, o certiora:ri, que
vem da common la.w, onde tinha. ca.-

crimina.ndo-lhe a originária e definindo-lhe a de recurso. de modo SlXlplo, nos têrmos em que a estabelecesse o Congresso <Inciso 2, da Se-

racteristicas e finalidades um tanto
diversas, e que é igualmente adotado,
t'
com feições particUlares, em todos os ção 2, do artigo m>.
Estados da União.
Com Ullla Constituição muito mais
E' êsse recurso, que se apresenta
simples do que será a nossa e com
com os ca.ractéres · de a:u:r:iliar, de um campo, para a legislação federal,
aceitação discriciOnária, de unifica- mtãto mais restrito, porque os .Estador e construtivo da jurisprudência, dos conservaram a sua atribuição de
de reparador de êrros judiciários, a
let..slar sobre o direito substantivo,
todo tempo cometidos, de propulsor,
em geral, e sôbre o cUreito formal,
no sentido da celeridade das causas. não prescindiram os norte-americae de desccngesti01l4dm' do volume de nos, no Processo federal, de um tão
processos, que têm, afinal, de ser
precioso re~tirso auxiliar. como o cerdecididos pelo mesmo principio jurí- . tiorari, e a sua Suprema Cõrte, com
dico, - ::Uja instituição propomos, na
as decisões que êsse recurso lhe dã
forma da emenda acima, sem o coensejo de proferir, mantém a unidapiar, nem da lei federal norte-ameride de jurisprudência dos seus oitenta
cana, nem das leis de qualquer dos e quatro Tribunais de Distrito e dos
Estados da União, nem da. common seus dez Tribunais de Circuito, onde,
law, mas de acôrclo com · os princíde ordiná.rio. são deffiíitivamente repios gerais da doutfina e com os
solvidas as questões constitucionais,
efeitos que a jurisprudência lbe tem salvo quando dedarada a inconstitudado, observados os princípios da or- cionalidade de uma lei, dependendo a.
ganização federal e, particularmen:revisã.o, nos outros casos, da discrite, da organização judiciária. do Proção (willingness) da Suprema Côrte
jeto.
,
(W. B. Munro: Obr. cit. , pá.g. 540),
A essa emenda, prevemos as seguin- discrição essa que se exerce pelo certes objeções;
ttorari.
· l .'l E' de natureza processual e não
-Nõ"s- próprios, com wna. Constituição
constitucional.
muito mais simples, como a de 18Sl,__
2. a E' perigOso deixar-se ao judiciávimos o Supremo Tribunal Federal
rio estabelecer normas obrigatórias na
abarrotado de processos, levando, às
interpretação da. Constituição e das vêzes dezenas de anos a d~iài:r as
leis.
causás, o que equivalia., não raro, à
denegação da justiça; Vimos êsse Tri3. a As questões sãc melhor decidibunal dividir-se em Câmaras, com
das. no próprio . processo. em cada
prejuizo da estabilidade· e unidade da
caso, nas suas formas · ordinárias.
sua
jurisprudência; ouvimos, de tôExaminemos, pois, essas objeções.
das a.s partes, os mais fundados cla1. e O Projeto determln.a os modos mores.
por que se 6erce a jurisdição do suNão será dlficll prever o que aconpremo Tribunal Federal: 1 - orditecerá
a Constituição projetada;
nàriamen.te, ou originariamente; n - bastarácom
a disposição da letra a do
em recurso ordinário; III - em reinciso m do art. T1 - decisões conC'Jrso emaordinárlo,· IV - em remtrárias a qualquer dispositivo da Conssão, quando em beneficio dos conde- .tituição. d~ uma Constituicão em exn&.dos: eiD tôdas as hipóteses, nos tremo minudenclosa - para abattocasos especificados nêsses tnr..isos.
ta de causas o novo Supremo T.riDa mesma fon:na, dispõe o Proje- bunal. Federal e pa:allzu-lhe a a.çio.
to. exn relação aos Tribunais Fe2.o Estabelecendo normas obriderais de Recurso.
·
gatórias na interpretação e aplicaConseguintemente. se a Constitui- ção da. Constituição e das leis !edera.is,
ção prescindir da nova proposta, de
o Supremo Tribunal Federal não torexercicio da sua jurisdição, não hana estática a Constituição e as leis,
verá. depois, meio de a instituir, para não legisla, mas estabelece a segurano Supremo Tribunal Federal e para ça jurídica e orienta os individuas e,
particularmente, os litigantes: ·rinna
os Tribunais Federais de Recurso.
a consciência do direito, nos que o
· A Constituição norte-americana resolveu a competência da Suprema. têm. e afasta de demandas inúteis os
Cõrte, de modo ma.is simples, dis- litigantes temerários.
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Como dizia Ma.l'sball, a Constituidocumento que tem sido
livremente adaptado "à.s várias crises
dos negócios humanos••.
"Isto ·não significa. de certo,
que se façam levianamente, ou em
obediência .::.o eaprieho judiciário,
mudanças de interpretação dos
preceitos constitucionais.
Quando a Suprema Côrte firma
certa regra jurídica (a ruling of
law>, essa rEgra torna-se um precedente e .será, em geral, observada nos casos futuros, da mesma
natureza. E' o que se co~ece
eomo .o princípio do stare decisis
- ficar pela decisão" (W. B.
Munro, Obr. dt. , pág. 538) .
Pelo seu poder discricionário, na
coiWeSSão do certiorari, a Suprema
Côrte tem sempre ensejo de modificar a sua opinião, excusando-se, todavia, de reafirmá-la, pelos meios ordinários de processo, em todos os casos idênticos, enquanto a conservar .
"Em pontos de vista que intimamente afetem os direitos à
Vida, à liberdade e à propriedade, é essencial e óbvio que a interpretação da lei não fique sujeita
a mudanças freqüentes e caprichosas. De outro modo, todos os
direitos in-dividuais, contratos e
relação de negócios fic~riam taldadas pela m<:erteza.. Quando, porém, os casos de interêsse público estão em causa, a aplicação rígida do stare decisis amorteceria o mecanismo do progresso
social . Nas decisões dos tribunais,
em tôdas as outras ex.pressões do
julgamento humano, a reverência
pelo passado pode ser levada demasiadamente longe. E' função
do judiciário facilitar o progresso
social, mas num caminho ordenado.
Um tribunal não deve, portanto, revogar suas próp:ias decisões
enquanto· que não convencido de
que melhor justiça fará por êsse
modo <W. B. Muno: Obr. cit.

ção é · um

pá.gs. 538-539).

pelo certiorari que se torna. possível a. "Vigência dêsse salutar principio do stare cleci.sis, porque, pela faculdade discricionária. na. concessão
do recurso, o tribunal pode, a. qualquer tempo, mudar a. slia jurisprudência, mantendo-se. todavia., enquanto Isto nã.o st.:ceder; sem a. necessidade de perder o tempo que de~

verá consagrar a.o estudo de outras
teses.
3. o - Com a. consciência. de que os
princípios firmados numa. decisão se
destinam a. servir de normas obriga.tórias s.o.s tribunais inferiores. um
tribunal superior não terá senão motivo.s para mais acuradamente estudar
a tese proposta, seja para. firmar um
precedente, seja para modificar uma.
jurisprudência. Longe de sofrerem
·ri;sc'? de uma decisão impensada, os
direitos em causa serão muito melhor
protegidos, pelo princípio do stare
decisis. que há de fazer com que os
mac,<>istrados muito mais se compenetrem da. importância das suas decisões, da necessidade da sua profunda meditação e do seu acurado
estudo, pois que verão, além das partes litigantes, do direito e dos interêsses em causa., a projeção imensa.
das suas sentenças, estendendo-se a.
todos os cidadãos e a todos os casos
idênticos, influindo na socidedade
tôda, com os seus e~eitos.
Igual sentimento de responsabi~
dade os há de inspirar na revogação
da sua jurisprudência, que, no en·
tanto, a qualquer tempo, poderão fazer. de modo fácil e rápido.
O certiorari é, portanto, o recurso
mais adequado, - e o reputamos essencial - para se estabelecer o principio do stare decisis e para. se modificar, de modo geral, a jurisprudência.. quando relevantes razões a isto
conduzam o tribunal superior.
Não nos parece, pois, procedente
a objeção de ~elhor defesa dos direitos, em cada. caso, pelos processos
ordinários de recurso.
_
Todo.s querem justiça. pronta e todos anseiam, nos seus casos, pela. decisão do mais . alto tribunal; o melo
de conseguir êste objetivo é o de
fazer com que êsse t:i.'ibunal se pronuncie uma. vez, e bem, sôbre a. relação de direito, que lhe seja lev&da.
em qualquer causa, antes do que
muitas vezes e forçosamente mal,
pelo acúmulo de serviço, em tôdas
as causas idênticas, resolvendo-as.
freqüentemente, de modo contrário,
pela falta. de tempo para meditação
e estudo.
Vejamos. agora, de modo sumário,
as cara.cterlstica.s dêsse recurso, no
direito norte-americano, e as suas
razões.
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freqüentemente empregado para suprir omissões ou falhas no processo
de um caso pendente de apelação ou
de recurso extraordinário". cca. P.
Wn.LIAMS: On Federal Prcretice. 2 ...
ed., ce.p. XXIX,§ 4 . o>. evitando, por
!.ste modo, levar-se a. têrmo um processo falho, ou defeituoso.
Era êste o seu caráter dominante
na. commcm. la:w, usado, como era., somente "para corrigir iinperfeições de
um processo já perante o tribunal,
- e não como recurso extraordinário, para. rever o julgamento de um
tribunal inferior", alcance êste que
lhe foi dado pelo .Judic:iary Act de

1891 (LoVELAND: Appellate Jurisdiction oJ Federal Courts, § 281) - e
para corrigi:, também, excessos de jurisdição (Bailey: On Habeas-Corpus
and Special Remedies, vol. 1.0 , § t91) .
Função auxiliar, ou supletiva, êl2
a. exerce. igualmente. no curso de um
processo, para suprir alguma falta
existente, com o fim de prevenir o êr-

ro, ant es que de corrigi-lo, e para evitar uma denegação de justiça quando nen-~um outro remédio legal é cabível (Brewster: Federal Procedure,

1940,

~

481) .

Auxiliar, em mais amplo sentido. êle
ainda o é, como meio permissivo, para os Tribunais de Circuito. nas questões em que se encontrem em düiculdn.de de resolver determin~do ponto de direito, QUe .surja no julgamento da causa, de consultar <certificar,
na técr.ica. do processo) a Suprema
Córte, para uma solução <Loveland:
Obr. cit., §§ 36 e 30!. ).
E' um recUl'so de aceitação discricionária, ·porque só assim se permite
à Suprema Côrte e aos Tribunais de
Ci:'ccito, desem:Pe!k"lar a sua elevada
missão social de guardas da Constitt!i~ão e das leis federais e de unificadores da ju."isprudência, sem que possam nisto ser impedidos pela multidão
dos interêsses particulares em jôgo e
pelas formalidades dos processos ordinários, em recursos de aceitação formal e obrigatória.
"Ao passo que o recurso de certiorari nunca será recusado pelo
tribunal, em um caso adequado,
deve ter~se em mente que êle não
é de direito mas da discrição do
tribunal, para a sua concessão
ou denegação, como melhor satisfaça. aos fins da justiça. Na

concessão ou na recusa do recurso, os tribunais exercem uma
discrição maior do que em relação
a qualquer outro assunto, tendo
sido decidido que se pode recusálo ainda onde não se verifiquem
nealigências do suplicante e (jS
êr:os sejam aparentes do processo se o julgamento, em conjunto,
parece correto, e até onde êrros
prejudiciais sejam aparentes será
recusado, se grave inconveniente
público possa resultar da sua concessão" <Ruling Case Law: vb.
Certiorari, n. 6) •
" E ' da história do certiorari que,
das petições apresentadas, para
interposição de recursos dessa natureza, somente cerca de uma.
quinta parte é recebida, para ·conhecimento, e, destas, apenas cerca de metade alcança provimento.
O recebimento do recurso depende apenas da ~ontade da Suprema Cõrte. Ela pode, depois. não
tomar conhecimento do recurso,
dar-lhe ou negar-lhe provimento,
conforme· o interêsse da justiça"
<Ware: From Cottrt to Court
§ 4'7-)....-

E' um recurso uni ficador e constru- -tivo, visto como, por êle, o tribunal
não decide questões de fato, mas apenas questões legais, teses juriàicas, ae
alta relevância, em foco, no processo.
"questões de direito sômente. e
nunca uma questão de direltc e
de fato" <Ruling Case Law: vb.
United State Cou71s, n .0 89).

Inativo por que as

dec~ões

do tribu-

nal superior tornaJn-se normas obrigatórias, para os tribunais inferiores,
·verdadeiras leis interpretativas do

::?ais, até que o próprio tribunal superior as revogue, ou que o poder constituinte óu legislativo disponha de
modo contrãrio.

":t;!ste recurso sõmente é admitido ·~ casos de dúvida ou de
grande importância".
"0 objetivo de se conferir à Suprema Côrte esta competência de .
supervisão, fol assegurar a uniformidade de decisão e eVitar a.
diversidade de julgamentos que
pudessem prevalecer nos di!erentes circuitos. Conferiu-se. assim,
à Suprema Côrte o poder de corrigir qualquer decisão dos Tribunais de Apelação de Circuito"
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Obr. cit. . § 273;
- Ruling Ca$e Law: vb. Unite~
States Courts, ns. 89 e 00) •

Pelo certiorari não se revê o mé-

rito da questão, o tribunal restringese à revisão e reparação dos êrros de

direito: o peso da prova. de f a to não
pode ser levado em consideração
<Balley:
Ob;-. cit_. , vo~. I, § 187;
Bunn: Obr. c1t., pag. 11-, e casos af
citados).
E' o recurso proposto um meio fáeU e pronto de reparação dos êrro~
judiciários, po.rque, à semelhança do
que ocorre no direito norte-americano,
o estruturamos de forma a ser interposto em qualquer es~ado da causa,
tratando-se de questões pendentes
nos Tribunais Federais de Recurso,
e , na última instância das justiças
locais, para êsses tribunais, tratandose de causas processadas nessas justiças, em que seja da competência das
mesmas proferir sentença definitiva
(Hannis Taylor: Obr. cit .. n .0 104, e
~das as demais obras já citadas).
Pelo. certiorari. não há necessidade
de se aguardar o longo têrmo de uma
ação ordinária, · de uma apelação, de
um recurso extraordinário, de uma
rescisória, com todos os ônus e despesas, de provas dificeis e caras, na
incerteza de como se decidirá uma
questão jurídica, prejudicial, que fará
ruir tôda essa. prova: é mais simples.
é mais fácil, é mais prático, que essa.
questão se resolva, desde logo, e que
o processo se encerre ou prossiga, dependendo apenas da prova, que, de antemão, se sabe não será inútil.
E' o certiorari um recurso propul:sor, no sentido da. celeridade dos procesSos. e descongestionador do volume
de causa-s nos tribunais, porque mata.
desde logo, as que não devam vingar.
e evita que nasçam as que devam
morrer, pela temeridade dos litigantes.
Num acórdão da Suprema Côrte, se
disse:
"As Côrtes de Apelação de Circuito foram criadas com o fim
de aliviar esta Côrte cio pêso
opressivo dos lit!gios, em geral.
que impedia o exame e o julga...
menta dos casos de interêsse público e protra::1. os litigantes em
-busca de justiça.. No interêsse.
porém, da jurisprudência e da.
uniformidade de decisãQ, para.
usar da linguagem do eminente
jurista e estadista que relatou o
.projeto, foi estabelecida, sob o
§ 6.0 , a necessária supervisão da.

nossa parte, de modo a se evitar
a diversidade dos julgamentos e
afastar o perigo da inadvertência
de conclusões capazes de envolver
teses ponderosas e ~érias" .
E noutro acórdão:

" o rápido crescimento do pais
e o enorme acumulo de litígios,
importando questões de caráter
federal, juntou-s-e ao :1úme:o C.e
cases aQui chegados para revisão,
torn3.ndo impossível a êste tribunal acompanhar o aumento ào
número dos casos na sua cr-escente lista (growingdocket). A situação havia-se tornado de grauae
perigo e muitos planos de alivio foram sugeridos e discutidos . O resuJ:.ado foi a lei de 3 de marçQ
de 1891, cujo pensamento foi a
criação, em cada um dos circuitos,
de um tribunal de recursos, composto de três juízes, cujas decisões. em certa classe de casos, para êles recorríveis, c;er1am !lnais... Nove tribunais distint os
de recurso poderiam, pelas suas
diferenças de opinião, a não ser
que contrcladcs pelo poder de revisão dêste tribunal (a Suprema
Côrt-el, criar uma deplorável
confusão em relação às regras · de
decisão federal" (Apud Hannis
Taylor: obr. cit. , n.0 100) .
Daí o § 6. 0 da citada lei, instituindo, como recurso federal, cQm c::..r acteristlcas próprias e diversas da.
common Zaw. o recurso do certiorrlii,
·como, em rápidos traços, o descrevemos.
A principio, foi a Suprema Cõrte
extremamente parcimoniosa no exercício do seu poder discricionário, na.
concessão dêsse rl!curso, como já tivemos ensejo de demonstrar.
Tão útil se revelou. porém, na prâtica. esse recurso, que vem êle sobrepujando e substituindo os outros.
"Uma apreciação geral do efeito, sôbre a jurisdição em recurso
da Suprema Côrte, do .Ato de 13
de fevereirl) de 1925, revela que a
maior parte dessa jurisdiçã o cc.n~
siste na discrição do tribunal para expedir o certiorari.
O recurso extraordinário <error,
abolido em 1928) e o de apelação,
pa:a a Suprema Côrte, das Côrtes do Distrito, foram abolidos
(com cinco e'«:eções); assim, das
Côrtes de Apelação de Circuito,
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de Reclamações, inteiramente, e
da Côrte de Recursos do Distrito
de Columbia inteiramente também. O efeito obvio é grandemente aumentar o número de
aplica:.ções para o certioraTi e
tornar êsse recurso e os vrocessos para obtê-lo, uma importa.nte

feição da. jurisdição e da. prática federais" <Bunn: Obr. cit.,

págs. 116 117).

Pelo Projeto, somente em recurso
extraordinário o Supremo Tribunal
poderá reformar uma decisão contrâria à COnstituição (letra a, do inciso
m do art. 77) ou à vigência ou validade de uma lei federal (letra o), ou
favorável a uma lei local impugnada
e mantida contra a Constituição (letra c), ou ainda, san-ar a diversidade
da interpretação definitiva de lei federal e·n tre os Tribunais Federais de
Recurso, ou entre qualquer· dêles e o
próprio Supremo
Tribunal Federal
<letra à).
Só, portanto, tardiamente, depois de
S'e ocuparem a justiça e as partes durante anos com uma ca.usa, de se
despenderem somas enormes com todo
o gênero de provas, se dará., ao supremo Tribunal, a oportunidade de
exercer a sua alta missão de restaurar a verdade do texto constitucional
ou da lei federal, quando, de principio, o caso poderia ter encontrado a.
sua. solução na definição exata, pelo
mesmo Supremo Tribunal, do texto
constitucional ou da lei federal, por
um recurso fácil e simples, como o que
propomos.

Pelo sistema do Projeto, no caeo de
diversidade de decisões dos TribunD.is
Federais de Rec~o. somente após
pelo menos duas d~isões diversas sôbre a mesma. tese juridica, poderá o
Supremo Tribunal intervir, e só mo~do pelo lnterêsse particular dos litigantes. para restabelece:s.· a verdade
do texto constitucional ou da lei fe ...
deral, ao passo que, instituido o recurso que propomos, os próprios Tribunais Federais de Recurso, ou o Supremo Tribunal Federal, independentemente do interêsse das partes, promoverão a unidade das decisões, para.
maior prestígio da Constituição ou da
lei federal e do próprio POder Judiciário.
Só assim, por uma ação constante,
rápida, eficiente e independente do lnterêsse individual dos litigantes, fare-

mos do Judiciário Federal o objeto do
nosso culto e do nosso respeito e lhe
daremos a preeminência que devErá
ter, na nossa vida jurídica, para ga:-anti.a. da nossa ,democracia; só assim lhe
daremos oportunidade de exercer tana.
ação construtiva do direito semelhante
à. ação do Judiciário norte-a.merlc.1.no,
sob a égide da. Suprema Côrte; só
assim a jurisprudência será. uma rEalidade: a integração da ConstituiÇão
e das leis na Vida nacional.
Não se conseguirá isto com os processos pesados e tardos do nosso velho
direito português, mal adaptados a.~
regime federativo; nunca teremos a
jurisprudência, no verdadeirc sentido
da palavra, a lei viva, mas, apenas,
um amontoado de decisões, esparsas
no tempo, contraditórias, muitas vêzes, sem que jamais resulte pronta e
limpida a. verdade da Constituição e
das leis federais, de modo a oue no
stare decisis repouse a tranqüilidade
· e a. segurança dos direitos:
"A frase stare decisis, et non
quieta movere - regular-se pelos
precedentes, e não trazer distúrbio aos pontos firmados - traduz
a po1itiea-do.s_.t ri_bunais e o principio sôbre o que a.sSenta a ·autoridade das ,.ecisões judiciais, como
p~eeedentes nos
litígios subseqüentes.
A doutrina é denominada., correntemente, como a regra do sta.re
decisis, e, de modo geral, consiste
em qut: firmado, de vez, um ponto
de direito por decisão judicial. êle
forma um precedente de que se
não deverá, depois, desViar. A regra stare àecisis, tem, como sua
finalidade, o l:oS.lutar efeito da uniformidade. certeza. e estabilidade
no direito ... Encontra apoio no
são princípio de que quá.ndo os
tribunaJ.s proclamaram, para a
orientação e o govêrno dos individuas e do público. certos princlpiCIS dominantes do direito, ou
deram uma interpretação, ou apUcaçãc, \s leis. na confiança. da
qual os indivíduos e o público
repousaram. ao celebrar contratos, não devem, depois que êsses
princípios foram promulgados e
depois que essas interpretações ou
aplicações foram publicadas, retratar-se ou revogar aqueles ou
estas, perturbando. conseqüentemente, direitos contratuais em
que as partes se empenharam e
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·adquiridos, ~ob a fé e a con!iança de que o principio proclamado
ou a interpretação ou aplicação
adotada, no aresto, era o direito
do pa.fs" (RUIJ:NG CASE LAW, t:b.
Courts, n.0 29).
Para isto, é preciso, porém, que a
ação jumciá.ria seja pronta, vigilante
e uni-ficada.
Não esqueçamos de que o Supremo
Tribunal Federal é um só, para um
pafs imenso, como o nosso, que ainda
está na infância do seu desenvolvimento; que, por isto, não pode êle
ser, como· um tribunal comum, destinado, apenas, ao estudo e à. decisão
dos interêsses particulares em jôgo,
nas causas que cheguem ao seu conhecimento; a sua missão é muito
mais elevada; cabe-lhe a guarda da
Constituição, em todo o pais; velando na sua exata interpretação e . na
justa aplicação dos seus princípios
ao casos não previstos;
cabe-lhe,
mais, prover pela vigência e validade
das leis federais .: manter a unidade
do direito federal através dos Tribu•
nais ~ederais de Recurso, ::.. êle subordinados, orientando e formando a
jurisprudência dêstes.
Para tão alta missão, é preciso que

a Constituição lhe proporcione meios

fáceis e rápidos, confiando ao seu
prudente arbitrio os recursos judiciá.
nos ~ue lhe permitam em tudo valer.
sem que a sua subordinação a fórmulas rígidas e a proces~os lentos e tardas possam impedi-1() de alcançar a
sua finalidade e de bem servir à
Nação.
A sua nussao é altamente política,
eminentemente política; é a voz viva
da Constituição e das leis federais:
· tem de pairar muito alto, para ani'má-las com a sua sabedoria e o seu
patriotismo; não podenão perder-se no
emaranhado do formalismo judiciário.

Sala das Sessões, 24 de junho de
19~.

-

Eduardo Duvivier.

N.0 3.695
Art. 79.:

Substitua-se a. Seção III, Capitulo
Título n, pela seg'ailltt:;

~v.

Seção 111
Dos Tribunais de Justiça"' e dos

Juízes de Diie!t·)
Art . . . - Haverá. u:n Tribunal de
Justiça. na capital de ca.da. Estado e
no Distrito F~deral.
Parágrafo único. - A lei poderá
criar Tribuna·! de Justiça na capital
:ie qualquer Território.
Att. . . - Só por ,t>...•....pcsta mot1v&.cla do Tribunal· d~ Jushça.. pode
.:;~r alterado o número c!os seus des~mbargadores.

Art.

.. -

O Tribuua.t de Justiça.

tem jurisdição em todv

o terr!tôrio
de Estadc. Distrito Fed-era! ou Terr t ório em que esteja lo·,;alizacta a:
c;ua sede . .
Art .. .. - A lti de Oi'g!inizaçiio judiciária regulará a. con~tituição juri5dição e competência ~·).~ ó.a:gãoo da
justiça comum de primeir~ e segund~l wtânc.oa, observ::.r!os os seguinte
::,rEceitas:
Excetuadas a:s causa:; de comoetên<:~a do Supremo Triõ1.1.~1a! F~det:al, da
Justiça do Traba'iilo, ~a Justiça Mil~tnr e da Justiça Eleite:.·~. ! . tôdas as
demais são da competência· dos Tribunais de Justiça e õos Juízes de
DJrejto.
Compete privativamen:e aos Tribunais de Justiça: ·
I Pro::e.ssar e julscr or1gmn.namente: a) o Presidente e '> VicePresidente do Estado, nos crimeS Co·
muns; b) os Secretário.> de Estado
e Chefes c~ Pclicia., os Juiz~s. inferior2s e membr<is do Mlrlli.tério Público e os membros dv Tribunal de
Contas do Estado, nos criules comuns
e nos de responslbi.iidad~·, ;resalva.do, quanto aos Se<:.rt>târics de Estado,
os crimP.s de .rcspo.i.l.Sabilidade praticados em cone:-:'ãc com os (lo Presidente do Estado; c) oz conflitos de
jur~dição suscitados entre juízes in·
ferir.res: d) o ha.'bea:>-corpus, quando
a coação partir de· Presidente do Estado, dcs S~r~r.<L~cs de Est~dos, do
Chefe de Po:ic:a.. de qualquer de
:,1.4as Câmaras ou ~urm3S e dos juí2.es de direito; e) o mandad~ de segurança contra. atos de qualquer das
autoridades re!ericla.s no inciso aütetcrior; f) a. execuçã:> das sentenças
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nas causas ua sua: competência criginâria, <pod-ead•) praticar atos de
processo por tnterm~c!io de juiz in~
ferior.
·n - Julgar: a) as açõas re-~:::i56rias dos sem acót;"dáos: bi t-Jn recurso ordinário. as causns civis e
criminais, inc~us~v: mandadils <ie se.gurança e · h.a"bc.a:>-c0rp't.s. decididas
relos juízes i.ilferior~ e bem a ssim
os processos j1!lga do.:; pelo tribunal
'o júri.;
lli - Rev=r, em

b<!n·~fki::> dos condenados, nos -casos e pela forma Que
a lei dt>termina:r, os processos findrs em matê::ia jtü~ad~· peb. T!'ibunal de Justiça, Juizes de Direito e
Tribunal do Júri.
As. causas em qu~ a União for ~~u
tora se:-ão aforadas em um dos juí:zes da Capital -dv Esta.ào em que tiver domicílio ~\. outr~ parte. Nas que
forem intentadas ccntm a União pod~rá o autor pror,:õ-la3 n<>
referido
juízo ou na ca?ital do Estado onde
~~ tiver verWc!l:h o at.o ou fatc 1~
t:ivc. As causas propostas perante outros juízos, s::: ·::! União ne:as inter\'ier como asslster.t~ ou O!Joente. passarão a. ser da. competênci~ de um
cios juízes da ca~ital.
O Estado tarub~::n terá foro pri·
vilegiado, inst~tui:ldo-.sr; i~tizo -pri\'ativo, na. forma. prevista. no número
anterior.
§ Nas :ausa:; nsca!s. a lei poderá permitir 1'..i~ a a~ão seja proposta no fo:-o, c.lm11!U e ccmeter ::i. órgãos do Ministér)o Púb!i::o a representação judicial da l';az.~nd3- Pública:.
s - Os j~es de direito procederão anualmen;,~ a ::-igorosa correição
no5 cartórios, co:~n a presença do representante du Milü3té.rio Público.
para o efeitv ds· repara!' a rep:-imir
a~ fa·ltas porveni:l.r!:a encon:radas.
Art . . Em c::1d:1. comarca· haverá,
pelo menos, um juiz de direito.
Art. A lel pcd;;rã criar ot~trcs
'i'ribunais de Justiça, !b:ando-lhes a
~ceie e a juris\:l.i.ç~•) tfnitorial.

de primeira e segunda. instância, a.
Constituição F~je_·<~.l deve traçar as
linhas gerais da: estr·nuração ~os respectivos órgãos, de!xando-se à lei de
C\rganização jucticiári<>. o (::ncargo de
cEsciplinar a CO.lll!Jctêncin. e jurisdição <los tribuu~üs e juizes, observaC.cs os J)receitw m\nimo:i aue figuram
t:&a ~arta conl>!:i-;ncional. Não hnv(;ndo presentemcnt~ uniformida<ie no
número de des~mbargadores dos tribunais de justi.ça d :H Estados e não
<:Cr..Yinci.o mesmJ alterar a atual composiçã-O dêsses 6:-gãcs. da ju5tiça comum, a emeu·!~ dcl'\:~ e~a matéria
para a. legis•.a yã'J crdinária,.estáLc:e<'~lldo, porém, a r·:~a de qu-e só por
p1oposta moli;.o~:!J. <:ios 'l'r;bi.l!lais · de
Jmtiça. pode ser alterado o númE-ro
dcs seus de.>cmbargaí.lcres.
Tõdas as ·:ausa:) GUe não incidam·
na <:cmpetênc.i.=t do Supremo Tribunal Federal. Poder-se-á d:zer que, · asficam, Jn!S--..C.O.n!l?etêncü-..

da.

justiça

comum. de primcíf..t· c --~egunua...in.s-

târ.da. Por ..;s::,2. forma. pas::am a06
Tribunais de Justiça as ntribu~ções
pa!"a julgamen~o dos recursos interpostos das ca\L)~ em que a Ul~ião
for intere-ssa~\:1. e o Supl·cmo Tribunal Fe<ieral deLta. .de !unci(lru:tl como
tribunal de ap~la;:-ãl'~. Por essa f01.mr..
e com ~ reduçã-.> d:"J.s casos de recurso extraordinãrio, reso:··.re-se a atual
crise de serviços cio Supremo Tribunal Federal. Po<!e1·-se-a diz~r que. assim, cs tribun~ de justiça. entrarão
em crise pela mesma raZ«1o que metivou fl demora -dos feitos no Supremo
Tribun:tl. Para impedir a reprodução
dêsse d~fei~?. c;. em~nda permite a
criação de •lUt....·os tribunais de jul:tiça, defin.lnd..:H e a jurisdi;:ão ~er:-i
torial e fi.-..::a:!J-.:-lhes a sede.
Sab. das S~:5sões, 2·1 de j•.mho de
1946. -

R.a!J.l

Studàrt. -

Ba.~bos.'1.

-

Os-c:aldo

A!.:nddrt Mo•1te . ~ A,·.
ge;miro Fi2!'z.o. - .4.ze,~ct~r .4 .mripe.

N.0 3.696
Art. 1.0
§ 2.0 -

•

Substitua-se por:

A Capital da União serã na cidade

do Rio de .:aneiro
Justificação

Justijica.ti~a

A emenda

dE::Cc.rre de indicações
anteriores no st!ntic.to da unific:-..-;áo
<!a justiça. P ..t.Ssand:l à. União tod~s
c~ encargos relat.lv ~ a justiça comum

A capital de uma. Federação não se
representa pot: uma. nesga de terr&
comprimida entre Estados: mas é o
centro convergente dos interê.sees da
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umidades federadas para a. sua harmônica conciliação. - Jurandir Pires.
N.o 3.697
Art. 2.0.

Acrescente-se depois do ar!- 2.0 :
Art. Todo cidadão capaz de tomar
conhecimento dos fatos m"á.s gerais
da vida coletiva.. integrará. os organismos ordenadores de suas atividades.
§ 1.0 A participação dos cidadãos nesses organismos se · pro~essará.
pessoalmente ou através de mandato
conferido em c~:ráter transitório e
revogáveL
§ 2.0 As relações entre os integrantes dos poderes ordenadores assim constituídos se assentarão na.
igualdade e solidariedade sociais.
§ 3.0 Será ampla. no corpo soc!a.l a. divulgação dos fatos mais gerais d~ Vida coletiva e irrestrito o
acesso ao conhecimento dos que possam por qualquer forma infl~ na
elaboração da.s vontades ind.ividua.:is e
coletivas.
§ 4.o Não sendo possível a expressão de vontade comum nos organismos ordenadores. sempre que resulte da. elaboração process,da em
confcrmidade doo princípios acima estabelecidos.
§ 5.o As normas especificadas
no ttem anterior deverão reger os organismos estatais. A forma e a oportunidade em que devam vigorar nos
demais poderes orden"dores das atividades serão determinadas na. lei
ordinária.
§ 6.0 As instituições destinadas
à Defesa. Nacional e à manutenção
da ordem · pública terão a organização especial que as leis determina.l'em.
§ 7.0 o Est~do é o organismo
superior e permanente da e~ressão,
exe<:ução e defesa da. vontade nacional.

Justificativa

Não basta às aspirações sociais do
momento que se defina na Constituição a. forma de govêrno e se declare a fonte d2l legitimidade do po-der público, a que se lE.ita o 8.1'tigo 2.o do Projeto. O problema do
. regime estrutural dos organismos o.rdenadores assm:ne hoje importância

decisiva na vida. dos povos. Dêle depende essencialmente a vigência da
Liberdade proclamE-da e definida que
r.ão tenha de ser socialmente ordenada. O indivíduo age e a sociedade
reage normalizando e equ:Iibrando as
ações de seus integrantes.
ora, essas ações ha.nnoniu.dorJ.s
têm de sér por sua vez regularmentadas . São fatàlmente exercidas por
u.tn poder estruturado de certa maneira. Dêsse poder e dessa estruturação dependerá em seus fundamen- '
tos a ordenação soci~.l de tôdas as
Liberdades. Essas nunca significaram
exercício irrestrito de atividades, pela
simples razão de que tõda.s as ações
humanas repercutem socialmente.
Assim, o Regime de Liberdade será
aquêle que melhor asseglU'e, E-través
de adequada. organzação dos poderes normat:vos, a coincidência das
vontades individuais - de expansão
do homem - e coletiva - de equilíbrio social. A emenda proposta visa
a definição dêsse Regime. Corresponde m.. matéria a uma verdadeira declaração de princípios.
Seria de fato de alcance extraordinário, interno e externo, .se os const!tuintes brasileiros definissem na.
nossa Lei Básica o Regime de Liberdade em têrmos universalmente ·a~ei
tãveis . o primeiro signatário da emenda sustentcu os princípios que encerra
em discur~os publicados nos números
do Diário da Assembléia, de 9 de março, pág. 684, e 10 de abril, pág. 959:
de 27 de abril, pág. 1.300, e lO de
ma!o, pág. 1.634. - Paulo Nogueira.
-

Jurandir Pires.

Art. 3.0

XIII -

N.0 3.698

Substitua-se por:

Manter, explorando·ou dando parci-

almente em concessão os serviços de
comunicações.
XIV - Explorar ou da.r em concessão os serviços de transportes podendo
delegar aos Estados e 'os Munieípio.s
essa faculdade d~ntro dos seus limites
territoriais ou conceder-lhe _fora dêles.
Justificativa

Chama-se "comunicações" aos serViços de Telégrafos, COrreios, Televisão. enfim. todos os meios que comunicam os homens entre si.
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Difere do que se chama "tmnsportes", que exprime o ato materi.a.l de
locomoção das utilidades.
E' claro que em certas formas de
comunicações, há necessidade
do
transporte.
Manter o serviço de correios, com
forma taxativa, implica em não reco~
nhecer a situação atual das comunicações que, jâ de fato, são delegadas
a terceiros, como no caso das companhias_ de AViação, que realizam diretamente as entregas de correspondência, conforme a necessidade especifica
da rapidez.
Qualquer disposição taxativa, como
a constante do inciso XIII, obriga ao
artüicialismo na execução. o que complica ou encarece a própria. natureza
do serviço, que cabe ao Estado proteger .e intensificar.
Assim, não vemos diferença, entre
as várias formas de
comunicação,
mesmo porque no :Brasil. os próprios
serviços de correios e telégrafos estão
hoje unidos num único corpo de execução.
Daí englobar na emenda a. exploração ou a concessão desses serviços,
que poderão ser feitos parcial ou totalmente, conforme os interêsses sociais, econômicos e políticos do pais . .
- Jurandir Pires. - Paulo Nogueira.

der, tem, certamente. no Distrito Federal de corresponder às necessidades
resultantes de sua infra estrutura.
Entregar à União o direito privativo
de legislar sôbre a organização ·judiciária do Distrito Federal é fugir à
realidade democrática com a sua escravização pelos Estados da Federação interferindo na economia interna
do grande centro.
E o é porque é princípio salutar de
Democracia que a lei vem do povo
para que adquira a fôrça moral que
cri~r a obediência naqueles de onde
ela emanou.
o movi:nento da reação americana.
de que resultou a proclamação de sua
independência, partiu desse--principio
não aceitando o que lhe impunha o
legislativo britânico. Na verdade o
conceito ainda mais moderno de que
as sociedades se fundam e prosperam,
em virtude das conciliações dos interesses comuns, vem reforçar o argumento básico de que não se pode
diluir a satisfação dos interêsses próprios clo-lli§trito Federal na tutela
dos representantes- -dos demais Estados, em g.eral, com aspirações antagônicas ao progresso de uma grande
metrópole. - Jurandir Pires.

N.0 3.699

Art. 4.0
I V - Suprima-se "Justiça e garantias".

Art. 4.0

m -

deral e".

Suprima-se .. do Distrito Fe-

Justi!iéativa
Quando se observa a diferenciação
da organização judiciária nos Estados
e na União tem-se em vista atender
além da autonomia de cada parte da
Federação permitir que si ajustem aos
vt.rios níveis econômicos das necessi. dades regionais e superestrutura jurídica das partes integrantes da própria
União.
o Distrito Federal é, em verdade, a
condensação econômica mais expressiva do Brasil e consequentemente o
centro intelectual mais evoluído. As
aspirações liberais encontram e encontraram sempre na nossa. história,
o suporte mais destacado na linha dos
combates politicos.
A organização judiciária, devendo
ser espelhada nas condições específicas das relações sociais e firmar-se na
altura da base econômica que defen-

c

Paulo Nogueira.

N.0 3.700

Justificativa

e

A legislação sôbre
organização
instrução das polícias . militares, ficar
a cargo privativo da União, é uma. necessidade tendo em vista a sua utilização, pelo Govêrno Federal, em caso
de mobilização ou de guerra.
Quanto ao tratar da sua justiça e
de suas garantias é provocar um conflito de autoridades e um desprestigio inútil da· autonomia dos Estados .
-

Jurandir Pires. -

Paulo Nogueira.

N.0 3. 701
Art. 4.
IX - Substitua-se por:
"Transportes e comunicações~·.
Justificativa
0

· O progresso · vertiginoso doS transportes e das comunicações vieram dar
ao problema seletivo das competências um aspecto totalmente diverno do
passado.
·
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a. rigidez do principio constitucional
com a. lei da coordenação dos transportes. n'Ullla. verdadeira. acrobacia de
interpretação, para se ajustar à. situação "de fato., das necessidades de
apreciar, em conjunto, .a movimentação
suas riquezas.
. Esse trabalho do Senado Argentino
em que colaborou o eminente técnico
Dante Aràigó. então Diretor das Estradas de Ferro do Sul, faz ressaltar,
s. cada linha. de sua justificação, os
inconvenientes tremendos da multiplicidade das competências.
A América. do Norte tem dado nesse terreno, exemplos dignos de nota,
e lutado, evidentemente, para a unificação dos processos de tráfego e
mo\1mento.
Entre nos, hã exemplos notãveis da
inconveniência. da falta de unidade.
E, para lembrar só um, citariamos o
caso da Leopoldina, que joga, de acôrdo com os interêsses imediatistas, ora
com os principias fixados pela. União,
ora com as normas estaduais, e, a.pesar disso, pouca vantagem. obtém, em
virtude da complexidade na sua. exploração, criada pelo inútil despedircio de esfôrço de trabalho gasto no
labirinto da. confusão das · normas a
que .está. sUjeita. - Jurandir Pires. Paulo Nogueira.

qual, aliás, nesta matéria estará. sempre naturalmente assegurada, dada a
extensão da competência legislaitva
da União.
Até o presente, a.llás, os Estados
sempr.e possuiram leis e serviços florestais, com proveito para si e para a
Nação.
Cumpre, outrossim, advertir que os
têrmos "flora e fauna"' são mais adequados que "florestas, caça e pesca",
e que a expressão "Proteger a fauna
e a flora" inclui, não só a regularização da caça e da pesca, como também a restrição a outros meios de
destruição da vida animal, como, por
exemplo a dizimação dos peixes pelo
lançamento aos rios de certos resíduos industriaiS e o ex.terminio desnecessário de insetos úteis através do
emprêgo indiscriminado, na. agricultura, de venenos quimicos. Nos têrmos da emenda é prevista. ainda a
salvaguarda de espécies vegetais dignas de preservação/ mas que não se
encontram em florestas. Paulo
Nogueira.
Toledo Piza.. - JUTa.n-

N .0 3.702

Justificativa

de

Suprima-se no a.rt. 4.0 inciso XII
as palavras: "florestas, caç2.1 ~ pesca••. Acrescente-se ao art. 5.0 inciso
IX assim red!gido: "Proteger a. fauna
e flora.".
Justitica.ç&
A

florn. e a fauna. apresentam., se-'-

gun,do os Estados, notável diversidade que f~ com que as norma::; para.
a. sua proteção . tenham necessàriamente que atender a grande variedade de peculiaridade locais, o que não
pode ser feito com eficiência pela
União, sem auxilio dos Estados. ::S:Stes
te.em, na. matéria, interesses os mais
diversos, como os de alguns que precisam desbravar florestas, e os outros,
que necess1tazn conservá-las e refazê-las.
No regime federativo Os Estados devem possllir competência. legislativa
nos assuntos em que teem interêsses
diversos, quando isso não importa. em
prejuízo para a harmonia do todo, a

dir Pires.

N.0 3. 703
Art. 4.

0 •

XVI - Substitua-se por:
. ••Ensino superior e secundário, comercial e técnico em todos os graus".
A evolu~o do
industri~ção

Estado, para intensa
de seus métodos de
produção e racionalização crescente
da distribuição das riquezas, pede que
se inscreva, como representando alta
necessidade no mundo moàemo, o
ensino técnico e o comercial. - Paulo Nogueira. -

Jurandir Pires.

N~0

3. 704

Art. 6.
Substitua-se por:

••o poder supremo da União é exercido pelo Congresso Nacional.
o executivo, o jucüciário, o econômico e o fwanceiro exercem poder
emanado da lei, como executores ou
vigilantes do seu fiel cumprimento".
Justificativa.
Já vai bem longe o conceito SUbje-

tivo do Estado na fórmula de Montesq'Uieu da harmonia dos Poderes. A
tradição da. idéia de comando, advinda. do longo estágio daS dvllizações
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tuições, mesmo dos paises democ:rá.ticos, com o culto da autoridade.

Até nas mais largas fórmulas liberais dos regimes parlamentares se
não foge dos reforçamentos, da autoridade dos Govêrnos cuja fôrça prefere perder-se no comando, que é um
desdobramento do livre arbítrio, a
desenrolar-se na composição dos esforços que cartcteriza. o fundamento
da administração. Ninguém discute
mais que a humanidade emerge dos
períodos militaristas para uma fase
industrial efetiva. Naqueles o comando era a expressão da vontade dos di-_
rigentes fossem tiranos ou oráculos
da vontade popular; hoje se procura
compor, dentro do fatalismo científico dos determinantes econômicos e
influência do meio na plasmação psíquica, as fôrças representativas dos
interêsses coletivos e r.Ias solicitações
dos elementos constitutivos, da sociedade para e>rientá-las no sentido
do bem coletivo. Transforma-se assim
como tão bem notava Saint-Simon "o
govêmo dos homens pela administração das coisas".

Daí a ascendência cada vez maior
·da expressão do parlamento que, marcando 0 ritmo da vida política do País
aprecia o panorama das suas necessidades despersonalisadamente, planejando mobilizações de riquezas e compondo fórmulas gerais que ·são as únicas que em verdade, significam manifestações de poder num regime de liberdade. Isso porque sõ a lei obriga
ou proíbe. E a ninguém é licito desobedecer as leis.
O poder executivo é apenas uma
maniiestaçã.o da fôrça resultante da
legislação que lhe cabe executar. Assim sendo os planejamentos, que representam a n~essidade medular da
nossa: etapa, de civilização, que não
compreende mais os românticos ou·
heróicos lances das improvisações dos
iluminados, mas a fria. conciência do
estudo e do saber, saem das mãos do
executivo para ficar no legislativo, ou
nos poderes controladores que funcionam como extensão sua, regulando
a. economia ou fiscalizando as !lnanM
ças.
o judic:á.ri() é, também, um poder
emanado do legislativo que se incumbe de zelar pela obediência às leis pa ..
ra a sua. judiciosa aplicação. - Jurandir Pires. -

Paulo Nogueira.

N.0 3. 'lC)(r

Art. 8.0 •
I -

Suprima-se ·"nato"

Justificativa
Escrevíamos em 1942 em "Derrocada dos 'Preconceitos'',: o ideal humana se apega, na hora . ingrata que
atravessamos, à uma. aspiração de paz
quando ela própria aparece desmoralizada na derr.Wr de ~ passado !ormalistico, que nos veio através da civilização como um fardo pesado para
a felicidade humana. A desmoralização dos anceios pacüístas · se · desdobram . dos erros e das ingenuidades
psicológicas e econômicas no encaminhamento das pollticas nacionalistas.
E ' claro que a não apreciação dos
efeitos da reação Newtoniana. contra
as medidas unilaterais do Jacobinismo científico, se veio revelar, num
crescendo de .embates até romper o
llinite-~s~~ança de
estabilidade
conquistada" . ·--- · · ·
·
E ainda diziamos "Pode parecer que
afastar o homem de sua ligação a
gleba esmigalhe e dilacera tõda uma
grande obra de coordenação de esforços na formação de uma pátria conmm.
"Afastado o amor místico da. Gleba, romper-se-á. o laço comum que
prende, num mesmo ideal divinisado,
os filhos de um pais ao amor de sua
Pátria ? Não - em longe de nos a
visão da derrocada dessa construção
secular.

·

"A origem teológica da filosofia Uga
o pó ao homem, da sua origem ao seu
destino: Pó nascente e em pó te
transformarás. E é da terra e para
terra o conceito teológico da vida humana.
·
Mas a própria teologia e a.s palavras do Mestre não nos vieram senão em parábolas cuja expressão objetiva v~ na impe!'felção llnguistica do suporte materiai que as transn:tite. Mas a evolução científica· tem
sido profunda de forma que a grande
síntese deve ser vislumbrada hoje, não
em suas causas mas já, de modo marcante, nos seus objetivos e na. sua fi·
nalldade,..
·
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positiva, devemos notar que a. expres...
ãão humana é uma itltegraçáo de
energia. cuja disposição, orientação e
aplicação. se dá de acôrdo com leis fatais e imutáveis que regem a univera;alidade dos fenômenos.
Se assim é. sai da origem divina. da

terra para suprema manifestação do
trabalho hu.ma.M, a õase orgdnica das

teJnporânea, da exaltação nacionalista.
Veio ao Rio, representando o Govêrno Americano, o prefeito de Nova York, italiano de nascimento, e que
honrou o seu patriotismo Yankee na
luta pela libertação democrática do
mundo. - Jurandir Pires. - Paulo
Nogueira .

sociedades. Dai os a.glom.eradores humanos, hoje se prenderem de prefe-

rência pelos liames ideológicos do que
pelos geográ.!icos. A prova. se encontra no laboratório brutal da última
guerra.
"Daí a multiplicação das facções no
teatro da luta contemporânea.: São os
franceses livres de . De Ga.ulle, são os
italianos livres que se nJ.ultiplicaram
.. em várias partes do Globo, são as minorias nazistas são, enfim, tõdas as
correntes ideológicas que se agregam
em campos di.!erentes". Se não fõsse
bastante essa evolução do conceito de
"brasileiro nato" basta:va: um golpe
de vista sôbre a história para. se compreender que, mesmo em todos · os
tempos, o papel eminente dos nascjdos

em outras terras foi fecllildo na própria. formação de nossa ~cionalidade.
Tôda a América está chei~ de herois
nascidos em outras plagas, e que se
elevaram à gratidão das gerações que
lhes seguiram os passos, como exemplos cie patriotismo e coxno paladinos
de sua libertação politica.
Além. disso, à. pá.trla conciente supera o causalismo do ~ascimento.
Entre nós há. um ilustr.e Deputado
nascido na Suissa e que, embora brasileiro nato pela conceituação :!ormal
da lei, abriu primeiramente os seus
olhos em terras .e strangeiras. E seu
patriotismo se iguala, e\Tidentemente,
aos dos mais apaixonados pelo Brasll.

Entre o casual e o conclente Dão
pode haver dúVida quanto ao valor no
runor da Pátria.
Tôda as defecções patrióticas dessa guerra estão ainda bem recentes
para que se note, com cz~. que o
lugar do nascimento não implica !lO
reforÇamento d.o âmago da nacionalidade:
O próprio tirano nazista subjUgou
e oprimiu a terra onde nasceu ;e vale
sallentar que foi ê!e o chefe propugnador e propagandista, Ila tpoca con-

N.0 3 . 706
Art. 9.0 •
§ 2.0 Acrescente-se ou ainda. pelos
Pr.esidentes da Câmara ou do Senado.

Justificativa

Os Presidentes das casas do Congr-=sso, senda responsáveis pela ordem
que presidem, devem ter a facUldade
de consultarem, quando se tomar necessário, o Parlamento convocando-o
extraord.inà.riamen..te. - Paulo Nogueira. -

Jurandir Pires.

N.0 3. 707

Art. 10.
Suprima-se e acrescente-se um inciso ao § 1.0 do art. 11.
.tncíso IV - Definir os têrmos do
co~prontisso para coDl a nação a ser
tomado ce cada um dos membros do
Congresso Nacional por ocasião de
sua posse.
Justificação

Os têrmos do compromisso devem

tel' uma expressão mais larga. que a

de apenas "bem cumprir os seus deveres". De qualquer forma o regimento melhor :fixará a fórmula que
poderá oscilar com a evolução de
quadro contemporâneo.
Sala das Sessões, 18 de junho de
1946. - Jurandir Pires. - Paulo Nogueira. Jurandir Pires.
N .C 3 . 708

.tu-t. 12:
Acrescente-se:
lV-Para. como Assembléia ConStituinte. discutir e votar as leis constitucionais.
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As emendas por nós apresentadas
aos arts. 36 e 37, classi!icando as leis
e dando P!RCeSSO especial para. a elaboração da! leis constitucionais, processadas, em Assembléia.
Nacional
Constituinte, justificam a. existência
desta que é uma consequência das
normas lá estabelecidas. - Pa.ulo Nogueira. -

Jura.nàir Filho.

N.0 3.709
Art. 13:
§ 3. 0 Suprima-se:

A natureza do voto será regulada
no regimento interno.
Não se justifica, além disso que
em assuntos de tal importância. como
seja a ·rejeição de um voto presidêncial, se eximam, os congressistas, da
responsabilldade de emitir seus votos
Jurandir Pires. -

Paulo Nogueira.

N.O 3.7ÍO
~&4t.

15. Substitua-se por:
Os membros do Congresso Nacional
desde que tenham recebido diploma e
.até a expedição dos diplomas para o
perfodo seguinte, não podem ser presos, nem processados criminalmente,
sem prévia licença de sua cê.m.ara,
da.da por maioria absoluta dos seus
metnbros.
Justificativa.
E' necessãrio manter a. independência dos parlamentares, na segurança
do seu mandato, como um sacerdócio
polftico inviolável. Para impedir a

tirania de uma maioria eventual. em.
assunto que envolve a própria estabilidade do regime de representação popular, torna-se necessârla. a condição
de maioria absoluta cios seus membros, em resolução de tão est:!nsas
consequências. - Ju.randf.r Pires. Pa.Ulo Nogueira..
Árt. 17. -

Jurandir Pires. -

Paulo NOgueira..

N.0 3.712
Art. 24 -

Substitua-se.

A Câmara dos Deputados ou o Senado Federal criarão as comissões de
inquérito julgadas necessárias.
Acrescente-se num parágrs.fo.
§ • • • • Quando
requerida por um
têrço dos membros -de uma das casa
de congresso dispensa votação.

Justificativa

Justificativa.

-

por elegá.ncia, deve ser suprimida. do
texto.

N.0 3.711
SuprimA-se:
Jwtítica.tivc.

Não se trata de matéria constitucional senão de lei ordinárla e, até

Como está. no projeto ficaria obrigada a iniciativa ser sempre àe um
têrço dos membros do congresso. Evidentemente êsse não foi o objetivo do
artigo por isso se impõe a sua nova
redação.
Paulo Nogueira . -

Jurandir Pire:J.

N.0 3. 713
Art. 25 . - Suprima-se nà parte "final "pelo Distrito Federal e pelos Territórios" .
Justijica.tiva
Em outras einendas se propôs a extinção do regime dos territórios elevando-se o Distrito Federal e algUns
territórios a categoria de Estado. &sim a etz:enda. aqui proposta é consequência. daquelas .
Jurandir Pires. - Paulo Nogueírt1.

N.0 3. 714
Art. 26.
Substituá-se por:
Art •• • • -os prazos dos mandatos
dos Deputados Federais, do Pre&dente
e Vice-Presidente da R.epúbllea sarão
cdlncldentes, rea.llzando-se simultAneamente ..à.s rcspectiv&.s eleições.

JU3ti/ica.tivas
A sobreVivência em politica. é a fôrçn, Dar mandato ao

Presidente da

República superior ao da. CAmara dos
Deputados significa. uma. dominação
do Executivo, perigosa e geradora de
sua: hipertrofia..

-289Mais ampla justificativa. já fizemos
da ~buna e está publlca.do no Diário da Assembléia de 23 de abril de

1946, pág. 1.135.

Jurandir Pires.

N.0 3. 715
Art. 26.

Substitua-se por:
Os mandatos de Deputado Federal
serão de dois anos.
J~tificativas

Os mandatos curtos exprimem uma
segurança no regime presidencial pela. manifestação a
miúda feita, da
vontade do eleitorado.
Só nos regimes parlamentares se
compreende os mandatos longos pela
faculdade de se dissolver a. câmara
para. a consulta da opinião popular.
Sala das Sessões, em 18 de junho
1946. -

Pi:r:ulo Nogueira FilluJ.
N.0 3.716

Art. 27.
§ 10. ~

suprima-se "e pelo Distrito
Federal e de um por Temtório"".
J~tificativas

Em face de outras emendas, que
eleva a categoria de Estado o Distrito
Fede:::-al e extingue o regime de Territórios, a supressão proposta. é uma.
consequêncla delas.
Jurandir Pires. -Paulo Nogueira..
N,O 3. 717

Art. 28.
Acrescente-se:
m - eleger ou demitir a comissão
parlamentar que dirigirá o
Poder
Econômico.
Justificativas

o Poder Econômico, sendo órgão
normativo e controlador, é um auxiliar do Poder Legislativo, tanto na
iniciativa. da elaboração dos planos
econômicos. como na fiscal!zação de
sua execução.

·
Assim sendo, sua direção deve ser
exercida. por uma comissão parlamentar que represente, em cada instante, o pensamento predominante da
Nação expresso a.ta:vés os seus :representantes na Câmara. popular.
Jura.ndir Pires. -

Paulo Nogueira .

N.0 3. 718

Substitua-se por:

Art. 29 - o Senado Federal compõe-se de representantes dos Estados.
§ 1.0 substitua-se por;
Cada Estado elegerá. três senadores
e um suplente.
§ 3.0 substitua-se por:
A repr.e sentação de cada Estado renovar-se-á parcialmente de quatro
em quatro anos, realizando-se as eleições simultâneamente com as de
Deputados Federais, Presidente e Vice-Presidente da República.
I - As eleições se farão álternativamente por quatriênios :
a) para dois senadores;
b) para um senador e um suplente.
n - ocorrendo vaga, sem que haja suplente, far-se-á eleição para senador ou Senadores e suplente.
m - Os eleitores votarão em um
único nome, e
a) consideram-se eleitos, no caso da
alínea a) do inciso I, os dois candidatos mais votados.
b) consideram·se eleitos, nos da
alínea b) do inciso I ou do inciso II
para Senadores, os candidatos mais
votados e para suplente o que lhes
seguir em votos.
§ 4.0 suprima-se.
Justificação

o Senado não deve ser o representante da maioria política de um Estado, mas das forças predominantes
nele. Assim haverá sempre possibilidade de representação
minoritária
com reais vantagens para o fortalecimento do sistema democrãtico. Jurandir Pires. -Paulo Nogueira.
N.O 3 . 719

Art. 31 - substitua-se por:
Compete privativamente ao Senado
Federal:
I - Julgar o Presidente da República. assim como as demais autoridades Federais indicadas nesta constituição.
n - Aprovar a.s nomeações feitas
pelo Presidente da. República. para os
altos comandos militares e dos chefes
de missões diplomáticas.
m - Autorizar a intervenção fed-eral nos Estn.dos no caso do inciso
IV do a.rtigo 117.
IV -- Autorizar os empréstimos externos dos Estados e Municipio.
Art. 32 e seus incisos - suprima-se.
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A natureza. do voto não cabe numa
constituição e deve ser regulada no
regimento interno do Congresso.
O Senado, sendo constituido pelos
representantes dos Estados é fundamentalmente o . órgão que liga, em
igualdade de manifestação, os ~ta
dos da Federação e não lhe deve caber, por isso dentro do principio básico do art. 2.0 a aprovação da, nomeação do Prefeito do Distrito Federal.

Ainda, quanto a ~e. o artigo é
no sentido de não dar :autonomia a
uma parte do tenitório pátrio que se
coloca intelectual e econômicamente na primeira linha dos demais Estados da Federação.
O Procurador Geral da R.eptíbllca
era. pela Constituição de 91, escolhido entre os Ministros do Supremo
e dai, embora. se tenha reconhecido
a necessidade de considera-lo da imediata confiança do chefe do Executivo, contudo, pela tr.adição se reedita
êsse mecanismo para. a sua nomeação
já sem sentido em virtude da nova
concepção de sua atuação.
Além disso ·em outros artigos se diz
quais as nomeações que cabem ao Senado aprovar e repetir seria, além
de desnecessário, confuso. - Jurandir Pires. -

Pa.ulo Nogueira.

N.0 3. 720
Art. 34.

Acrescente-se:

x · - Aprovar a nomeação dos

Ministros do Supremo Tribunal .escolhidos pelo Presidente da
CA.mara

dos Deputados.
.
O Poder Judiclá.rio tem como finalidade principal assegurar a garantia
das leis tra~adas pelo Leg'..sl'S.tivo.
Cabe ainda. ao Supremo Tribunal
a àlta. missão de declarar a inconstitucionalidade dos projetos de leis ao
lhe remeter o Presidente da República
na forma dos artigos 190 e 33 o que
recomenda que as nomea.c;ôes sejam
aprovadas por ambas as casas ' do
Congresso ~ sujeitas ao .veto do Pres.fdente da República. - Jurandir Pires. -

. b) Orgán!cas.
c) Ordinárias.
§ 1.o São leis constitucionais aquelas que alteram o texto da Constitui-

ção.

§ 2. o São leis orgã.nicas as que estruturam poderes ordena.dores.
§ 3.0 São leis orçamentârias as que
estabelecem em cada exercício, 0 orçamento geral da República..
§ 4.0 Sã.o leis ordinárias as demAis.

Justificativa.

Há necessidade de uma classificação das leis. O Deputado Paulo Nogueira em discurso pronunciado em 9
de Maio de 1946 assim se expressou:
"O conjunto de seus poderes nOl'matlvos, que constitui o que se pode
chamar a. trama soeial, é .que regul2l
de fato, as atividades humanas.
Dada a multiplicidade dos agrupamentos que todo individuo integra.,
além das interferências ordenadoras
reciprocas, são óbvios os
conflitos
normativos.
A própria consciência
individual
sofre formação e desenvolvimento, influxos ..contraditórios ou mesmo a.ntagônicos:CJ.espirito..dos _grupos de cuja
vida o cidadão igualmente · participe - -pode gerar divérgência.s e condições
muita vez· inconciliáveis.
Sobretudo os contrastes se objetivam quando as sociedades intervêm
umas nas outras na qua.lidade de corpos coletivos. A miúde nesses C8.S06 o
homem se encontra diante de situações as mais paradoxais.
A verificação desses antagonismos
na vida das sociedades modernas está
ao alcance de qualquer homem civilizado. E estão longe de poderem ser
todos radicalmente eliminad05.
No entanto, por toda. a parte, no
interêsse do individUo bem como d.a.i;
coletividades, os povos procuram eVitar as consequênclas nefastas desses
cor.flitos. Da-f a determinação mais
precisa da esfera. de autonomia normativa dos diferentes organismos ordenadores e 0 estabelecimento de hierarQUia entre os poderes socia!s"'.
Paulo Nogueira.. -

Paulo Nogu,eira.

N.0 3.722

N.0 3. 721

Art. 37 e seu parágra!o:
Substitua-se por:
Art. Os projetos elasslflcados d.e

Art. 36 e seus parágrafos:

Sub5tltua-se por:
Art. As leis se classJ!icam em:
a) Constltuclonais ·

Jura.n'llir Pfre&.•

a.côrdo com o artigo anterior. estio
suJeitos aos trânsitos pecuUares.
"'
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I - Os de leis constitucionais requerem pelo nienos um têl"ço dos
membro$ de -.::na. das câmaras pa;ra
serem apresentados.
a> Para. ser considerada objeto de
deliberação, fica obrigada a proposta
à aprovação por 2/3, pelo menos, dos
membros presentes nas duas Casas
do Congresso.
b) Pa.ra. investir-se o Congresso dos
poderes constituintes necessários a
proposição a que se refere o parágrafo anterior deve ser homolcgad:a.
por um mínimo de 2/3 dos Estados da
Federação manifestados por maioria
de votos nas respectivas Assembléias
Estaduais.
c> Depois ·de ap:rovada a. proposição e homologada na forma do § Segundo a Câman e o Senado em se-

Além disso, vale
menciona.r que
hoje não é mais poss!vel conceber-se
o critério dos salários ou vencimentos, na forma. simples de uma retribuição arbitrária. Eles têm evidente
subordinação às situações econômicas e principalmente às condições do
mercado interno e da produtividade
nacional.
Dai tôda a politica econômica de
um país ter que apreciar o consumo
na base do salário.
O Poder Econômico que regula as
posições relativas da produção e do
consumo terá a iniciativa da fixação
dos niveis compatíveis s. a.ssimUação
dos produtos elaborados e as trocas
in~maclonais realizadas.
Paulo

Nogueira.. -

Jurandyr Pires.

ção conjuntas funcionarão como As-

sembléia Constituinte para. a elaboração definitiva da lei constitucional,
llmitando-se aos assuntos constantes
do projeto autorizado.
d) A Lei Constitucional será. promulgada pela mesa da Assembléia
Constituinte.
e) As leis constitucionais não podem ser elaboradas da. vigência do
Estado de Sitio.
II -Os de lei orgânica terão origem na CA.mara ou no Senado.
a> O projeto, emendado em uma
das casas, volverá à outra que se pronunciará sObre- a - modificação, aceitando-a ou regeitando-a.
b) No caso de rejei~. voltarã à.

ca.mara

revisora. S'e a modüicação

obtiver o voto de maioria absoluta dos
seus membros, ou 2/3 dos membros
presentes à sessão, considera-se aprovada sendo então o projeto remetido
·à Câmara iniciadora que só poderá.
recusá-lo pel& mesma. maioria.
m - os de leis orçamentá.J:ias
tiP..rã.o
origem na Câmara
dos
Deputados e transitarão na. forma. das
alíneas a e ~ do inciso II.
IV - A discussão~ aprovação das
leis ordiná.rias cabem à Câmara dos
Deputados.
Justificativa.

t!:sse artigo, ·s ubstituindo parte do artigo 36, pede uma justificação referente a iniciativa de leis, no projeto
de competência exclusiva do Presidente da República.
Com a emenda. apresentada que
c.r1a o Poder Econômico, essa iniciativa a êle deve caber.

N.0 3. 723

Art. 38 - Suprima-se.
§ · 1.o Suprima-se.
§ ·2.~ Suprima-se.
Justificativa

Tendo em vista a redução dada aos
artigos 37 e 38 pelas emenda.s que
apresentamos, deixa de existir necessidade dêste artigo e de seus pa.rá.gr.a!os. - Paulo Nogueira. - Juran-

dyr Pires.

-

N.O 3. 724

Art. 39 - substitua-se por:
Nos têrmos da. votação final serã o
projeto de lei mandado a sanção ou
promulgado.
§ 1. 0 Substitua-se por:
Nos casos do art. 34, considerado o
projeto contrário aos interêsses nacionais, o Presidente d2. República vetará totalmente; total ou parcialmente .quando se tratar de lei orçamentária. Em ambos os casos dentro
de dez dias úteis, contados daquêle
em que o receber, comunicandc, nêsse
mesmo prazo, à Câmara. onde êle se
houver iniciado, os motivos do veto.
§ 3.0 St:.bstitua.~se por:
Recebida a co~unicaçáo de veto, a
Câ.mara. dos Deputados, em se tratando de lei orcllnária., e as duas Casas do Congresso, nas leis orgâ.nicas
e orçamentárias, decidirão sôbre as
razões do veto. R.egeitado, o Presidente da Câmara: iniciadora. promulgará a IeL
§ s.o - Suprims.-se.
Acreséente-se.
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Pará.gra!o único- Regeitada.s essas
propostas só poderão ser renovados
por maioria absoluta. de uma das ca.-

projeto, comunicando aao Parlamento, remete-lo-à ao Supremo Trimara.s.
bunal para que se manifeste na forma.
Justificativa
do art.
·
As mutações, na vida. moderna., dos
Justificativa
panoramas políticos, se processam
com
uma velocidade inatingida. em
O veto par~ial só se compreende em
nenhuma
outra fase da Ristória Unilei orçamentária e só fni ínstituido em
versal;
e
dai,
a necessidade de se esface das chamadas caudas de orçacalonar
as
düiculdades
imprescindímento.
veis
a
volta
de
um
assunto
a delibe..; ·
É certo que se balançar verdadeiração
Paulo
Nogueira.
Juranramente as vantagens e os malafíàir
Pires.
cios que trouxeram à vida nacional
N.0 3. 727
os enchertos feitos nas leis orçamenArt. 42.
tárias, estou seguro que penderia em
Suprima-se "ou não promulgadas".
seu favor.
Contudo, ·só nessa se compreende
Justificativa
o veto parcial, pois que a sua. generaE' conseqüncia da emenda. proposta
lização trou.'\:e tais absurdos que se
ao § 3.0 , do artigo 39. -Paulo Nochegou até a vetar· palavras alter gueira. . - Jurandir Pires.
nando-se o sentido total da resolução
legislativa -A maioria absoluta para.
N.0 3. 728
a rejeição do veto é a homologação
constitucional da ditadura do executiJustificativa
vo.
o veto deve ser apenas considerado
Art. 46 - Suprima-se.
como um chamado de atenção para
-E:.._assunto de Regimento Interno
que uma maioria eventual não trace
que náõ___cabe, mesmo por elegância,
rumos que contrariam o pensamento
na constituição. - Paulo Nogiieirc:: ·- da maioria efetiva.
~ Juran~ir ~res.
Com a exigência da maioria. absoluta, poder-se-ia chegar ao absurdo de
um veto aprovado contra o voto da
N.0 3. 729
totalidade dC'Is congressistas presentes
menos um .
Art. 54 - Substitua-se por:
Autorizar· ao Presidente da RepúbliO Presidente e o Vice-Presidente
ca a vetar uma lei, por julgá.-la. inda República. terão o mandato de 4
constitucional, é atribuir-lhe uma
anos.
função que deve :privativamente caber
Justificativa
ao Poder Judiciá.rio. -Paulo NogueiTanto a nossa tradição histórica
ra. - Jura.ndir Pires.
quanto a natureza do regime presidencial pedem os mandatos curtos
N.0 3. 725
para amiúda afeição da vontacfe poArt. 40.
pular.
Suprima-se e acrescente-se com o
Apesar da breVidade do mandato
seu texto um parágrafo ao art. 39.
ainda assim temos sistemàticamente
Justificativa
sofrido de excesso de Poder Executivo, depois do segundo anG d~ govêrEstá justificada a transposição na
no. - JUTandiT Pires. - Paulo Noemenda ao art. 39. -Paulo Nogv.eigueira..
r.:z. -

Jurandir Pires.

N. 3.726
0

Art. 41 - substitua-se por:
Os projetos de lei regelta.dos só po-

derão renovar-se na mesma seção legislativa mectiante proposta de um
têrço de qualquer das ca.ma.ms, se
aprovada a. proposta por dois têrços
de seus membros.
.

N.0 3.730

Art. 56:

-

Substitua-se "salvo por motivo

de doença" por:

"S'a.lvo motivo excepcional que o

justifique'".

Justificativa

Em verdade o motivo de doença
pode não ser relevante e há. muitos

-· 293outros que muito mais justificam o
adiamento da posse. - Jurandir PJres. -

Pauw Nogueira.

N.0 3.733

Art. 60:
Inciso IV -

suprima-se

N.0 3.731

Jmtiijcativa

Art. 59Suprima-se na parte final "no último ano de legislatura anterior à
sua eleição".

A tutela dos Estados sôbre a grande unidade da Federação, que é o
Distrito Federal, e a sua !alta de liberdade política para a escolha. do
seu dirigente, contrasta. com a. norma. básica instituída no art. 2.0 deste
projeto. - Jt.trandir Pires. Paulo No~

Justificativa

Em verdade o dinheiro nada mais
é do que um padrão de meàida de

gueira.

valores econômicos. Sua oscilação de
N.0 3.734
poder aquisitivo, entretanto. se torna
por vezes acentuada obrigando a. alArt. 60 -substitua-se por:
terações constitucionais para atender
XVI - Exercer o direito de graça.
a situação "de fato". Isso para não
nos crimes comuns, politicos, funcio·
obrigar o Presidente da República. esnais e militares, salvo no caso de que
molar. Quando a Alemanha fez a sua
trata o art. 66.
inflação de marcos logo após a guerJustiijcativa
ra. de 1914, a. queda do Poder aquisitivo da. moeda ma.nüestou-se de tal
A noção de pena que nos adveio da
forma. que se houvesse
dlspositivo
antiga tradição jurídica que pressuconstitucional a impedir o reajustapunllR o livre arbf)trio, esbOO'oou-se
mento do subsídio, o Presidente da
ante os progressos científicos da psi·
República :ficaria, em caso idêntico.
cologia pro:tunda.
com um que lhe não permitiria. siContinua. entretanto, a servir de
quer adquirir uma ca.i.xa. .de fósforos. · base
a todo o arcabouço jurídico pela
Para se notar a queda do poder
!ôrçE~ da. persistência e pelo culto da
aquisitivo da moeda basta saber
forma perfeita na inconsistência do
que o real, quando da invasão Moura na peninsula Ibéri~a.. era moeda. sentido.
Em verdade ninguém age sem uma
que pagava. o impôsto de liberda.de de
razão que é o móvel da ação humana.
conciência, para os nobres católicos
Essa razão. por vezes. se choca. com
vencidos.
A sua. depriclação, ahé há pouco, ·o interêsse coletivo e ai residem os
atos anti-sociais.
quando se batisou com o nome de cruMas )as ;apreciações jnão formatis
zeiro o seu múltiplo mil., era de quasi
porém humanas, das culpas e dos deum milhão de vezes.
.
litos têm que ter uma válvula de seE• necessário e imprescindível comgurança que fica admiràvelmente no
preender-se que a sociedade só é posdireito
de graça conferido ao 1.o masível no regime da. confiança e essa
gistrado da Nação. - Jurandir Pires.
existe até entre os mais aberrantes
- Paulo Nogueira.
aglomerados de bandidos.
Quem regula. as normas é o freio
N.0 3. 735
moral. E o grande julgamento dos
atos par~entares se faz pela. presinciso xvm
supriArt. 60
são moral da oinplão públlca.
ma-se.
Quanto mais alta ã. · responsabiliJustiijcat:.va
dade, tanto mais se avulta aquela
trava que encaminha os homens no
Constando do § 2.o do art. 9.o discumprimento do dever. - Jt.trandir
pensa repetição. J1Lra.ndi.r Pi7es
Pires. - Paulo Nogueira.
-Paulo Nogueira.
N.0 3. 732
Art. 60:
't-

Suprima-se "promulgar•••,
Justificativa.

E' consequênc!a da. emenda proposta ao § 3.0 do artigo 39. - Paulo
Nogueira.. -

Jurantlir Pires.

N .0 3. 736

Art. 60.
• CC::X -

substitua-se par:

"Enviar ao Poder Econ!>mico, no

primeiro trimestre de cada. ano, os
elementos necessãrios à ~.onfecção do
projeto orçamentá.rio".
.

1
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Ju.stiijcativa

N.0 3.740

Cabendo ao Poder Econômico o estudo técnico e a confecção do projeto
de orçamento a ser submetido ao
Congresso Nacional, a êle devem ser
enviados os dados necessários e as
sugest3es dv Poder Executivo, com
tempo suficiente a sua preparação.
-

Jura:rrJàir Pires. -

Paulo Nogueira..

N.0 3. 737

Art. 60.
XX - acrescente-se. em

final:

Acompanhadas do parecer do Tribunal Superior de Finanças.
Ju.stiijcativa
Trata-se de uma transposição técnica de redação constitucional. Em.

outra emenda se propõe a exclusão
dessa. referência feita particularmente na. atribuição do Ministro da Fazenda. (art. 64). - Jurantlir Pires
-

Paulo Nogueira.

·

N.0 3. 738
.Art. 62.

IV - substitua-se por:
"0 livre exercfclo dos Poderes
Constitucionais da União e· dos Estados".
Justiijcativa
E' consequüncia das emendas que
estruturam o organismo poU:tico da
Nação com cinco poderes df!eren. ciados. - Jurandir Pires. - Paulo
Nogueira.
N.0 ·3.739

Art. 63
Parâgrafo tmieo n.0 I
--:- suprima-se: "nato...
Ju.sti.ifcativa

A exigêncla. de ser bra.sileir0 nato
implica numa exaltação naclonal1.sta.
que já se não coaduna com e. época.
em que vivemos.
A noção da terra como assento de
riqueza que foi tão desenvolVida pelos
fisiocratas já não mais exx;!'ime verdade. na· evolução do pensamento hu-

mano.

Hoje a riqueza não mais tem a sua
origem na terra dada aos homens
pela Divinida.de mas no esforço humano na. luta pela produção.
Assim desloca-se da terra para o_
trabalho .a. harmonia. dos 1nterê5ses

que exprime a razão medular na consolidação da nacionalidade. - Não se
compreende pois o resurgimento de
um .nacionalismo de gleba. - Juran.:.
dir Pires. -

Paulo N O(I'Ueir4.

Art. 64 - Parágrafo único prima-se:
I - Suprima-se.
II - Suprima-se.

Su-

Justiifca.tiva

Não fOra. isso matéria que &berra
do espfrito geral de uma constituição
e ainda assim não deveria dela constar pois que foge ao caráter da. propria. estrutura presldenc1alista que
centraliza no chefe da Nação a direção do Poder Executivo .. ~-~ --_ .
Além disso seria. dois dir1gente3 do
poder executivo como consequUncia
da definição especial dessas .funções
conferidas, em visivel desacOrdo com

art. 63.
• Quanto ao inciso n o assunto estâ
suficientemente regulado pelo a.ntgo
n.o XX do art. 60.
V~ntar que há nesta emenda
1ntensão e--ma-ater deveres 1guajs
para todos os Ministros que -são;- con.. - forme estipula o art. 63, auxiliares do
PreSidente da República. - Paulo
o

Nogueira. -

Jura:nàir Pires.

N.0 3. '141

Art. 67.
Inciso II - Substitua-se por Tribunal Federal àe Recursos.
Justijica..tiva
Já é tão complexo o nosso sistema

judic1á.rio que criar uma nova eogre.
nagem só pode aumentar o J.amentâvel desdobramento de artlfidallsmos

subjetivos.
.
Devemos, ao contrário, buscar 'UDl9.
nova conceituaçáCI jurídica fora da
tradJ,ção romana de form.altsmo, in.compa.tível com a evolução soda.l. J.
J. Rousseau já notara o mal protundo que a persistência do subjetiVismo
tradicional imprimiu à sociedade. pa::-a a. infelicidade humana, e por isso
aspira.va à volt& ao estado da natu-

reza.

·A dificuldade lil.a!.n s&ia- para se
atingir a. êsse objetivo é vencer a bar•
reira da ignorância dos letrados. Evidentemente lhes sobra uma grande
inconsciênCia da sua própria ignorbcia pela !altu. (ie educaçãG cientifica
que lhes permita situar cada questâo
no plano lógico de racioclnios enca·
deados~ E falta. porque. desprovidos
de cultura. enclplopédica abraçam os
problemss, como escolásticos que 8lo
repetindo sempre dogmas en1mctadoa
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gratuitamente por outrem. Dispremesma superioridade
com que os nobres medievais relegavam a escrita ou a leitura, o conhecimento das ciências mais elementares.
E assim, cada. vez mE.d.s complicam
o meca.nismo da. justiça, satisfazendose com a forma . transcedente dt
conhecerem, mesmo superficia.ln:len.te,
as matemática, tísica. qufm1ca. ou bio-

za.m, com a

logia.

A obra a ser feita. não é de forma,
mae de fundo, numa revisão completa <le tOda a nossa. legislação abundante e 1nútU: Uina legislação que
n.OO é humana. ,mas formal.
LegislaçãO que serve preferencial·
mente para. coonesta.r os grandes crimes, r~alizados à sombra das filigranas legais, do que para ·exprimlr ums
segurança do direito dos fracos contra
a OX>ressão dos fartes.
Justiça. que representa. menos uma.
utruda.Ce de garantia que uma. má-

N.0 3. 742

Art. 63.
§ 1.o, suprima.-sa.
§ 2.0 , suprima.-se.
Justijicati:rxz.

A aposentadoria tanto campulsoria.
como por inva.lldez deve ser comum a.
todos os servidores da Nação Pois não
se justifica, numa república, a. existência de castas ou privilégios. Jurandir Pires.- Paulo Nogv,etra,.
N.0 3S43

Art. 69.

Suprima-se: "A violação dêste preceito importa perda de cargo judiciá.-

rto e . de todos as vantagens corl'&pondentes••.

Justificativa
A COnstituição não é uma lei penal.

Essa dirá das penas que se a.})licaráo
a quem :f.erir dispositivos ela carta
dizet que os
Magna. - Juranàir Pires. - Paulo
nossos juizes sejam menos dignos ou
Nogueira.
menos dedicados à nobre missão de
que são investidos. E' que a máquina.
N.0 2.744
em · que estão engrenados 1Unclona.
Depois do ara.t. 73 - acrescente-se:
dentro de uma. base econômica. que se
Art;. Não haverá percepç§.o de cusorienta, na rigidez da. forma. Assim,
tas. pelos serventuários da Justiça,
a SOlução cop.verge para os interêsses dequeles que resistem mais à . nem nos atos públicos judiciais nem
nos extra.-judic1a.1s e a Justiça será
~ ecoDOmica. do ~eu movimento.
gratuita..
Quando mais se lhe compliquem as
engrenagens, como a Cliação de novos
Justijica.tiva
tribunais, mais ela. funcionará desaA justiça. tem ficado. no Brasil. tão
justadà. do seu destino teórico.
atra.zada. que se a. pode bem colocar
Quslquer alteração tnais profunda.,
na. Era Medieval em que se vendia. o
no mecanismo .do seu funcionamento.
direito de a.rrecadar impostos.
s6 <leve ser feita. depois de uma. longa
~ exatamente o que hoje se faz na
e completa l"evisão de tOda a. nossa.
nossa j~tiça, com as c-ustas que são,
legislação que será. o trabalho hercúleo
em verdade, impostos gravado~ dela
do tuturo pal'lamento, no caso de sene perturbadores de seu sentido nortir. realmente, a consciência integral
mal.
da sua missão histórica.
.
Cabe a; sociedade minlstrs.r a justiça
Deve-se, sômente. considerar a. existência de um tribunal, ·e um s6, de . como fundamento de segurança. do
aglomerado humano que representa.
última 1nstAtlc1a., para .aliviar () suA.ss1:tt os seus impostos gerals depremo Tribu.ua.I de parte de seus envem satisfazer· também ao orçamento
cargos. os quais, pela compleXidade
aclzna. aprec1adt,!, toma cada. vez mais ele toda as necessidades da justiça
para, que ela., realmente. seja o renexo
mol'oSa a e.çio dêsse órgão supremo da.
Justiça.
da. imagem que a representa: cega às
dJterenças ecczz6m1cas das pa..-..res lJ..
A ex1sténc1a de mais de um 'l'ributigantes. - Paulo Noguef.ra. - Junal de Recursos. longe de . aliViar o
1'CLndir Pires.
SUpX'eD1o, pennitiria. que todos os assuntos a êle fOssem le\'ados sob a. inN .0 3.745
vocaçAo de divergênelas de jurispruArt. 74.
Mnefa de castas ott prlvflégi~. um. - Jura~r PiTe:~. - Paulo NoSuprima-se na
parte final "até
gueira.
quinze ...
qu1lla a serviço dos mterêsses de plu-

tocrac1a. Não quer

1ss()

-296Justificativa

A fixação do número dependerá. das
necessidades e · dos desdobramentos

em câmaras.
Dai não se justificar uma limitação
que deve ficar a cargo do legislativo.
quando solicitado pelo Supremo Tribunal. - Paulo Nogueira. - Jurandir- Pires.
N.0 3.746

Art. 75.

.

Substitua-se por:
Os Mmistros do Supremo Tribunal
Federal serão nomeaãos pelo Presidente da Câmara, com a. aprovação
das duas Casas de Congresso, dentre
brasileiros, de notável saber e reputação ilibadf.l, não podendo ter menos
de trinta. e cinco e mais de sessenta.
anos de idade.
Justificativa

Os Ministros do Supremo ribunal
devem ser escolhidos pelo Presidente
da Câmara pois que o poder judiciário
é órgão incumbido da defesa da lei
que emana do Congresso Nacional.
Dada a. relevância àa função essas
nomeações devem ser aprovadaS pelas
duas Casas do Congresso e como além
da competência de julgar das ilegalidades, cabe ainda ao órgão supremo
da- justiça. manl!estar-se st>bre a inconstitucionalidade das leis, as nomeações de seus membros devem estar
sujeitas ao veto preslãenclal. - Jurandir Pires. -

Paulo Nogueira.

N.0 3 . 74'7 '.

Art. 77.
I. letra. b), substitaa-se:

"Dos Tribunais Federais de o Recursos•• por "do Tribunal Federal de Recursos".
Justijicati'Va.
E' uma consequüncia da ·e menda.
apresentada ao art. 67 inciso n, já.
1$tuicac.~. vurandir Pires. ..._

Paulo ogueira..

N.0 3.748
Art. 77- I
_
• Letra e,-suprima-se.
Letra /, suprima-se.
J ustijica:ti:va.

Devem !)ertencer à. atribuição do
Tribunal Federal de
Recursos.
Jurandir Pf.res. - Pa'ZJ.lo Nogueira.

N.0 3.749

Art. 77- I
Letra. h) , suprima-se, na parte fi-

nal:
"e ainda se houver perigo de se
consumar a violência antes que outro
Juiz ou tribunal possa conhecer do
pedido".
Justificativa
Desde que se cria um Tribunal de
Recursos a êle deve caber essa matéria quando se 0 bjetiva aliviar o Supremo Tribunal. -..;;;..-Jurandir Pires.
-Paulo Nogueira.

N.0 3.750

Art. '77-

m

Letra à) substitua-se por
quando ocoiTer diversidade de interpretação definit!.va de lei federal
entre o Tribunal Federal de -Recursos
~o-Supremo -~bunal Federal.
Justificativa

E' uma consequüência da emenda
apresentada a.o art. 67 inciso n já
justificada. - Jurandir - Pires.
Pà.ulo Nogueirit.
- N.0 3.751

Art. 77 - inciso I V - substitua-se
"pelos 'nibunais Federais de Recursos" por "pelo Tribunal Federal de
Recursos".
Justificativa.

E ' consequüência da. emenda apresentada ao art. 67. inciso n - Jurandir Pires. -

N .0

Paulo Nogueira.
3.75~

80 - substitua-se por.
Tribunal Federal de Recursos,
com sede na Capital da República.
compor-se-á. de onze juízes nome!.dos
na. forma do art. 75.
Parágrafo único. Os juizes do Tribunal de Recursos poderão substituir
os do supremo nas seus impedim.enos.
~..rt.

o

Justificativa
Sex:.do o Tribunal de Recursos um

órgão da. Justiça criado para assumir
encargos de parte dos que hoje são
conferidos ao Supremo Tribunal, deve

ser composto por Juizes que satisfaçam a.os mesmos requisitos. - Jurandir Pires. - Paulo Noguefra.
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J u.stifica.tiva

.Art. 81 - suprima-se a. parte final
- "dentro da. sua jurisdição territortal••.

. Só com a. sua unidade o Trib\1Il2.1
de Recurios poderá atender a fillalidade almejada que é a de aliviar o
Supremo Tribunal das múltiplas taretas a êste cometidas. - Juranãir

Justificativa. .

E• consequüêncla. da.s emendas que

reduzem a um só os Tribunais Federa!s de Recursos. - Ju.randir Pires.
- Paulo N ogu.eíra. . ·

Pires. -

'Paulo Nogueira.
N.O 3.758

Art. 86 -

.Art. 81 .

Acrescente-se uma alínea ao inci-

IV -

so

n.

.

c) Os habeas-corpus, quando houver perigo de se consumar a violência, antes que outro juiz ou Tribunal possa: conhecer do pedido.
Justificativa.
E" consequüência da emenda proposta à alínea h do inciso I do artigo
77. - Jurandir Pires. - Pau.lc Nogueira .

m - suprima-se.
suprima-se.

parágrafo único -

o

Art. 81:
Acrescente a seguir a oinciso II.
Indiso .•.
Os conflitos de jurisdição entre juizes 0 u Tribunais da. União, entre êstes
e os dois Estados, e entre juizes ou
Tribunais de Estados diferentes.
Inciso •..
Os con!litos de atribuição entre autoridades judiciárias locais e as administrativas da União ou de outro
Estado.

pelo imediato. De qualquer forma. . é
detalhe ostensivo, fermdo ~-tê a elegância. que deve ser resguardada na.
nossa arta. Magna. - Paulo Nogueira. -

Jura,nãir Pires.

-Paulo Nogueira.

N.0 3.75EJ
Art. 82 -

suprima-se.
Ju.stijí"cati.'IJa.

Tra.ta.ndo-·se de detlhes que competem, evidentemente, a lei ordinária..
J?a'UliJ Nogueira. -

Ju.ra.ndir Pires.

N.0 3.757
Alt. 83 -

suprima-se.

•

N.O 3.759

suprima-se.

Ar. 87 -

Justificativa
Não se compreende a e~tênhia
desse artigo no têxto constitucional.

Pôsto que se trata de lei ordinária de
fixação de situações relativas de salá..'Pfos, enquanto que a const:tuição é.
por natureza.,
super-normativa.
Paulo Nogueira. -

Jurantlir Pires.

. N.0 3.760

Justificati'IJa

Tra.ts.-se de uma. transferência de
a.tribuiçã.o do Supremo Tribunal pa.ra.
o Tribunal Federal de Recu."'Sos.
Dispensa maior justi!icativa, depois
que em outras emeneas se propôs a
rt!duçã.o a. um único- Tr!bunal Federal de Recursos . - Jura:ndir Pires

suprima-se.

Justificativa
próprio artigo 85 é contrariado

N.0 3.755

-

suprima-se.

I - suprima-se.
II - suprima-se.

N.0 3. 754

suprima-se. ·
"ou Território e do Distrito Federal".
Art. 93 -

Justificativa
Em face das emendas apresentadas

da extinção dos 'territórios e transfor-

mação do Distrito Federal em Esta-

do Federado, essa. emenda é consequência das refericlas. - Juranãir

Pires. -

Pa.ulo Nogueira..

N.0 3 .761

Acrescente-se depois do art. 103 .
Art. • . . A composição

~os

órgãos

superiores da Justiça do Trabalho deve obedecer a igualdade de representações do Poder ·Econômico, empregadores e empregados, presididos por
juizes.
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A Justiça do Trabalho deve ser ml-

. .nJst;rada na concllJaçáo dos inte.rês-

ses das duas cls.s&es Uttgantes e da
economia nacional ob a presidência
técnica. de um juiz.

Na . realidade em qualquer questão
que envolva o trabslbo não são só o
interêsses do empregado ou do empreador que estão em jôgo. Há um interêsse, talvez ma1s b:nportante do que
o de ambos, que é o interêsse da própria economia naclQDal, pois que a
· · riqueza. é o trabalho humano convertido em utuidades.
Sala. das Sessões, 18 de junho de
1946. -

Jurandir Pires.

N. 3.762
0

Substitua-se por:
Por propoSta. do Poder
Econômico a lei criará outros órgãos
ãe a.dministrac;ã.o da Justiça. elo Tra-

Ju.sti/fcatif)a.
E' ·matéria · de legisla.çã.o orgt.nica
a ser elaborada .Pelo COilBl'esSo ordinár.to . - Jura.n.dir Pires. - Pcalo

Nogueira .

N.0 3. 765
Art. 108 - substitua-se por~
O Procurador Geral da RepúbU.ca
chefiará o Ministério Público Federal
e é demissível act-nutum.

Justificativa

O Procurador Gera.l da Repdbllca,
sendo o representante do Poder executivo no judiclár1o ,deve .ser de ime-

diata.

contian~

Art. 104 -

Ju.stifica.tiva
Dizer que poderão ser criados por
lei outros órgãos é não dizer ll&da.
com a mocli!icaçá.o sugerida dá.-se

um conteúdo a.o a.rtJ.go, obrigando a.

Art. 109 -Suprima-se:
§ 1.0 - Supt1ma-se.
§ 2P-~Suprima-se.

---Justificativa ·
E' matéria. de lei orgê.nica. do MJ...
Ju.randir Pirea.

nistério Público. - Paulo Nogueira.

iniciativa do projeto de lei. criador do
ótgão da Justiça do Trabalho. per-

tencer a.o Poder Económlco, que mantém permanente ~gUA.ncla. sôbre o
!'Unc1ona.mento de tOda a . tnâquina
distribuidora de sua Justiça. - Ju-

nzndir_ Pires. -

PaUlo NO{Itletra.

N.O 3. 763

N ." 3.767
Art. 1.1 -

SUPrima-se.

Parágrafo único -

No parãgrato único -

suprima-se.

Justif icativa
E' detalhe que
não ca.be n1DDA
Constituição que deve ser o xna.is sim..

tétte·o possível. -

Art. 105 -

Pie.sn!ente da-

N.0 3 . 766

Art . . •• -

balho.

do

República.. - Jurandir Pires.
Paulo Nogueira.

Jurandvr Pires·. -

Paulo Nogueira.

suprima-se "normas e''.

N .0 3. 768
Justi!icatitJa
A Justiça do Trabalho sprecfa con-

dições de trabalho. Cabem as norm.as ao Poder EconamJco, que preside
a transformação do esfOrço humano
em riqueza. - Ju:J"a:n4ir Pire$. Paulo NOfl'Ueira.

N.0
Art. 10'1 -

3 .~64

Suprli:na.-se:

Acrescer: Capítulo V do titulo I .
DO l'ODEit· ECONÔ:MICO

Art. . • . - o Poder Econômico E
exercido pelo Conselho de Economia
Nacional.
Art • ..• o Conselho de Economia Nacional. será. constituido por
uma Comissão parlamentar composta
de 11 membros, eleitos pela CAmara
dos Deputados. ~ 1ie sua tmec:Uata

I - suprima-se.

contümça.

II suprima-se.
Parágrafo único . . SuPrima-se.

clon.al!lento.

Parágrafo ím1co - A sua. lei orgà..
Dica cUspará sôbre o processo de fun-
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... -

Além das atribuições

que a Lei fixar, compete

ao poder

econômico:
I - As normas sôbre o Comércio

Exterior.
II -

terno.
m -

As diretrizes do mercado in-

A organização dos planos
eoaaOmicos.
.
IV. - Aprovação de tarifas e taxas
doe meios de transporte.
V - A expediçã. de normas gerais
e n!gU}a.mentos sôbre transportes e

aua coordenação. bem como sObre
CODOesS6es e ta.rl!as de energia.

V :t- As alterações de taxa:s al!andegártas, dentro dos planoo econômicos aprovados pelo
Congresso
Nadonal. e com prévia autorização legtllattva, prover as alterações perma-

nentes.

VII - A fiscalização e interprete.c;Ao c18S pautas de classificação e as
apl1eaç6es a.d-valorem.

vm - A organização dos quadros
de niveJs de salários · que devem ser
aublnetldos ao Congresso
Nacional.
· para manter o poder aquisitivo do
mercado interno capaz de s.ssimtlar os
elementos produzidos.
l X - A estipulação de normas gera!& sôbre o crédito bancário bem
COMO flxar e autorizar as taxas e limites de redesconto.
X - A vigilância sObre o crédito,
traçando as normas concernentes aos.
1n~ de economia nacional.
XI - A expedição de normas para
as planos estatísticos e a fiscalização
de sua e.tualização.
XII - O estudo e sugestões de medidas atinentes à moéda e sua clrculaeAo.

XII - _A emls$ão de pareceres. ao
Legislativo. sObre as concessões sujeitas a seu conhecimento.
.'XIV - O planejamento das desapropriações das terras que não atendalll. ao seu destino socl.s.l e rendimen. to econômico. fiscalizando-lhes a noTa finalidade. em fazendas coletivas.
coo:perativas ou simples propriedades
de pequenos lavradores.
XV - A autorização. por determinado tempo. em defesa do abasteci-

mento do mercado intemo. de aumen-

tos de impostos ~bre exportação. comunicando. imeclla.tamente a mecllda
tomada à Câmara dos Deputados. que
a. fará. sUstar pela não aprovação.
%VI - A autor',.zaçáo por determinado tempo. de aumentos da importa·
çio, como defesa da economia naclo-

-nal contra "Dumpings... comunican-

do,· imediatamente, a medida. tomada.
à Câmara dos Deputados que. a fHrá
sustar pela não aprovação.
XVII - Estabelecer as normas de
~abaiho.
·
XVIII - A elaboração do ante-projeto da lei orçamentária.
XIX - A expedição de normas restritivas à. exportação de matérias primas necessárias ao consumo mterno
e regularmente para. a. :ra.cioDaliz~ão
do seu aproveitamento.
Justificativo.

A evolução dos métodos de

rac~ona.

llza.ção do trabalho nos indica. que o

de rendimento advém daregularidade e da sequêneia. ha.rnlônlca.
com que é produzido. Assim sendo.

má]'imo

os siStemas primários das coDStitulções universais tem dispensado o planejamento prévio de tôda. a ação econômica de um país, o que tráz como
consequência lliXl profundo desperdicio de esforço humano traduzido em
valores econômicos e. consequentemente retardadores do progersso do
pais.
Por outro lado. os regimes fundados na troca, ao lado do benefício
que -t em trazido para. a sociedade hu..
mana pela livre mani!esta.çáo da lei
da. oferta e da procura. que busca continuamente um estado de eqUilibrio.
automàticamente atendido
nas depressões -das atividades produtoras de
um pafs. contudo, acarretam o grande
mal das sociedades modernas que são
os ciclos econômicos das crises que as
depauperam. exatamente na superprodução consequente às altas valorizações dos produtos nas épocas de
carência .
Assim sendo, cumpre manter a. capacidade de absorção dos produtos
para impedir a super-produção tão
nefasta à vida econômica dos povos.
Como o consumo é determinado pelo poder aquisitivo dos asst\laria.dos
torna-se ·curlal a necessidade de um
órgão que estude previamente as conclições necessárias. no mercs.do interno dcs niveis de salário para o atendimento das quantidades produzidas
dentro do pais.
Evidentemente, ~ tôda. a má.quina
administrativa ou polfUca. trêS fun..;
ÇÕes principais aparecem: a. primeira
é aquela de traçar o ritmo do trabalho. a · segunda é aquela · que executa

-
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êsse ritmo e a, terceira é a que con..
trola a regularização do plano elaborado.
Cabe, pois, ao Legislativo tôda a.
elaboração dos plsnos; ao Executivo,
apenas a sua execução; e aos órgãos
de contrõle. judiciário. financeiro e
econômico a mais rigorosa. observancia. possível dos preceitos fixados pelo
órgão planejador.
Compreende-se, asim, que o órgão
de Planejamento é auxiliar técnico do
Legisla.ti:vo. para. quem e()tlJ.da. os -problemas na sua base científica, oferecendo solução ao legislador para o julgamento de sua oportunidade politica.
Assim, os órgãos de contrôle, de
vem ser órgãos ta.xnbém auxilla.res do
único poder que é o poder legislativo,
porque sendo êle o que traça as normas, é 0 único que deve cllspor, dentro
das restrições marcadas pelas próprias condições naturais e determinantes científicos, é o único, repito,
que deve realmente dispor da iniciativa elabon:da. - Jurandir Pires. --;
Paulo Nogueira..

N.0 3 . 769

o capitulo m do título IV passará
a ea.pitulo VI do título I substituin~
do-se "Da FiscaliZac;io da. Arm1nistraçáo Financeira" para Do Poder Financeiro.
Justificativa.

E' consequüêncis. da emenda proposta ao art. 141. - Jurandir Pires.
-

Paulo Nogueira.

N.0 3.'770
Art.. 116:

n - SUprima-se.
m - suprima-se.
I V - Suprima-se.

V -

Suprima-se.

VI - .Suprima-se.

XII -

Suprima-se.

XIII - Suprims.-se.
Xl.V- SU~rtma-se.
XV - suprima-se.
-"

JustifiCativa
São artigos que, além. de diminuí-

rem visivelmente a autonomia dosEstados da Federação, detalham demais
o texto Constitucional. - Jurandir
Pires. - Paulo Nogueira.

N .0 3. 771

Art. 117:

Suprima-se a. letra c.
JuStificativa.

Os Estados, tendo que formar a sua
Constituição ~ semelhança. da Constituição Fet!era.l, também. devem. ter
um único poder soberano que é o s~u
Legislativo.
.
Além disso, a letra. c abre uma. porta muito larga para permitir ao Govêrno Federal intervir nos Estados,
pcis que nio há. e nem nunca. houve.
possibilidade de haver independência
de poderes e barmonia. entre êles. Esse princípio seria a negaço ds. realidade, nas perturbações resultantes da
multiplicidade dos comandos, constatadas experimental e cienti!icamente.
O que sempre existiu, nos regúne.!
que vestiram. essa roupagem política.
foi a hipertro!l8. do Poder Executivo
a.rmad.o a.o mats ds..s ~ezes, com t~rç-a.
legisla.tiva ou com o direito de veto
em. condição de
representar !Orça
~ticam.ente, de dols têrços ou mais.
da ""ASsembléia Legislativa..
E só se notava a desarmonia quando. em realidade, o Legislativo procura'Va. sacudir a tutela que lhe impunha a interferência do Executivo. Jura.ndir Pires. -

Paulo Nogueira..

N.0 3.772
Art. 122:

Desloque-se para a Seção I e substitua-se por:
"0 Distrito Federal, onde se localiza a Capital da. Federação, será elevado à categoria de Estado com o nnme de "Estado da Carioca..,.
§

1.0 A lei orgânica de sua Con,sti-

tuiçã.o !ará a sua divisão em municipios.
Justificativa

Não há. nenhwna. neoessldade territorial para a Federação; sua fôrça
emana da União de Estados independentes. E não tOsse isso, não estaria
ela. disseminada. por todos os Estados
com suas repartições públicas e os
quartéis da. !Orça federal. E ' matéria
pacf!ica que os lugares ocupados pel06
serviços federais ficam sob a. j'l1ri3d.ição federal e assim tanto Importa. que
seja o quartel de um batpa.lháo de caçadores, em Teresina, no Pia.ui. como
os Palácios do Govêmo na cidade de
São Sebastião do Rio de Janelro.
Além disso não· perde a. sua independência. política nem o Estado do
Rio de Janeiro nem mesmo a cidade
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quando para ali se
transfere, em certo penodo do ano, e
Chefe da Nação e prà.ticamente o Govêrno da República. - Jurandir Pires. -

Paulo Nogueira.

N .0 3. 773
Art. 123:

Desloque-se para a Seção I e substitua-se por:
Art. . . . Em lei orgânica determinar-se-á. como será. recomposta a situação anterior com a anexação dos
territórios desmembrados dos Estados,
os quais os que adquirirão emancipação política; e como os interêsses da
Federação serão atendidos auxiliando-se, para isso os Estados na forma
do ·§ 1.0 do art. 114.
Parágrafo único - supri.xna-se .
J ustiji cativa

Justifica-se a criação de territórios
com a maior possibilidade financeira
da. União para realizar o que interessa
à coletividade federada.
. Mas, para isso, não é necessãrio
corta-se-á a independên~a política
da. região. Nem tão pouco invocarse questões estratégicas ou necessidades militares tem maior substância
na a.rgumentaçãc. A União pode
ajustar com os Estados a realiZação
de tudo que interêsse à Federação e
mesmo aUXiliar a realização dos empreendimentos a êles cometidos.
Além de não mutilar a organização
politica. ainda há real vantagem pois
que se baseia no mais racional dos
métodos de direção, que é aquele de
manter ·"o máximo de descentralização administrativa dentro da U:lidade
Polltica da Pátria" . - Ju.randir Pires. -

Paulo ogueira.

N.O 3.774
Art. 124:
Suprima-se

Em outras emendas se propõe a recomposição dos Estados pela anexação dos territórios ou a emancipação
política de alguns deles. Assim estarão incluídos no artigo. - Jurandir
Pires. - Paulo Nogueíra.

N.O 3 . 776

Art. 126:

Parágrafo único -

Suprima-se.

Justificativa

Ssse artigo é a ·negação do princípio salutar das federações. Acreditar que a independência política é
contrária à. segurança militar da República é desconhecer o valor formidável da liberdade e o seu prestigio

na !lama do entusiamo patrótico.

Quanto aos municípios de águas
minerais, já se não invoca a mesma
razão, certamente neles havia o interêsse das concessões dadas aos jogos de azar.
Acoutece que cem o decreto moralizador do Presidente Dutra, acabando
cem o jôgo em todo o território nacional, se torna ainda mais esdrúxula
a restrição política do artigo .
Quanto às capitais, o argumento
central foi de que nelas se inflamam,
· mais do que no interior, as correntes
de opiniões contrárias aos govêrnos
Creio que seria de mais puro sentir democrático que se exigisse então
dos governantes que atendessem aos
anseios populares do que tirar as liberdades políticas dêsse povo, que habitando as capitais, estão acompanhando mais de perto .a ação que. em
seu nome, como preceitua o art. 2.0
dessa Constituição, desenvolvem de
forma diversa das aspirações daqueles
que deveriam ser, peln próprio espirito republicano. os seus legítimos
mandatários. - Jura:mlir Pire$. Paulo Nogueira .

Parágrafo único

suprima-se.

Justijicati-oa

Jura:ndir Pires.

Nogueira.
N .0 3. 775

Art. 125:
Suprima-se
.. assim como os Territórios".

:ri.0 3. '77'7
Art. 127.

Uma vez que em outras emendas se
acabam com os Territórios e se elevam a. categoria. de Estados alguns
territórios e o Distrito Federal, não
se justifica o artigo nem o seu parágrafo. -

Justificativa

Paulo

I - substitua- se por:
"Os tributos serão cobrados no
exercício c orrespondente à vigência da
lei orçamentária, ressalvados o impôsto de exportação, a tarifa aduaneira e a tributação de guerra••.
Justificativa

Tal como o impôsto alfandegário é
necessário, para defender o mercado
interno de "Dumpings", o de exportação o é para defendê-lo de carências
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exterior torça. uma. exportação além
das nossas possibilidades econômicas.
- Pa11kJ Nogueira,. - Jurcmc!ir Pires.
N.O 3.7'18

Art. 127.

m - As receitas dos novos impostos criados - além dos Já atribuídos
por esta. Constituição à. União, aos
Esta.dos e aos Municfptos, serão
distribufdos na base de SO% pa.ra. eB.da.
cabendo os lO% restantes àquele que
re~ar a anecadação.
Justt.ffca.ttva.

N2.o devemos curar um mal rea.l1-

J usti/ica.ti:va.

V -

letra C) -:- SUpl'hna.-se.

A generalidade, dada ao artigo. tmpUea. em pel'igoso deSdobra:mentoAs leis espeeia.is regularão. em cada

caso espec!fleo, o
ba.laneeador dos
ônus da. coneessã.o com os beneffclos
do principio. E' matéria de lei ord!Dârle.. -

JU.TCl.'rtdÍT PiTeS.

N.O 3.782

Art. 12'1.
Inciso VIn - Suprlma-se.
Justl/iC(J,Çâo
E' evidente que s.--virtude ttside

D()

equilíbrio das solicitações.
mndo outro.
Se é claro - e parece lll.s.téria paO excesso de eentral1zação resultiiJl·
cCt1ca. - que a. independência munite da crescente arrecadação Fedeml
cipal nAo existe "de fato", em razão
em desproporção com a municipal não
da. deficiência de suas receitas, n§.o é
deve ser transforma.da exatamente no
inverso. Além disso o Estado 11carta - menos verdade que a. exageração em
sentido inverso, é Cl'iar-se uma. dehf·
na pior das situações pois que o ar11da.de econômica para os Estados com
tigo a êle incumbia o ônus da. arreea*
re_a.f.s prejuízos l>Z.\I'a a. sua. fOrça. no
dação, reduzindo-lhe a. vantagem recoíiC!rto-ua--tederação.- __ _ ___ __ ___ _
lativa do impôsto novo.
Quanto à determinação "a priorl,
Sa!s. da:s Sessões, 18 de -Junho <:ie
qual das três entldad~s deve ser a ar1946. - Jurarultr Pires.
recadadora é cometer um êrro grave
Realmente é melhor fazer depender
N.0 3. 783
da. forma. pela qual a cobrança se !aça
em cada espécie, a escolha da. entidaArt. 127 - Inciso X -·supzim&.se.
de cobradora. - Jura:ndir :PiTes.
Ju.stijicação
N.0 3. '179
Não pa.dece dúYida que a ap~nc!a
Artí. 127.
da redação desse inciso é realmente
No inciso VI e vn. SUJ>rinla-se:
tentadora., mas se b.â. de convir qut,
"0 Distrito Federal".
com a. evolução econômica. contemporânea. melhor e mais prudente será
JuSti/ic~®
nAo !uer parte da matéria. co:nstitu·
Essa emenda é
conseq'lüneb. da
clonal; pois, apesar de oferecer uma
tra.ns!or:zna.çáo proposta. do Dlstrlto
alta. beleza na concepção da. indepenFederal em "Estado da Carloca.••.
dênc1a. dos esta.dos federais, na reaSala. das Sessões. etn 18 de jUnho
lidade complica. proflll!datnente eetta&

de 1946. Nogueira.

Jurandir P1re1. -

N. 0

Al:t. 1.2'1
V - letra. b) -

Paulo

3.78&

suprima-se.

Jmti!icattva
E' curial que o Estado nlo cobre

1mposto sObre um ato jucUc!4.rlo perfeito e acabado.
·
As s1tua.ç6es Judiclals detln1tlvaa e
os .chamados 4il-eitos .a.dqutrldas se
aferem de ac6rdo com a lei do tempo

em que se perfez a. mani!~ta.<;ão da.
vontade. - Jura:n4ir P1res. - Paulo
Nogueira..

Al1;. 127.

N.O

3~781

ath1dades hoje obrigadas a ter unidade na sua cx~ção.
Balo. das &ss6es. em 18 de Junho de
1946. - Paulo Nogueira. - JurtJm!lr
Plru.
N.0 3.784

Art. 12'1 - XIII - suprlma.-se:
Ao D1strlot Feclers.I.
<
JU3tifictit;ão
A supres:..ão é ums -con.sequüên.cla
da emenda Que propõe a. autonomia
ao Distrito Federal.
Sala da.s Sessões. em 18 de junho
de 1946. - Jura.1Zdir Pires. - Paulo
Nogueira.
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Art. 128.

I - SUbstitua·se por:
..A importação e a exportação de
mercadorias".
Justificativa

Na. emenda. a 0 inciso n deste ar-

tigo suprima-se da competência da.
Uniâo a criação· do impOsto de con-

sumo e, aqui, se compensa a falta
consequüen~ com o lmpôsto de exports.ção.
O impOsto de consumo é disperso, o
que oriera. extraord.inàriamente a arrecadação pela União. Além de onerar
por êle se ãé. uma. grande e acentuada evasão de rendas pela dificuldade
arrecadadora.
Esse impOsto deve ser estadual e
municipal o que compensará. os Estados da. perda. do im~sto de exportação que se atribuirá. à União.
Os impostos de exportação e de importação têm duas finalidades diversas: uma a menos importante, é a
·da. obtenÇão de renda; a outra, medularmente séria. para. a politica econômica de um pais,. é a reguladora
do mercado interno.
~s dois impostos são fundamentais para. a. ação fecunda do Poder
Econômico e o seu contrOle teDJ. um
significado -que extravassa dos 1nterêsses restritos de um Estado.
O slmplfsmo de considerar està.tlcam.ente êsses impostos apenas, como
meio de receita, advém da mentalidade mercantilista de
que os povos
não conseguiram, ainda se livrar, pela
persistêllcla formal da cultura dos
seUs governantes que, ingênuamente,
estão sempre a superpor as finanças
à. economia.. -.. Ju.randir Pires. -

tensa. ampliação de sua capacidade
produtora, na base de nossa· geografia
energética. .
O País dispõe ao Sul de precárias
Jazidas de carvão mineral que com
o esfôrço magni!ico de seu povo tem
conseguido apro,•eitali com fela.tivo
ê)dto, dispõe na Bahia de uma hipótese de pretróleo e no Piauí também
de uma esperança de carvão mineral.
O que, prà.ticamente, tem a realizar
é uma. ampliação do seu Pal'Que de
aproveitamento hidráulico, a importação de combustíveis para. atender a
sua zona maritima e a industrialização, de ·cotnbustiveis de origem vegetal; no interior.
Dentro de circulas de raios nunca
superiores ·a 400 QUilômetros devem
· existir usinas .c>rodutora.s de álcool
motor. H~ ainda. ~a a zona navegá. vel da Amazonia e as proximidades
do charco que podem ser abastecidos
coiil: o petróleo do Perú e da Bolivia.
Esse parêntese serve apenas para
justificar a necessidade de ser apreciado em conjunto o problema do
nosso abastecimento de energia e consequêntemente cabe:r a União a sua
tributação dentro de planos cuida~
dosamente estudados pelo Poder Eco-

nômico.

Assim qualquer espécie de taxação
e sObre qualquer natureza. de energia. deve ser estudada em conjunto
com as demais pelas situações :relativas em face da nossa. geogratia econômica. - Jurandir Pires. - Paulo
Nogueira.

N.0 3.787

Art. 128.

V - Acrescente-se: "e dêste para o
País".
Justi/i.catfrxz.

Paulo N ogu,eira .

N.0 3.786

Art. 128
N.0 n - Substitua-se por:
.. A produção, o comércio, a. <Ustribuição e o consumo de energia, seja.
hidráulica, térmica ou elétrica., assim
eomo os combustíveis e lubrifieantes
de qualquer orige!n".
N.0 n - Suprima-se.
Jwti!icat!:oa
O Brasil é um pa.fs com deficiêncla.
de energia. e pode-se dizer que .se mede

o grau de clvtlzaçã<> de um povo. pelo
fndiCé de consumo de energia.. Assim
a polft!ea de valorização do homem
brasileiro tem de se fundar numa ex-

Tanta a transferência para o exterior como a Importação de fundos devem ser tributadas conforme o desequllibrlo de nossa. balança de paga-

mentos .

E' também assunto a ser estudaão

e controlaclo pelo Poder Econômico

em defesa do nivel de viãa do Povo
Brasileiro. - Jurcr..dir Pires. - Paulo Nogueira.

Art. 128.

Suprima-se.
Jt!Sttlicatim
IncontestAvelmente tem um grande
sabor demagógico êsse
pa.ré.grafo.
Acontece, entretanto, que será perigo·
§

1.0

N.0 3. 788

-
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a fiscalizã.ção de impõsto de consumo.
_'\lém disso não é a tributação especifica aquela que implica no aumento
do custo de uma utilidade qualquer.
Qualquer utilidade é trabalho huD1ano condensado.
Daí, embora se limite ou se tome
nula a tributação especifica, não se
atenderá sequer a sensível redução
dcs preços dessas utilidades, pois que
são tributadas realmente por todos
os outros impostos pagos por aque,les
que direta ou indiretamente estão envolvidos na· produção isentada.
Além do mais é inexecutável o dispositivo porque não se pode encontrar
nenhum critério razoável para a aferição da pretensa <:apacidade econômica minorada. - Paulo Nogueira.
-

Jurandir Pires.

miséria".
A herança, na realidade de sua si-

N.0 3. 789
Art . 128.
§ 2.o suprima-se.
§ 4.o Suprima-se.

gnific~

Justificativa

Não padece dúvida que a tributação
municipal foi sempre insuficiente, daí
a tendência dos constituintes de lhes
elevar as pcssibilidades para as realizações mais largas_
Acontece, entretanto, que, levando
o impõsto de consmno para os Estados
e Municípios, como preconizamos ~
outra emenda a esse art. ampliam-

se extraorclinàriamente, as suas possibilidades econômicas. -

Pires. -

mara. dos Deputados da França, assim
se expressava.:
·
"Os Saint-Simonistas
repelem o
sistema. da comunidade dos bens
porque esta comunidade seria a violação manifesta da primeira. de tôdas as leis morais - que êles tem
por missão ensinar - a que estabelece que, no futuro, cada um seja
colocado segundo sua capacidade e
retribuido segundo as sua.s obras.
"Em Virtude dessa lei, defendem êlea
a abolição de todos oS privilégios de
nascimento sem exceção, e, por consequência a abolição de herança, o
maior de todos os privilégios, aquele
que hoje os engloba a todos e cujo
efeito é deixar ao acaso a distribuição
das vantagens sociais entre o pequeno
número dos que podem
aspirar a.
elas e condenar a classe mais numerosa à depravação. à ignorância e à

Juranàir

Paulo Nogueira.

N.0 3 . 790

Acrescente-se depois do art. 128:
Art. - A União criará um im.pôsto
progressivo e em espécie sõbre a herança de bens produção.
§ • •• A lei orgânica. regulará a
forma dessa participação do Estado,
no sentido de integrar, quantitativamente, no patrimônio social da nacionalidade, os meios de produção.
Art. 129 -Suprima-se.
"
·.Justificativa.

E' consequüéncla de outra emenda
que propõe · a extinção do regüne de
territórios à supressão de que está redigido no art. 129.
·
O novo artigo se justi:!ica em face
da análise política da sociedade.
Já em 1830 os Saint-S1monistas, em
carta dirigida ao Presidente da ca.-

objetiva, é a cxiadora. do
parasitismo social.
?or outro lado, pela lei da concentra-çãa_~conômica todos os estudiosos
sabem doque -de grave .. advem em
relação a 0 choque dos interêsses·-da.-maioria cada vez mais que trabalha.
e da minoria cada vez menor que monopoliza os meios de produção.
Além disso, por um princpípio geral
se sabe que as mudanças de quantidade se realizam evolutivamente enquanto as de qualidades se processam

revolucionàriamente.

A Rússia cometeu um grande erro
cientifico logo no inicio do seu movimento revolucionário, pensando que
a transpormaçã.o do- regime capitalista para 0 socialista era uma mutação
de qualidade.
E o êrro foi tanto m~ds grave quanto custou milhões de .v idas ceifsdas
pela. fome. Ma.s o próprio laboratório experimental, que é a Rússia. nas
reações do processo de transformação
econômica, nos faz ver que fo1 necessário lâ restabelecer as d.uas ordens
econômicas simultâneas. A capitalista
.nos "Nepmens" e nos Kulaches'", e
a socialista nas indústrias estatais e
nas fazendas coletiva;s.
Assim a Rússia voltou a executar
quantitativamente a evolução para o
socialismo. E' que a mudança de
qualidade já se processará na base,
isto é na mudança da economia mercantillsta para a economia capitalista
Ai é que se deu revolucionàriamente
s. · mudança de qualidade pela trans-
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fo~ção da prodUÇão do artfilce pa:$ a ·indústrialização dos processos
da formação c!3.' riqueza. Nenhuma diferença . sensível de infra-estrutura:
existe entre a forma. capitalista. Tôda
a sua diferenciação é na. super-estrutura política e jurídica.
J'..s.sim precon;izando ~ processo
quantitativo de transformação, figimos ao doloroso e:nbate de uma tentativa. de mutação revolucionária que
nem ~iquer apresentaria vantagens
para o progresso e para a felicidade coletiva. - Jurandir Pires.
Paulo Nogueira.

N. 3. 791
Art. 129- Suprima-se.
Justificativa
E' consequência da emenda que

Jurandir Pires. -

mo e defendendo-se o mercado inter-

no contra as oscilações que servem
a. especulação a custa. do ·sacrificlo

dos produtores. -

Paulo Nogueira._

Jurand.ir Pires.

N.o 3. 794

Art. 131.

Substitua-se por:
Além da renda. que lhe é atribuída
pol' fôrça do inciso VII do artigo 130
pertencem privativamente aos Mtmlcípios:

0

tingue -o regime de

e importância. Esses impostos caberão a União e terão fina.l.idad.e mais
ampla do que simples meio de receita
pois serão reguladores da economia
Nacional velando-se pelas situações
de equilíbrio entre produção e consu-

Justificativa

ex-

territórios. -

Paulo Nogueira.

ReSulta das emendas apresentadas
ao art. 128, §§ 2.0 e 4.0 e ao art. 130,
inciso VII · - Sala das Sessões, 18
de junho de 1946. -

Jurandir Pires

0

N. 3. 792
Art. 130.
Suprima-se no artigo "além da renda. que lhe é atribuida. por fôrça. do
§ 2.o

N.0 3. 795

Acrescente-se um inciso:
Inciso VII ·- O consumo de merca.dorias.

Esse impôsto será. .arrecadado pelo
Estado e pelos Municípios cabendo ao
Estado 50% e ao ·Município 40% e os

Suprima-se:

Art. 132 -

do art. 128".

Justificativa

Justifica-se em face da emenda ao

art. 122 e sua transposição · para a.
seção II do Título
Pires. -

10% para qualquer que · executar a
. arrecadação.
Justificativa

A

racionalização da cobrança de

impostos com a diminuição do custo
dessa cobrança e bem assim a melhoria da fiscalização que se :fará. na
própria intimidade do consumo, são
razões suficientes para. transferir ao
Estado e ao Municipio o 1nterêsse direto na Sua.· cobrança. e fisca.Uza.ção.
- Jurandir Pires. - Paulo Nogueira.
N.O 3. 793

Art. 130
v - 0 Suprima-se:
§ 6. suprima-se.
§ r;_o - suprima-se.
Justíjicativa

Em emenda apresentada propuzemos a criação de um Poder Econômico que regulará, não com limite
arbi~..rJo fixados mas no interêsse
dQ equ!líbrio · entre a produção e o
consumo os impostos de. exportação

m. -

Paulo Nogueira.

Jurandir

N.0 3. 796

Art. 133 -

Parágrafo único:

Sustitua-se por:
§ 1.o Cobra-se-á. contribuição de
melhoria sempre que se veti!icar valorização efetiva (estimada na. relação de valores entre utilidade) de

imóveis em conseqüência. de obras
públicas ou atividades mesmo parti-

cUlares,~ realizadas sem a contribuição
dos esforços do proprietário do hnóvel
beneficia odo.
§ 2.o Por lei orgã.nica federal se fixarão as normas relativas à. cobrança

dessas contribuições e pelo Poder Econômico serão
baixadas lnsj.ruções
aprovadas pela Câmara. dos Depu-.
tados para cada natureza de melhoria com o limite máximo de contribuição da metade d.a valorização apura~.

.

JustijicQ,tim
A riqueza é o trabalho h1.lDl8llo coa~
vertido em utilidade e só o tra~-: .
humano produz riqueza. Como entln-- ·
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neles do trabalho ? ·
E' que êles se vaiorizam com .o trabalho alheio . Um terreno numa grande cidade cresce de valor em !unção
da atividade que em redor dele se manifesta. Então êle se valoriza. à custa
do trabalho de coletividade e a ela
deve reverter pelo menos parte dessa
valorização. - Paulo Nogeuira.
Jurat;dir Pires.

N.O 3. 797

Substitua-se por:
poder financeiro será exercido na
União, pelo Tribunal Federal de FiArt. 141 -

o

nanças.

Art. 142 e seus parágrafos:
Substituam-se por:
O Tribunal Fedel'Sl de Finanças
tem sede na Capital da Repúbllca e
jurisdição em todo o território · Nacional.
§ 1.0 Em lei orgânica será. regulado
o seu funcionamento.
§ 2.0 São condições para a. investidura DG cargo de Ministro desse tribunal ser brasileiro de notável saber

.Justijica.tiva

No grau d.e civilização em que nos
encontramos não é mais possivel esconder-s'3 que a
infra-estrutura da
sociedade política· se firma na segurança de sua base econômica.
~s nenhuma. política econômica
pode desenvolver-se sem um judicioso
controle financeiro, como o que se
preconiza na ampliação das funções
do antigo Tribunal de Contas tornando-o independente do executivo que
fiscaliza. Além disSo se lhe dá. 1llJla
função de defesa da economia popular extendendo o seu contrôle à chave financeira de um pafs, que são os
seus estabelecimentos de-crédito. Essa
extensão seria incompleta se não fOSse até as sociedades. anônimas principalmente aquelas de. subscriçá() popular e à fiscalização das leis sôbre
"TrtlSts" e ca.rtéis. - Paulo Nogueira. -

Jura1'14ir Pires.
N.0 3.799

mt-:-1-43..

cultura econômica e financeira reco-

1.0 , § 2.0 e
· 4:0 - - ·sUbstltua-=se"Tribunal de Contas" por:
"Tribunal Federal ·de F.l$nças".

nanças."

Justificativa.
E' conseqüência da emenda proposta ao art. 141. - Jurandir Pir~.
- Paulo Nogueira.

Ilhecida e reputação ilibada.
§ 3.0
Substitua-se "Tribunal de
Contas" por Tribunal Federal de FiJustificativa.
A denominação de Poder Fina.ncelro
corresponde à
realidade, principal-

mente, com a ampliação das suas fun-

ções que em outras emendas lhe se-

.§

Art. 145 -

Paulo Nogueira.

!'áo atribuídas. Jurandir Pires.

'N.0 3. 798

Art. 143 - Acrescente-se:
IV - Expedir ou cassar cartas pa-

J'U$tifica.tiva

Transformado o
Distrito Federal
em Estado Carioca. fica. compreendido no artigo precedente. - Jura714ir

Pires. -

Pa.ulo Nogueira.

tentes para. o funcionamento dos es-

tabelecimentos de crédito.
V Julgar da legalidade das sociedades anllnimas autor.izando-as a
funcionar ou cs ssando-lhe êsse direito de acôrdo com a lei.
As subscrições públicas de ações
de sociedade anônjma s só poderão ser
efetivadas depois de autorização do
Poder Financeiro.
v:r - Apresentar ao Congresso Nacionãl, para sua aprovação, as normas de contabilidade que se tornarem .
nec~

.

.

·.

vn - Piscaliza.r a. execução das leis

sõbre "Truts" e Ca.rté1s.

N.0 3.800
SUprima-se.

·

N.0 3.801
Art. 146 § 2.0

-

Substitua-se por:

Se julgar procedente o re-

curso o tribunal estadual de Contas
solicitará ao Poder Financeiro que
decrete a intervenção no Municfpio
que poderá ser pelo Estado ou pela.
União conforme no caso, detennina.r
a. lei, mas exclusivamente com o fim
de regularizar as suas finanças.
Ju,stificativa.

Essa decretação pelo Poder Financeiro tem a vantagem de impedir s.s
possibilidades de perseguições polftl-
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cas nas horas das grandes paixões
partidárias. -

Jurandir fires.

Pa.ulo Nogueira.•
0

N.

Art. 159.

3.802

suprima-se: "0 funcionário encarregado da sua guarda oú vigilância. responderá pela. infração
com a perda do cargo ou função"·
§

7.0

nantes também !orms.is dos cultos religiosos. - Jurandir Pires.
Pa.ulo
Nogueira.

N.0 3. 804
Art. 159.
Art. 159 § 12 Substitua-se
"será prestada." por "Em tempos de
guerra será prestada".
Justificativa

compreende-se bem o efeito piedoso
Justificativa
da assistência. religiosa em tempo de
guerra.
A Constituição não é lei penal.
Mas o caráter extensivo, que se lhe
E' claro que a desobedlência.r ou a.
quer dar, é, em verdade, um atentado
negligência, aos preceitos desta. carta.
contra. a. liberdade de consciência. e
serão em lei ordinária .apreciadas e
um aviltamento do principio instituiestipula:das ~ respectivr.s sanções .. - • do em 1891 pela corrente idealista dos
Jv,ranàir Pires. - Paulo N(){TUe7.ra.
nossos republicanos.
O Bra:sU camjnhou durante 40 anos
N.0 3. 803
···.na vanguarda das liberdades espirituais, culturando uma paz profunda
~t. 159 § 11.
!'.a. sua. poUtica religiosa. e não deve
Suprima-se tôda a parte final que
romper ainda. mais os diques por ondiz:
de já passaram, e ainda. ameaçam
"0 casamento religioso equivalerá
passar, avalanches de retrógrados
ao
casamento civil, desde que se
para comprometer a bela. conquista da
. observem os impedimentos legais des-- liberdade de consciência, conquiSta.
te, e seja. a. requerimento do celeessencialmente republlcan~ orgulh01
bra.nte., ou de qualquer interessado.
o mais brilhante do regime que tomillscrito no Registro Civil. O registro
bou em 1930.
.
é gratuito e obrigatório.,.
Realmente, as manifestações de fé
se degradam no contato com o poder
Justificativa
temporal, subordinado às suavidades
puras do coração religioso ao contrôA conquista do
casamento civil
Ie terrestre do espírito, às injunções.
foi tão proveitosa para. a vida do
partid~ e às oscilações egoísticas
Pais que não compreendo, e de modo
de comando.
nenhum, como se pode esgueiradaNa Religião medram os belos senmente voltar a. um sistema já sem
timentos. Deve ser livre e não esbase nas aspirações gerais.
crava das ambições individuais daReabre-se. com isso. lutas religioqueles que usam dela, profsnando-a.
sas cuja extensão não se pode prepara saciar as suas paixões. - Juver.
randir Pires.
Não ; que, como ·está redigido o artigo, se possa ver o inicio destes emN.0 · 3 .805
bates mas pelo suporte (!Ue represen.Art. 159 - § 13 - suprima-se.
ta na cU!ereucia.ção futura dos tipos
de casamento e sua expressão chril.
Justificativa
Acontece que quando a sociedade caminha desincronizada com os preceiEstou certo que dispensaris. qualtos legais que a reagem, longe .d e se
quer. justificativa.. Se a religião é uma
verdade sublime pode ser pregada. lisdapta. a êles rompem-se as barreiras com o assentimento geral.
vremente m::a s nunca imposta à sombra do poder temporal.
Não se pode negar que a 1ntoleri.nO caráter assumido por constar de>
c1a., nessa. ma.téria, entre nós, tem
corrilho escolar, com ou sem frequêntrazido uma. ampla reação que se !ocia obrigatória, lhe despretigia. a. fôrca.l1za n.a coragem de enfrentar os
ça superior de convicção e de !é.
preconceitos sociais e criar, a. marNota-se a. ascendência. do interêSse
gem da. lei, familias .e, até das mais
temporal sôbre a verdade luminosa do·
dignas, e das mais elevanta.das, que
espil\ltuaL Des,prestigia. essa. ~tima.
pOderiam servir de exs:nplo moral
e martiriza. as almas pela imposlçãQi
para. certas que se enquadram no
do primeiro. - Juranàir Pires.
módulo :formal da lei ou dos determl-
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Art. 159- § 21- substitua-se por:
" E' garantido o Direito de Proprie-

dade, salvo quando o seu destino
atente lCo$a os interêt;ses sociais
ou seja nece~rio para atender a. utilidade pública,..
Acrescente-se:
§ • • • A restrição ao Direito de Propriedade, mencionada no ,parágrafo
anterior, poderá ser exercida por desapropriação ou arrendamento compulsório.
§ • • • Em caso de perigo iminente
como guerra, comoção intêstina. ou
cal!amjda~ pública, as autori*des
competentes poderão usar da propriedade particular até onde o bem público o eXige, ressalvado o direito à
indenização ulterior.
·
Justificativa
A propriedade tem um destino mais

social do que privado e dai não se po~
der esconder, em favor de uma. minoria, 0 direito da coletividade, que é
aquele de poder se enquadrar. no prtn. cipio hedonista de ~<realizar o má.xlmo com o mínimo de esfôrço".
·Em verdade, a produção, ou melhor
os indices de produção são, correntemente, :Sacrificados ,ara garantir
direitos de propriedade de pessoas
alheias totalmente aos interesses da
coletividade. Assim. essa garantia é
uma violação de outr~ direitos mais
amplos e mais sagrados, pois envolvem, em si, a marcha da civillzaçS.o,
que se define .na maior produtividade
por unidade humana. - Jura114ir
P!res. -

Paulo Nogueira.

N .0 3.807

Art. 159 - Acrescente-se um parágrafo:
§ • • • E' dever primordial da União
dos Estados e dos Municípios disseminar, com mais dlllpla. extensão, o
ensino e a educaçá<). O ensino seré.
gratufito em todos os seus grs.us
Um país não é grande pela m:iplltude ou fecundidade de suas terras
senão pela cultura. de seus filhos. o
saber exprime eco~ea.mente, um
aU!Ilento lde produtividade e,. cada.
vez que se ampliam as necessidades
hu:t:~anas pelo acréscimo de sua. cfvi-

Uzação, mais se torna 1mpresdndi·.-el
a elev&IÇ§.o cultural do povo. para

crescer-lhe o

mdice

de produtividade

sollcltado pelo cresc1m.ento das

asplraç.6es de consumo.

sus.s

A Grécia foi magestosa, não peles
suas terras rochosas e quase áridas,
mas pela ·cultura de Helade, que fêz
de Athenas o centro universal <ie convergência da intelectualidade clássica.
A escola ae Alexandria marcou, na
ruina de uma. civilização que tombara, o esplêndido vigor da era de Ftolomeu n.
A universidade de Córdova, confere
na história, com o apogeu da fôrça
e da. riqueza da civilização muzulma.na.
E o Padre Gerber, trazendo da Peninsula Ibérica êsses conhecimentos
revoluciona. no ocidente a cultura católica, correspondendo êsse movimen. to intelectual, disseminado pelos frades, a uma éra de luxo e de pompa.
Os Pedreiros Livres que formaram
uma. admirável organização. politica. e
moral nos XII e XIII séculos preocupando-se em receber a luz irradiante da sabedoria, firmaram, sob as
bases de uma esplêndida constituição
ãe- barmonia. a . ~bra magnífica. da
Idade Média na eXteriorlzaçãCY -concreta do luxo e da riqueza, expressa
nas Catedrais impressionantes da era
medievaL
O Rlenascimento, ~ ·q ue ,ablfu ao
mundo as rotas
marítimas que o
abraçaram tem seus pontos de apoil)
nas concepções de Copérnico, nas experiências de Galileu no martfrio de
Bruno e Campanela. e na. escola de
Sagres . E o Renascimento civiliza. o
povo, ·estendendo-lhe a. cultura. com
a obra disseminadora. de Gutemberg.
A própria liberdade nasce
dessas
entranhas históricas· J)ara eclodir na
obra. fecunda da revolução francesa,
esprsta.mento às. onda. sublime dos
enciclopedistas.
Tôda. a revolução industrial, que
nos o!erece o quadro progr~ta. de
nossos dias, advém não há dúvida, da
elevação do nivel cultural da hUII19.Il1dade.
O próprio exemplo béUco do trágico •
embate, que mal acabamos de assistir, foi uma co~o da sequêcia continua da expressão cultural ao
longo da história. ·
A vitória de Stalingrado fol conquistada nos laboratórios de Rokfellercity e nas usinas de Pittsburg. de
Chleago e ele Detroit. E a Vitória !lnal
ela guerra, nos laboratórios de Oak
Rlge.
A batalha da Paz, no atendtmento
às s6fregas asplraç6es da nova gera-

-309ção, tem que ser firmada muna larga
política. de disseminação cultural para
obtermos um lugar decente no concerto universal.
Jurandir Pires. -

N.0

N.o 3.810
Art . 159.
§ 38 suprima-se: "o uso regular
de propriedade ou".

Paulo Nogueira.

3.808

Art. 159.
§ 21 substitua-se por:
E' garantida. a Propriedade, socialmente útil.
§ A restrição ao Direito da Propriedade será exercida por desapropriação: mediante indenização ou arrendamento compulsório.
Acrescente-se:
§ ••• Em caso de perigo iminente,
como guerra, comoçã.o intestina ou calamidade pública., as autoridades competentes poderão usar da rpopriedade
particular até onde o bem público o
exija. ressalvado o direito a ulterior
indetrlzação.
·

Justificativa

Basta mencionar a atividade licita
pois que a propriedade pode ser sujeita a tributos razoáveis e justas mas
que impossibilitam o seu uso regular.

Exemplificando: quem possuir largo latifundio e o não queira desmembrar nem cultivar fica impossibilitado
do uso regular dessa propriedade embora haja interêsse social que ela. seja
tributada.
Se ent.Tetanto, se entender o uso
regular no sentido da sua real exploração então a parte final do artigo
defenderá. aqueles que nela pratiquem
atividade licita. --Jurandir Pires. Paulo Nogueira.

Justificativa

N.O 3.811

A propriedade tem um destino mais
social do que privado e dai não se
poder esconder em favor de certa minoria. o direito da coletividade que é
aquele de se poder -enquadrar no principio hedonista de "realizar o máximo com o mínimo de esfôrço••;
. Em verdade a produção ou melhor
os índices de produção são correntemente sacrificados para garantir direitos de
propriedade de
pessoas
alheias totalmente aos interêsses da
coletivid9.de. Assim essa garantia. é
uma violação de outros direitos mais
amplos e mais sagrados pois envolvem
em si a. marcha da civilização que se
define na maior produtividade por

substitua-se por:
"Gozarão os estrangeiras dos mesmos direitos assegurados oos brasileiros, ressalvadas as restrições expressas nesta. Constituição e a que a lei
estabelecer para garantia da ordem
pública ou da segurança nacional."

unidade humana..

§ 3.o- suprima-se: "e de monopolizar, mediante lei esepcial, determinada. indústria ou atividade".
Justificativa
A norma constitucional é geral, a
lei ordinária é especifica.
A interferência. do Estado é ampla
e tôda a. sua ação se desdobra. nUDaa
continua interferência.
o regime tributário é. evidentemente, uma interferência. e das mais for~
tes, no ritmo da.. vida. econômica.
.
o parágrafo 1.0 do artigo define,
desde logo. a orientação de uma. poUtica. econômica. em que o Estado interfere em favor do destino socia.I. no
fundamento basilar da. riqueza.. que
se assenta. na valorização humana do
trabalho.

Sala. das Sessões, de junho de 1946:
-Paulo Nogueira. - Jura:n.d.ir Pires.
N.0 3.809

Art. 159.
§ 25 substitua-se por:
"Ninguém será preso senão em :!la.grante delito, ou por ordem eScrita
da autoridade competente. nos casos
expressos em lei".
Justificativa
Se o porte de arma.s é proibido. e o
deve ser. como se pode proibir a. revista para a apreensão de armas ? O
abuso deve ser combatido mas, positiVJB.mente. nunca ·:num dispoisitivo
constitucional. - Paulo Nogueira. -

Jurandir Pires.

Art. 160 -

Justificativa
0 caráter afirmativo da emenda diZ

melhor das nossas intenções e melhor
afere o nosso conceito de humanidade
que a forma restritiva do art!?o· Jurandir Pires. -

Paulo Noguetra.

N.0 3.812

Art. 164.
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Dessa forma, a interferência do Estado · deve ser orientada no sentido do
atendimento ao principio medular estabelecido no § -.o.
. Sua extensão, pois, será fundamentada na razão de ampliar o rendimento do trabalho humano, amparando as iniciativas · propulsoras do
progresso, traçando normas harmônicas para a regularidade dos ritmos
de trs.balho e as medidas necessárias
ao suprimento do mercado interno.
Assim, além de fomentar e regular a
produção e o consumo tem, também,
o Estado uma função supletiva na
m~hi.liZação do trabalho humano.
Dai a. supressão proposta., supresSão que amplia a generalidade de sua
interferência. - Jurandir Pires. -

za~.o

dinária. Nogueira.

§ 8.0 -Substitua-se na parte final
" para o efeito de exploração ou aproveitamento industrial" por:
e pertencel_ll ao Estado.

Justificativa

Art. 164.

Esse final é menos uma norma. de
·ação do Estado que uma demagogia.
Em verdade, as "iguais oportunidades para. todos" seria, evidentemente,
a fórmula utópica de um reginle comunista.
Não quero entrar no mérito da jus-

tiça. ou injustiça dessa distribuição,
mas, spenas, nQtar que, sendo IIledida
em contraste com tôdas as outras
normas desta Constituição ela serv1ria.
sómente para desmoralizar o texto da
Carta. Magna pela. impraticabilldade
de 'Seu cumprimento isolado. - Ju·
randir Pires. -

Paulo Nogueira.

N.O 3.814
Art. 164.
§ '1.0 Suprima-se e até o final:

"5erá determinada. s. fisca.lizaçfi,() e a.
revisão, etc ..• "
Justificativa.

Trata-se de assunto de lei ordinária

e, Principalmente, dos ma.1s W.Scutfveis.
Se, em alguns casos, se deve compreender o custo h!stórico, em outros
êle aberra dos mais elementares princfpios de justiça.
Por outro lado, como está redigido

no artigo, o conceito mercantUlsta da.

Pa.uZo

Art. 164.

N.0 3.813

Justificativa.

Jurandir Pires. -

N.0 3.815

Paulo Nogueira.

§ 4.0 Suprima-se a parte final
que diz:
"de modo que permita. a justa. distribuição dela, com iguais oportunidades para todos".

da moeda.

Costum.a-se fazer no cálculo do
custo ·histórico acrobacias financeiras
para fugir-se a sua completa extinção
nos casos como o da Alemanha, depo1s da guerra de 1914, em que o
marco se desvalorizou pràticamente
até zero.
De qualquer maneira, o parãgrafo
se desenvolve.... em detalhes que, talvez, fêssem até~extensos-numa lei or-

~

Em todos ()S paises hoje os recursos
minerais e as reservas de energia tem
que subordinar a maneira de sua eKploração,aos interesses superiores da.
nacionalidade.
Assim a propriedade sendo do Es.tado ,melhor êle poderá, orientar a sua
política ecot6mlca. n:o ~ais amplo
atendimento aos imperativos da coletividade e as necessidades crescentes
do seu progresso econômico.
Sala das Sessões, 18 de junho de

1946. gueira.

Jurandír Pires. -

Paulo No-

N.0

3.816
Art. 164.
§ 9.0 e seus incisos.

Substitua-se por:
O · aproventamento dos recursos
minerais assim como da energia hidráulica depende de autorização ou
concessão federal, na. !orm.a. da lei,
respeitadas as seguintes regras:
a) as autorizações ou concessões serão conferidas exclusivamente a bra.slletros ou a. emprêsas brasUeJ.ras, se-

diadas no pais~
b) aos proprietários do solo se assegura justas indenizeções pelos prejuízos que llle causaram a exploração e
pela ocupação da. parte do solo Que se
tornar necessária.;

b) a lei poderá delegar a Estados

que possuirem os necessã.rtos serviços
técnicas e admln1stratlvos, as atribuições constantes dêste artigo, dentro
dos respectivos territórios:
d) excetuam-se da eXigência de autorização ou concessão .federal, re!erl-
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energia hidráulica de potência reduzida, cujó limite será definido em lei
de acôrdo com a nossa geografia econômica.
Justificativa
~ A regra que o subsolo pertence ao
Estado é que justüica o regime de
concessão ou autorização :instituído
entr~ nós, com real benefício.
Não se compreende, portanto, assegurar-se ao prcprietário coparticipa.ção
nos lucros,
principalmente numa
Constituição que, em matéria tributária, cria a contribuição de melhoria. ·
Não nos parece suficiente. para fugirmos à pressão dos interêsses internacionais, que se declare a. necessidade da emprêsa ser organizada no pais,
mas ser brasileira e aqui sediada. Não
bastasse a história longa. das nossaG
lutas pela de!eza do patrimônio mineral do :Brasil, tão cobiçado, e por
vezes pericli~te, no jOgo da. expansão fir..anceira internacional, bastava
a recente concessão das jazidas do
Amapã para que se veja. a imperiosa
necessidade de antepor barreiras mais
cuidadosas.
Num pais sem energia. térmica. como
o nosso, o aproveitamnnto da energia
hidráulica que dispomos, em grande
quantidaãe, deve ser a. politica. superior das nossas dire~ econômicas.
Mas se isso é verdade. - que a defeza do nosso potenc1al. hidráulico é
assunto dos mais sérios, - não é menos certo que os pequenos aproveitamentos néo podem estar sujeitos aos
mesmos reqUisitos que oneram e di!icultam a sua disseminaç§.o. - Juran-

dir Pires. -

Paulo Nogueira.
N.0 3.817

Art. 164.
§

10.o

-

Suprima-se:

Justi!icati'Da
Se assim se deseja aca.ba.r com o
abuso de certas def esa.s al!a.ndegárias,
é ridiculo fi.""tar-se em 30 anos esse
11mite.

Além disso, quanco esgotados os 30
anos se a produção não estiver em
condições de vitalidade para sofrer
a concurrência., vai ainda depender da.
análise das vantagens de defendê-la,
]X>rque &ó por um desvario se chegaria. a atirar à run1a a produção nacional, slcplesmente para. se ver 11-vre cabista com cartola de pele e sobrecasaca, em pleno 1976.

Esse C:ispcsitivo foi redigido sem se
atender ao que significa. a. produção
nacional.
Vejamos= Um produto qualquer
gasta para a sua formação tantas
unidades de esfôrço de .trabalho e vale tanto. A relação entre o valor e o
esfôrço de trabalho dá o índice do valor unitário do esfôrço humano. Esse
valor é trocado por utilidade importadas.

Se baixarmos esse valor em o aplicando à atividade de menos rendimento, recebemos em troca menor
quantidade de utilidades. Assim embora a. indústria protegida não possa
concorrer com a sua congênere extra.ngeira., não implica que estejamos
perdendo com isso porque podemos
estar subindo ~tàvelment:e aquele
indice referido do valor unitário do
nosso esfôrço humano, que compensará no mercado interno, com o aumento ela capacidade de absorção, a
diferença. de preço produzida com a
proteção alfandegária.
o mecanismo das barreiras al!a.ndegárias- deve ser mais maleável e
ma.is sensível, daí têrmos em outras
emendas projetado a criação do Poder Econômico que manejará em favor do Brasil as resistências econômicas dos impostos de importação e
exportação. Paulo Nogueira.
Jura:nàir Pires.

N.0 3.818
Art. 164.
§ 13.o suprima-se.
Justir.cativa

Tem sic!o moda nefasta nesses últimos anos, o regime de prioridade
de transporte. Ele degenera numa redução efetiva de quantidade movimentada pela falta. do ritmo na. circulação.
·
A demagogia simplista dos ingênuos

vê na prioridade o atendimento aos

gêner~ de l.&
necessidade com se
êles ~~ do céu tocados por ~a
varlnha de condão. Na. realidade êles
são produtos do trabalho humano e
o homem tem necessidade ampliar. e
tanto mais amplos quanto mais elevado fOr 0 seu grau de Civ111zação.
Entre as necessidades de um selvagem e aquelas de um americano do
Norte. mesmo em campo de ba.talha,
há uma larga. gama de niveis intermed1ár1os num dcs quais nos encon-

tramos.

·

De qualquer forma já estamos bem
longe de podermos definir quais as

-312mercadorias, que devam ter a prioridade· mencionada,
principalmen-:e
se apreciarmos os centros mais adi·

cada caso as restrições que se fizerem necessárias de aeôrdo com razões

políticas sociais e sanitárias.

antados do Pais.

Os prejuizos .econômicos causa.dos,
nos nossos .meios de transporte, com
o sistema de p:.ioridade, !oi !abuloso
e só serviu para o enriquecimento de
certos distribuidor.es · de praça. que
prosperavam à sombra da indústria
da falta ·de transporte que se agravava, precisamente, pela quebra do rít·
mo de movimento, nas longas manobras para o cumpri.mento do autoritarismo das prioridades.
o mais bizarro é prescrever-se pe.
nas contra os mfratores pois que exatamente o sucesso do êxito dos exploradores da prioridade reside no seu
cumprimento pelo método o mais rígido e complicado.
A aparência demagóógica do artigo
esconde um grande perigo tanto, entre nós, como até em países de maiS
eleva.do nivel econômico, onde se criaram essa.s escandalosas fontes de rápidos enriquecimento.
.
.
Além do mais é assunto de lei ordinária, senão do
regula.Inento de
transporte. Jura.ndir Pires.

Paulo Nogueira..

N.0 3.819
Art. 164.
§ 14- substitua-se por:
A navegação de cabotagem e, preferencialmente · feita por navios nacionais, e supletivamente por navios
estrangeiros mediante autor'..zaç§.o
pl'évia do Poder Econômico.
Justificativa.

o exemplo recente de falta de
transportes veio estigmatizar a. pro-

teção exagerada às companhias nacionais. Chegou-se a remeter mercadorias ao estrangeiro e reca.mbhi-lo
ao Brasil para se ter praça. para
transporte entre dois portos de nossa
costa.. os navios estra.Dgeiros viajavam vazios e os nacionais não podiam
atender. as sollcltaç6es da carga.
A autorização prévia. pelo Poder
econ6mico atenderA as sltuaç6es em
que seja. realmente supletivo o transporte feito pelos barcos estrangeiros.

-

Paulo Nogueira.. -

Jurt1ndir Pires.

N.0 3.820

Art. 164.
16 - SUbstitua-se por:

o

mcentivo a im!graçio 6 norma

geral e as leis ordinárias fimrio, em

Justifica,tiva.

Em tese, a imigração é fator de de-

senvolvimento para os pafses de fraca.
de~dade

de pop~ção. cotno o nosso
Não existem em verdade, raças previlegíad.as entre os seres humanos, o
que existe são complexOIS psiquicos
mais ou .menos estáveis através de -gerações eduCs.das--seb--~rto . "Totem".
E êsses estadas psíquicos podem
chocar~se com as caracteristicas dos
habitantes do Pafs a. que se destinam.
Também o gra~ econômico tem especial significação na análise da corrente imigratória.
Se ·está abaixo do da terra que o
acolhe, reduz nela os índices de produtividade, se está muito acima não
se--rixa-nem. se .2$Simila ao_ ag_lo~~~
do humano existente.
E vale mencionar que não é a den.;
sidade de população que exprime riqueza de um Pafs mas o seu índice de
produtividade por unidade humana.
Pais, se 0 fôsse, a índia e a China seriam Países formidáveis,- pois nem
lhes falta a boa qualidade de suas
terras férteis e a. exuberância de suas

reservas minerais. Supera vivamente

na análise das correntes .imigratóriaS,
as ca.racterlsticas sanitárias tanto pela defesa da. infeções que possam trazer quanto pelo .atavismo de taras
mórbidas, resultantes de várias deficiências orgânicas crtstaliZadas, ou
germes patogênicas hereditários.
Finalmente, as condições politicas e
principalmente as paixões doutrinârias, podem provocar perturbações sérias pelo desacOrdo entre os ideais
dos povos imigrados e as consolidadas
aspiraçõ~s dos nativos.
..
Mas, como se vê, tôdas são oscilantes no tempo e, daf, as restrições não
caberem

na.

Con.stltuiçãc mas em leis

especiais que se ajustem ·as variadas

&tua~s

relativas entre o pais de origem · e o nosso em cada fase da evolução humana. - Jv.randir Pires .
N.0 3.821
Art. 164.
§ 18 - suprima-se a parte final que
diz:
"Procedendo a desapropriaçA.o seri
estabelecido pelo prazo de 5 anos o
impOsto territorial progressivo".
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o problema das horas e dias de
trabalho ê agora. bem mais· comp1e:..
Mo parece justo que o Estado _ xo e variado. Esta.Inos assistindo co.otjulga. caso de
desapropriação tlll1A
sas as mais bizarras no asstmto, interra. qualquer, crie, primeiramente e
clusive, constantetnente, U!na exdw-ante cinco anos, uma. situação
tensão de horas de trabalho além dos
~vadora. sôbre ela para. lhes dimilimites legais que se contornam, com
nt.ir as possibilidades ou até elimahabilidade sutil ou remuneração sunar-lhe a propriedade coniorme .araplementar.
zão da. progressão estabelecida. Mas o que é fundamental é que em
Paulo Nogueira. - Jurandir Pires.
preceito constitucional esse inciso seria. uma. aberração frente à realidade.
N.O 3.822
Sala. das Sessões, em 18 de julho
.Ar. 164.
de 1946. - Paulo Nogueira. - Jurandir Pires.
§ .24.0 Substitua-se o inciSo I
por:
N.0 3 . 824
. Art. 164.
1 - As düerenciações dos salár1os
§ 24.0 Suprima-se no inciso vm:
se fazem pela. quantidade e pela qua«Indenização ao trabalhador dislidade do esfôrço pro<iuzido. não sen- do permitido cll!erenciações por mopensado e".
tiov de idade, sexo e nacionalidade.
Justificaçã.o
Justificação
Parece desnecessá.rio a determinação constitucional, pois que a indeAlém da necessidade da. diferenciação da qualidade, apra. efeito de nização é a consequência do princiatender a retribuição de acôrdo com pio da estabilidade garantida pelo aro esfôrço e o mérito, há., ainda., a. tigo. - Jurandir Pires. - Paulo Noconsiderar que a detetminação constigueira.
tudonal da não à!efrencis.ção em
N.0 3.825
virtude do estado ciVil eliminaria o
Art. 164.
salário família já concedido o que
§ 24.0 Suprima-se no Inciso X:
seria um retrocesso.
. "mediante
contribuição
igual da
E' claro que o individuo deve ser União, do empregador e do empreapreciado sob dois aspectos: o hogado" .
mem prod~~o e o homem social.
Justificação
O salário 1amíUa é dirigido para. o
o
princi!,Jio
de previdência. deve
homem social e -representa. uma conconstar
da
ConstitUição,
m~ o modo
tribuição do Estado para. o ... 1uillbrio
na sociedade ,nos lliveis de vids. di- pelo qual a ela. se atinge extravasa
·da generalidade que
deve presidir
ferenciados pelo estado civil.
sua reda~ão.
Num país de pouca. densidade de
Além disso, o sistema da. trípllce
população, como o nosso, e de baicontribuição que aliãs. já consta
xo padrão de vida, o salário famma
de lei ordinária, há muito que não é
é de s.igniflca.tiva alcance na prepacumprido.
_ração futura. da. nacionalidade e na
Por outro lado, o sistema da. conmelhoria do seu clima. moral. - Jutribuição
do empregado é , apenas
randir Pfr~. - Pa.UZO Nogueira .
uma. agravan.te das despesas de sua
Justijicat ·v a

N.0 3.823

Art. 164 - § 24:
Inciso VI -"Substitua-se por Re·
pouso semanal remunerado.
Justificação
. A redução do inciso VI parece remontar ao perlodo do RenasCimento
pois. desde a. era. :Industrial é rediculo pensar-se e ma.pagar os fogos de
um. alto !orno ou para.I1zar-se o trafego dos sistemas de transporte para

atender-se ao descanso constituclcnal
aos~os.

arrecadação.

Em verdade, a. ,contribui~o do empregad& nada ma.ls é que uma redução do seu salá.rlo que aumenta de
correspondente, etn face da repres·
são das suas próprias necessidades.
Essfl engrenagem. complexa é, 1lpe•
nas, uma Uusi.o e das mais m-fantis. E é sempre mais c:Uspendiosa. a arrecadação cnssemtnada entre
os empregados que a duplicação da
cota do empregador, por exemplo.
De qualquer forma nlo deve constar do texto constitucional. - JUf'tlndiT Pires. -

Paulo N og-tldra.

-
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N.0 3.826
Art. 164.
§ 24.0 SUprima-se o inciso XIV.
Justificativa.

Não bastasse o exemplo histórico
dos estrangeiros que tanto ~ram
pelo Brasil com exaltaado amor a essa
terra e pod~os tnvocar em favor
da. emenda a lei dos 3 estados de
Comte, mostrando a tendência. dos
individues :los aglutinados humanos,
de perder os previlégios de n.ascença
para adquirirem os de consciência.
A guerra atual, que apaixonou o
mundo, nos deu os exemplos os mais
nítidos: desde os Franceses livres que
lutavam contra a velha França, os
Italianos livres que fizeram ,aa revu"lução para tirar a gleba, em que se

assentava a. nacionalidade. das mãos
do inimigo dos seus :interêsses políticos, até os nacionalistas al~es que
·formavam em outros países as minorias nazistas.
Assim. mesmo para segurança da
sobreVivência de um povo, êle deve
ser composto de elementos que concientemente veneram a :sua pátria. de
preferência a que se forma. de individuas apenas, -casualmente, pertencentes à coletividade na.clona.l por
efeito de nascimento. - Jurandyr Pi;.
res.- Paulo Nogueira.

N.0 3.828

A:crescente-.se a seguir do § 31 do

a.art. 164:
Art. Será obrigatório o ensino dos
fundamentos da democracia. e
da.

cooperação social, nos tênnos em que.
a. lei fixar.
J usti/icativa.

~ a obrigatoriedade da educação
']>ara a. Liberdade que a. emenda proposta estatui. Debalde se tentará assegurar nas leis a vigência dos postulados do regime de llberd2de sem
que se preparem sobretudo as gerações novas pa.m o respeito e a digni-

ficação da. Personalidade Bnmana..
Enquanto as facÇões fanáticas insis-

tem em despersonalizar os individues
visando um domínio sempre opressor
as democracla.s, em geral, relegam a
um. segundo plano o dever indecllnável .de contrastar tal perigo em suas
próprias fontes. Cremos firmemente
n!o haver garantia. maior para. a. vigência. da Liberdade que a resultante
do ensino obrigatório dos postulados

func!an:en.tais da democracia e da.
cooperação social. ministrado nos
mais amplos limites.- Paulc Nogueira. -

Jurandyr Pires.
0

N.

·

3.829

A seguir ao art. acrescente-se:
Terá. a. seu cargo a manutenção dos
alunos de aprovação distinta. para as
séries de acesso em qualquer curso de
ensino.

Justificativa
Trata-se do corolário natural do
ensino gratUito em todos os gráus
que igualm.ente propusemos nos têrmos da emenda. ao art. É de tôda
evidência que, para. que os resultados
visados
com medida amplíssima.

com o ensino sem ônus para.a. os alunos possa ser alcançado, torna-se imprescindível que caiba ao Estado pro.ver a subsistência, pelG menos, daq\12les que, não podendo fazer por conta.
própria, tenham revelado as suas
aptidões para o acesso ao saber. Os
benefícios sociais que resultarão des.s&
praY.idê_~çiJ:J. . são de alcance imprevisíveis. - PãiL1o · Noguetra~ ··=.- ;Jura:ndyr Pires.

N.0 3.630
Art. 164:
§ 35 Suprima-se.
§ 36 - Suprima-se.
JustifiCativa
~

A tradiç§.o artüstica do Brasil não
é de molde a. que se justifique a. existência. dêsses dois parágrafos.
O que êles podem é criar conflltos
de interêsses taivez graves.
A sombra. dêles se realizam, pela
imprecisão limitadora. das belezas que
defendem, as ma.is · estra.vagantes
loucuras de "Snobes·~ colecionadoras
de velhaca.riaS.
O progresso pode a.além disso, se
entravar na forma dia.eoniá:ria .do a:ttigo pelo exagêro .p ed.snte na . coce1tua.çã.o do que é beleza. Em realidade
não se justifica. a. sua existência no
~xto constitucionaL · Jurandyr Pi-

res.

-

N .0 2.831

Art. 164:
§ 37 - Substitua-se por "A famOta
tem direito a ampr.ro especial dos
poderes públicos. "
§ 3S -

SUprima-se.

Justificativa
Fazer restrição sôbre a ·natureza da
composição da. fa.mflfa para o efeito
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apreciar o problema pela forma e des-

prezar a. substância.

As próprias leis t.rabalistas tiveram
que amparar e reconhecer a.s situações "de fato•• existentes.
Essa conquista. agora está ameaçada.
_com êsse parágrafo constitucional que
não pode existir sem sacrificar direi-

tos

reconhecidos e conquistados na
evolução pacífica do nosso progresso
já

social e nos princípios reconhecidos
pela legislação de todos os povos
cultos, aprovados por vários Conggressos internacionais com o comparecimento e voto do Brasil.
Y.ais ampla jusificação foi feita
por nós da Tribuna, e consta do
Diário !la A,ssembléia.. 23 ide abril
de 1946, págs. 1.175 - do meio da
3.a coluna em diante - e do de 10
de maio de 1946, p;g. 1.628 - da primeira coluna em diante•. - Jurandir Pires. -Paulo Nogueira.
N.0 3.832
Art. 166 ..:.... Suprima-se.

.Justificativa
~ claro que a União poderá entrar
em entendimento com a.s demais nações vinculadas ao sistema. hidrográ!ico da. Amazônia..
O nomear e·s sa autorização, entre
tanto, na Comtttuição, implica numa
restrição a quaisquer outros entendimentos porventura necessários, pois
que a lei ordi.nária ficaria impedida
de -autorizar. - Juranà:ir Pires. Paulo Noguei~a.

N.0 3. 833
Art. 170 -

ferro".

I

-=- Suprima-se

"de

Justificativa.

Importam tanto a. segurança. nacio-nal as Estradas de Ferro quanto as
rodovias. Jis

auto-estradas

alemães

formaram os a.l1cerces de sua expansão béll~ para a guerra. relâmpago.
- Jurandir Pfres. ra.

Paulo Noguei-

N.0 3.834 ·

E uma ilt.1são repetinnos, coino nos
tempos coloniais que necessitamos é
de braços para a lavoura. lt certo que
a imigração de camponeses é útil.
mas um Pais se mede pelo valor mental de seu povo. A própria produção é
mais consum.o de energia psfquica
que muscular, na era em que vive-

mos.

A tendência é para a cerebração.
As mecanizações cada. vez mais automáticas nos afirmam que a tendência crescente, e depois da. guerra vertiginosamente crescente, é no sentido·
de pesar cada vez mais na produção

e contribuição

Art. 164: '
§

34 -

Suprima-se.

Justi!ieattva.
O naclonaJJsino dêsse artigo extravaza a todos os demais.

cerebral e

menos a.

muscular.
·
Em 1940, quando o 'Brasil estava na.
sua maior exaltação nacionalista, o
grande cientista. Lacovesky tentou vir
para. o Brasil mas respondeu-se-lhe
como a França a Lavoisier "0 Brasil
não precisa de sábios". Há, no momento, entre nos, tal desprezo pela
c"..lltura que se chega a temer pelo
nosso futuro .
A Rússia teve, logo no inicio de sua
revolução, idêntico proceder e Trotsky conta vaidoso, na. sua "Revolução
de Outubro", que mandou afundar navios cheios "da classe professoral" que
não podia acompanhar a obra revigoradora da revolução. O resultado foi
que o bom senso veio, a. seguir, importando-se técnicos e cientistas do ex~rior para poderem elevar o nível
cultural da Rússia e elevá-la em progresso e produção.
Assim. impedir que um estrangeiro
revalide seus diploDJ.aS e demonstre
sua. cultura· e exerca. a sua profissã.o
é não ter amor a algo ':).Ue estravasa
da Pátria para se abrigar sob o céu
àe, mundanidade como a. cultura e o
saber.
Felizes seríamos se nos viessem
muitos e muitos vultos estrangeiros
para trabalharem conosco nas profissões liberais.
O Brasil têm tal de/icit de engenheiroS que nem mesmo com uma intensa. imigração seria possivel suprir
a. lacuna. existente Para a. larga. realização que tem o que ser executada.. Jurandir Pires. - .Paulo Nogueira .
N.0 3. 835
. Acrescente-se depois

art.. .. as

do art. 171

nomeações a.pra os altos
comandos das !Orças armadas serão
aprovadas pelo senado Federal.
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JustiJica.tiva
E' medida salutar de segurança para. a. Federação e defesa contra a hipertrofia. do poder executivo que uma

vez firmado na fôrça pode comprimir
a fôrça da própria opinião pública e

àa vontade popular. res. -

Jurandir

cione êsses direitos fundamentais entre funcionários e mensalistas. -

randir Pires . .-

Pi~

Paulo Nogueira.

Art. 172.
§ 1.o - Suprima-se.

suprima-se.
SUprima·se.
, Suprima-se.
Justificativa.

N.0 3.840

Justificação

Para justificar basta. a citação da

seguinte regra de Descarte:

A lei orgânica estipulará com ma.ls
amplitude. Na constituição basta o

principio sob pena
de estender-se,
além de necessá.rio, o texto àa Carta
Magna, COlll visfvel diminuição de sua.

altura politica. - Juranàir Pires. Paulo Nogueirar. • • • • . . • • •. • • • . • ••

"Acêrca dos objetos propOstos, deve-se investigar- náõ o que os outros
pensaram ou que nós supomos, mas o
que podemos ensinar com clareza e
evidência".
Sala. das Sessões. ~m 18 de jnnho
de 1946. - Juranàir Pires. - Paulo

Nogueira.

N.0 3.837

N.O 3.841

.Art. 173.
§ 1.o Supriina-se.
§ 2.o Suprima-se.
§ s.o - Suprima-se.
§ 5.0 suprima-se.
§ 7.0 Suprima-se.

•

Justificativa
I.
Eses pará.gra.fos positivamente não
são de matéria. constitucional.
A lei orgânica.. das fôrças a.rm.adas
eVidentemente
desenvolverá.
essas
normas com. mais precisão e mais ma- ·
leabilidade. -

Jurandir Pires.

Paulo

Ju-

Paulo Nogueira.

Art. 176 - Substitua-se por:
E' ved-ada. a acumulaçãó de quaisquer cargos exceto o ée magistério
que é permitido havendo compatibilidade de horários.

N.0 3.836
§ 2.0 § 3.o § 4.0 -

Pais nas repartições. burocráticas dos
que o servem nas autarquias.
Não é justo, també~ que se sele-

NogueirQ.L

N:.0 3.838·
Art. 174- Suprima-se.
Justificativa

o assunto já está, nas lirruo.s mestras que cabem numa. constituição,·

regulado no inciso rv dQ art. 4.0 e
justificado na emenda. que a éle apresentamos. - Jurend.ir Pires. - Pa.ulo Nogueira.

-----Al:t. 177:
Pa.rãgràio fmico · -

Justi/íca.tiva.
Não é matéria constitucional a. forma do provimento dos ca.rgos de professores. Além disso a variedade do
ensino e a àiversida.&~ dos métodoS de

seleção são hoje assunto de largas
controvérsias e deperdem. das situações econômicas relativas dos estabe-

ledmen.tos e ela. própria economia. na-

cional.

O concurso de pro,:as se se ajusta.
com perfeição em certas disciplinas,
em outras é o menos aconselhável dos

processos.

.

O magistério como carreira da. mesma. forma. é pa.ra. certas naturezas de
conhecimentos a ministrar processos
de seleção ésta.gnante o desenvolVi-

mento cultural do ensino.
Os concursos d,e provtlS. magnifico
em. certos casos. perde, totalmente, a
sua. expressão seletiva em outros. Jurandir Pires. -· Pa7Llo Nogueira,.

N . 0 3 .839

Substitua-se no Capitulo !r do Tí·

SUprima...se..--

N.0 3.842
Inciso I, -

substitua-se

n - substitua-se por:

Os servidores

Art. 178 -

tulo VI:
· "Dos Funcionários Pübllcos Civis''
por: "Dos Servidores do Estado". ·

"funcioná.'"io'" por "servidores do Es-

Ju.sti/icativa
Não se compreende a. distinção nos
direitos entre aqueles que servem a.o

do ·Estado, nomeados sem concurso,
depois de dois anos de efetivo exer
cicio.

tado'".
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ou ao atingirem setenta anos de
idade.
§ 2.0 A lei
estatuiri. os casos de
redução desses limites quando se tratar de serviços prestados em condições
especiais, como sejam os em zonas
insalubres ou sujeitas a
pernoites

Justificativa

Não padece dúvida que uma República. democrática se pauta pela. igualdade dos direitos.
Dai não se justificar um tratamento diferente· quanto a
estabilidade
funcional entre funcionários públicos
mensalistas. e outras categorias dé continuados.
§ 3.0 A lei regulará a forma e as
serndores do Estado. Todos servem
condições
para as aposentadorias por
a Naçã9 e não há razão para se os
·
invalidez.
selecionar em castas. .Além disso se§ 4.0 Ao atingirem o limite de idaria melhor que se acabasse de uma
de
fixado no artigo, :poderão os servêz por tõda,s com o velho conceito
vidores do Estado ser compulsóriaplutocrata de que o trabalho é um fatnente aposentados. vor de quem emprega o esforço de
§ 55.0 o serviço público federal, o
alguém.
estadual,
a municipal e o prestado
O trabalho é um. direito medular do
a
autarquias
será. computado inteindividuo para a manutenção de sua
gralmente
.em
qualquer caso.
Cügr.üdade e elevação contÚlua do padrão econômico da sociedade em que
Justificativa

vive. - Ju.ranclir Pires. -Paulo Nogueira.
N.0

3.843

Art. 179:
Parágrafo

único Substitua-se
"funcionário por servidor".
E substitua-se: "Se êsse funcionário conta:r dez anos de exercício, pelo
menos, ficarâ em. disponibilidade re-

munerada".
por

servidores ficarão em disponibilidade remunerada na forma que
a lei estatuir".
~

Justificativa

A remuneração durante o impedimento de exercício é o complemento
·da garantia do art. 178. ·
A lei dirá do montante da remuneração conforme o tempo de serviço.
-

Jurandir Pires. -Paulo Nogueira..

N.0 3.844
An. 180:

. Suprima-se. tôda. a parte final que
diz: '"'o que lhe houver ocupado o lugar ficará, etc •• ''
Justificativa
Não havendo culpa do

ocupante,

mas do Estado, a êsse deve caber o

Onus do êrro cometido. -Paulo Nogueira. - Jurandir Pires.
~r.o

3.845

Acrescente-se depois do art. 181: ·
Art. Os serviciores do Estado terão
direito a aposentadoria. com venci-

Tinta anos de serviço representam
uma vida de trabalho e merece o prêmio de descanço. Quando, entretanto, se consome mais rápida. a existência nós pernoites continuados e nos
serviços em zonas insalubres êsses
valores têm que ser reajustados pelo
valor real do gasto fisico dipendido.
O Estado, sendo o resultado do consenso dos homens em razão da defesa.
mútua contra o que lhe perturba a
vida, tem obrigação de atender aque...
les -em que as enfermidades afastam
a capacidade produtiva. - Jurandi'l"
Pires. - Paulo Nogueira.
N.0 3.846

Acrescente-se depois do art. 181:
Art. - Os inativos do serviço pú...
blico terão suas pensões reajustadaS
tôda. vez que a. oscUaçã0 do poder
aqWsitivo da moeda fo1·çar um novo .
padrão de vencimentos para os servi·
dores em exercício .
Justificativa

O conceito mercantilista. de que -o
dinheiro é riqueza e não apenas um
padrão de medida variável no tempo
para. a. aferição dos valores relati.v.os
das utilldades, fez com que se cometesse a. injustiça de negar, pràtica.mente, a assistência social em virtude da degradação por vezes fabulosa, da capacidade aquisitiva dos penso~ do ~do.
Esse dispositivo além de significar
uma. expressão de justiça social é a.

mentos mtegrajs tndependente de correção de um êrro na. estipUlação
exame médico aos 30 anos de serviço . do amparo para. os que a idade ou o
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destina tiraram os meios de subsistência. Nogueira.

Jurandir Pires. -

Paulo

N'.0 3.847

Art. 185 e seus parágrafos.
Suprima-se.
Justificação
Em outra emenda foi regulado o
modo de feitura. das leis constitucionais. Uma emenda à constituição é
uma lei constitucional.
Sala das Sessões, em 18 de junho
de 1946. - Juranàir Pires. - Paulo
Nogueira.

N.0 3.848

Art. 186.
§ 1.0 suprima-se.
§ 2.0 -suprima-se.
§ 3.0 suprima-se.
JUStificação

. Eé matéria para ser regulada em
lei ordinária.
Sala das Sessões, em 18 de junbo
de 1946. - Jura'IUlir Pires. - Paulo

Nogueira. ·

N.O 3.849

Acrescente-se a. seguir do art. 189:
Art. - O Estado orientará as atividades nacionais pelos princípios da.
organização racional do trabalho.
J usti1ica.tiva.

A organização racional do trabalho representa. um i~perfeiçoamento
wcial ittegressivel. Os seus princípios têin hoje aplicação :universal..
abrangendo todos os ramos das atiVidades humanas.
No .grau do seu desenvolVJmento
atual pode-se mesmo defini-la como
a ·ciência e a arte da eficiência. Não
há. por que ln.slstir aqui nos incontestáveiS benefícios que resultam da
prática dos seus ensinamentos.
O ·que importa é atender nas conseqüências salutares que resultarão da.
afi.nnação de principiG que a emenda
concretiza.. Sempre que a ignorância
ou o empirismo se revelarem na. direção das atividades nacionais caberá
o recurso à invocação do texto cons-

titucional como justuicat1:va à condenação :formal que merecerem. Terá
ademais, como tôda. declaração de
princíPio, um encrme valor educacional.
E, convém lembrar uma constituição não tem o mérito apenas aquilatado pela maior ou·menor felicidade

com que organiza. os poderes do Estado. Vale também essencialmente
pelos rumos que traça. visando o futuro desenvolvido da. nação.
Nesse sentido dificilmente se negará a extrema utilidade da emenda
proposta.. Seu primeiro signatáriG esI;"era poder ainda Justificá-la, com
maiores minúcias, da tribuna. -

Pa.ulo Nogueira. -

Jurandir Pires.

N.0 3.85{)
A~t. 191 ::- Acrescente-se depois
dele;
Art. As autarquias e entidades de
.Serviços autônomos-. estruturar-se-ão
nos moldes dos pincfpios orgânicos do
Estados e nos têrmos estabelecidos em
lei.
§ As entidades de serviços autônomos serão consideradas pessoa. de direito público sempre que seus organismos ordenadores sejam constituidos pela representação etetiva:
a) dos consumidores ou beneficiá---rios--áos_serviços.
'
b) dos seus quadi-ósftnlcianaiS:·- c) dos poderes públicos ~ União • .
d.) do Poder Econômico.
Art. Serã determinada em Lei ·a. .
participação dos trabalba.dores na
gestão das emprêsas.

Justf./icativa,

Da Tribuna. pelo Dep'Utado P~ulo
Nogueira.
Sala das Sessões, 18 de junho de
1946. -Paulo Nogueira. - Jurandir

Pires.

N.0 3.851

~- 192
prima-se.

~

seus parágrafos

su-

Justi/icativa

A lel orgânica da Justiça. deverá
apreciar êste assunto com. a. a.mplitu..:
de que se torna. necessá.ria., di.:.--pen-

sando .a Constituição de gravar atê
medida. quase de regulamento com

que está redigida. -

Paulo Nogueira.

Jurandir Pires.
·

N.0 3.852

I -

Suprima-se "natos"

~ "&G

Dis-

trito Federal".
Justificativa
Em justificativas a outras emendas

salientamos o ascendente da consciência. da :Pátria,. .sôbre o causallsmo
do nascimento. E' verdade que a %or-
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mação psíquica do individuo e as próprias caracteristica do s~u super-egosão resultados- do . embate do seu id
naS agressões contra. o meio durante
o recalcamento dos seus impulsos para
o inconsciente donde emanaram. Mas
se essas possíveis desajustagens na
consciência coletiva se possa. observar
em relação aos brasileiros não natos
por outro lado é impossível diferenciar com precisão hoje as grandes
desharmonias, em virtude dos meios
de comunicação, que aproximando os
povos como que entrelaçou os costumes antes profundamente diferenciados. - Jurandir Pires. -Paulo Nogueira.
N.0 3.853
Art. (Onde convier) -

Os auxilias
que, por esta Constituição a. União
e os Estados prestam aos Municípios
devem ser aplicados, pelo menos na
metade do seu vulto, em beneficio de
ordem rural.
Justificativa

Toma-se necessária. uma. larga poU-

tica rural para. elevar o Brasil a uma
alta expressão de produtividade.
Assim sendo, o desenvolvimento
municipal deve atender. preferencialmente, às condições de saneamento;

dos meios de comunicação e da edu-

cação rural para a intensificação da.
sua. atividade produtora, a fim de bem

atender a oobjetivo colima.do.
atender ao objetivo colim.ado.
Paulo Nogueira. -

JurandiT Pires.

N.0 3.854

DispoSições Transitórlas:
Acrescente-se um &rligo ao Título
Especial onde convier:
Art. . . . Os dispositivos desta constituição referente as garantias individuais a dos Servidores do Estado retroagem quando em beneffcio do individuo a de.ta da instalação da Assembléia Nal!ional Constituinte.
Justificativa

A Assembléia. Ne.<:ional Constituinte tendo deixado com o Poder

Executivo a preiogativa. da expedição
de Decretos-leis assumiu outra. responsabilidade para com o povo que
tol a de lhe atender as aspirações
desde que se investir dos poderes ilimitados a ela contlados.
Deixando voluntàrla.mente de apreciar o que SES desenrolava, em seu der-

redor, enquanto dava tõda a sua atenção à feitura da Carta Magna, justo
é que faça pender o efeito dos seus
benefícios deste a data de sua instalação para corresponder à confiança.
que nela depositou a vontade expressa do povo brasileiro. - Jurandir Pires. -

Paulo Nogueira.
N.0 3.855

Transposição:
Os incisos XV e XVI do art. 3.o e
mais os artigos- 138, 139 seus parágrafos, 140 e seus parágrafos passarão
para o capítulo "Disposições Transitórias".
J 'USti/icativa.

Não pode constar do corpo de uma
constituição matéria orçamentária.. ·
No caso do art. 138 é um índice da.
nossa desconfiança no próprio parlamento que hâ de compreender 0 valor
do ensino e da educação do nosso povo. Nos demais é realmente transitório, pois que seria pessimismo demais
acreditar na. incapacidade eterna de
acabarmos com o flagelo da sêca.
A América do Norte, com as notáveis obras do New Deal rasgando o
Canal Ali-América, conseguiu transformar uma larga região, totalmente deserta (que não é o caso do Nordeste) numa refinitiva. região florescente.
Quanto ao Amazonas não é possível
com a simples enumeração da. percentagem fixa de valor da receita orc;a.mentã.ria, atender um dos mais complexos e empolgantes problemas .da
nossa batalha econômica.
Muito e · muito mais justo do que
deixar a Amazônia abandonada. de
recursos é a retirada das suas possibilidades objetivas de sucesso como a
concessão dada pelo Govêmo no Território do Amapá.
Essa concessão faz com que o Brasil abra mão d2. sua maior possibilidade industrial no norte do País opis
que é o único ponto de todo o nosso
solo para. a sepentrião, que dispõe da
possibilidade prática de usar o combustível do Peri e o ferro das entranhas da nossa. terra.
De qualquer maneira, pelos menos,
essa. transposição para. o capitulo das
dispoo!ções transitórias é medida de
estética na feitura Constitucional. Jurandir Pires. -

Paulo Nogueira.
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I
0
n. IX -

Art. 4.0 Em vez de :
Tráfego rodoviário interestadual.
Dizer:
"Tráfego ferroviário, rodoviário e
aéreo interestadual e telefonia interestadual".
. Justificativa.
Embora no artigo 3.0 - XIV - figure, entre as atribuições privativas da
União, "explorar ou dar em concessão
os 5ertiços de navegação aérea. assim
como os de vias férreas que liguem
portos marítimos às fronteiras nacionais, ou transponham os limites de
algum Estado", a inclusão no artigo 4.o da competência privativa da.
União de legislar sôbre "tráfego rodoviário interestadual'' poderia. levar
à suposição de que era deixado à competência dos Estados legislar sôbre o
trá.fego ferroviário e aéreo interestadual, bem como a telefonia interestadual. Sendo da alçada da União e não
dos Estados tal competência, conforme já constou da Constituição de 37,
art. 16 n.O XI, pois de outro modo
poderiam resultar dificuldades à circulação de mercadorias no interior do
Pafs, - há evidente necessidade de

tornar clara a competência da União,
tanto para o tráfego ferroviário e
aéreo e a telefonia quanto para o rodoviário interestadual. - Edmundo
Barreto Pinto.
N.0 3.857

n
0

Art. 4. - XVI Em vez de:
Ensino secundário e superior.
Dlzer:

"Ensino do segundo grau e supe-

rior".

Justificativa

A emenda. substitui a expreSsão "secundário" por segundo grau" .
Não inclui n. redação. do Projeto o
ensino comercisl e o ensino industr1al, que toma importância. cada vez
maior no pais. Basta. citar que o número de escolas técnicas de comércio.
que era em 1927 de 980 atingiu, em
1945, a 80.000.
·
Seria retrograda.r nã.o incluir D8S
atribuições da. União . legtsla.r .sôbre
essas modalidades de ensino. tão necessârlo ao momento.

A redação do Projeto é restritiva.
pois secundário é apenas o ensino

ginasial. -

Edmunão Barreto Pinto.

N.0 3.S58

m
Art. 105 - § único As decisões, nos dissídios coletivos.
poderão estabelecer normas e condições de trabalho.
Suprimir.
Justificativa
:este dispositivo importa em dar ao
poder judiciá.rio faculdades privativas
de outros poderes, qual a de baixar
regulamentos~ Existe ai evidente in..
trom.issão em atribuições legislativas.
que desnaturam a função julgadora.
Se outros órgãos do Poder Judiciário
nãõ. ~têm atribuições análogas, nem as
devem ter. não se justifica a anomalia
adotada . para a Justiça do Trabalho
no parágrafo único do artigo 105. Edmundo Barreto Pinto.
N.0 3.859
IV
Art. 127 - ns. V e X V. E' proibido tanto à União, como

a qualquer Estado óu Município e ao
Distrito Federal, aplicar tributos, seja
qual fôr a forma ou denominação:
.. a) sõbre bens, rendas ~ serviços um
de outro;
b) sõbre efeitos produzido..; por atos
jurídicos perfeitos e aocabat:cs; _
c) sôbre bens:-serviços ou atos vinculados à.s instituições reiigiosas e às
de ed~ação, de propagancl.'l. politica .
e hnmanitá.ria e de a.ssisttncia. social,
assim como a importação e produção
de livros, de periódicos e dz papel de ·
i.:npressão. ressalva'Clo, em todos os
casos, o impôsto sôbre a. rendn.
X. Os serviços públicos concedidos
não gozam .de isenção trib'.l:ária, salvo a outorgada por 1ei especial do goo..
· vêmo tributante.
Suprtmir o número X e substituil" a
letra a) do número V pel~ segui!lte:
"a) - Sôbre bens, xend&S e serviços uns dos outros, er...endendo-se a
mesma• proibição às concess~es de serviços públicos. quanto ·aos próprios
s~!viços
concedidos e ao respectivo
aparelhamento instalado e utii1zado
exclusivamente p~ o objeto da concessão.

A reefproca. imunidade trt:>utá.ri& de

c;.ue trata êste a.rligo não

~-pensa.

os
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concessão estadual ou. municipal do
pagamento dos <lireitos de import.a!:âo e do impôsto de renda, a menos
que haja. isenção ou reduçáa exp!'essa.
em lei federal.
A imunidade não- abrange tão pouco·
a. ~obra'Il.ça de taXas remuneratórias
devidas pelos concessionários de ser-

de pagamento dos impost!)S. aduaneiros e de renda. conquanto aquele di!positivo se re!er~e à 'isenção "para.
o aparelhamento já instalado.., isto é, .
depois de ter pago os direitos de alfândega.

Conv~m portanto esclarecer, sub~ti
tuindo a expressão "instalado e utilizado exclusivamente para o objeto da.
v.iços públicos".
concessão", pela clara estipulação
JU:~.-ti~fJa
cQnsatnte da. emenda, de que à isen-.
. o caso é o "da reciproca imunidade ção não atinge os impostos de al!ântributária. de Que, em. regime !edera- . <iega e de renda.. - Edmundo P.arreto
tivo, gcsam forçosamente os bens, Pinto.
rendas e serviços · da U!lião, dos EstaN.0 3.860
dos e dos Municiplos. O provimento
dos serviços públicos qu~ executados
v
diretamente, · quer por delegação ou
0
Art. 127- n. XIIconcessão, constitui obr!gs.çã::> precipua. da-s três pessoas de direito púEm vez de:
blico, ao passo que o !)Od€r de tribuO produto das multas não poderá ser
tar envolve o poder de perturbar e
atribuído,
no todo ou em parte, 8.0..'5
até o de destruir o objet~ sôbre q~
!uncionários, que as imouserem ou
recai.
confirmarem .
.As constituições d el391 e 1934, proiDizer somente:
biram à União, aos Estados e aos Mu"O produto das multas não poderá
nicipioo a reciproca. ttib\lta.ção de bens,
ser atrtbuido no todo ou em parte
rendas e serviços uns dos outroo, o
aos funcionários ...
que sempre se entendeu abra'I\ger os
serviços públicos· executados por conJ-ustificativa
cessão, já que isso nãa lhes tira. 6
A redação dêsse artigo, como está. no
caráter de serviços. públ!.co.s necessáProjet0, reproduz a forma. enganadora
rios à atividade do poder competente
introduzida na Constituição de 34,
p3.1"a criá-los e regê-los.
artigo 184, iludindo aos que acompaA Constituição de 1937. pelo paránham a. forte corrente de opinião con. grafo único de seu art. S2, criou grantra qualquer participação dos fun..
de contusão. Estados e Municípios
cioná.rios
no ~oduto das Dlulta.s. Os
lançaram tôda a sorte · d.e impostos
que recebem a quota-parte não são,
sôbre os serviços fed-erais: predial,
como podem supor os menos versaterritorial ~ a.té · im'PÕ3to por quilôdos no assunto, os. que impõem ou
metro pe J)nhas de esLradas de ferro
confirmam as multas. mas os que lade concessão federal.
vram os autos de infração; e êstes,
Admitido que fôsse o principio de
pela redação do artigo, continuariam
que a isenção de impostos ~ó pode ser
s. participar do produto de uma. fisconcedida pelo podtr competente ·para
calização em que são os agentes, pP.rlançá-los, desapareceria a imunidade
dendo a. imparcialidade e o prestigio
reciproca, princípio básico da FederS.'a ela. inerente. A eficiência da. !isção. A execução dos .s~"iços publicalização deve ser estimulada e precas, por meio d econet!ssão, pre~...sta
tnis.da sem dúvida; mas quando se
no art. 4.0 , se formaria. Jllope:ante. ·
avalia. pela correção. pontualidade. honestidade, e aplicação justa da lei, e
Aos eemais, os impostos estaduats ou
não apenas pela renda que produz.
municlapais sôbre serviço público feEdmu1'UW Barreto Pinto.
deral não interessam somente à economia dó Estado ou do Mumcipio
N.0 3.S6l.
tributantes e sim à de todos os Estados e Mu.nlcipiGS suuridos por U.'"ll
VI
pôrto ou por uma. estra.~'l. de fen~.
Art. 133 - m - Parágrafo único
por exemplo.
Em vez de:
Contra o dispositivo da COnstituição
Cobrar-se-á. contribu.içã.o de melhoria.
de 1934, arguia.-se. não st:m certa. '!a.sempre que se veri!ica.r valorização de
zão. .a sua possível int~.rpreta.ção no
sentido de isentar os c:,-erviçV;S públicos
!móvel, em conseqüência. de obras pú.
~oncedidos pelos Estados, e Munieípios
blicas. ~ tributo não podem ser
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eXigido em · limites superiores, quer à
despesa realizada, quer ao acréscimo
de valor que da obra pública. decorrer
para a propriedade beneficiada. A
lei federal fixará, para todo o pais,
normas uniform~ relativamente à
incidência e à ~obra.nça. da. contribuição d-e melhoria.
Dizer:
··
Oobrar·se-á. a contribuição de melhoria. no caso de valorização de imóvel em conseqüência de obras públicas. ~te tributo nã.o poderá ser
exigido em limites superiores, quer à
despesa. realizada, quer ao acréscimo
de valor real que da obra pública decorrer para a propriedade beneficiada.
A lei federal fixará. para tOdo o pais,
normas uniformes relAtivamente à
incidência. e à ~obrança. da contribUição e melhoria.
JustifiCativa

emenda visa evitar que, pelo emprêgo da ;pa.la.Vl'a sempre, se conclua
ser aplicável a cll1ltribuiçáo de melhoria em todos os casos, obrigatOriamente, quando lla-ja beneficiamento
de valor nas propriedSJdes em conseqüência de obras púobl'i.cas. Existem
inúmeros casos especialmen.te no melo
rura.l em que a aplicação do tributo
sel'ia. o con!isco pela impossibilidade
de ser pago. Convirá dar fleXibilidade
ao dispositivo, deixa.ndo que na aplicação sej&Dl aten<lidas as situações pelo
critério objetivo.
Casos pode haver também em que a.
va..lor.izaçáo .;eja. a.penas aparente e
simples conseqüência da desvalorização da moeda em que o valor é expresso.
Edmu1ldo Ba.TTeto Pinto.
A

N.O 3.862
VII

Art. 160-

Em vez de:
Os direitos individuais e a.s suas garantias, quanto aoo estrangeiros, sofrerão as restrições que a. lei estabelecer.
por motivo de o:r-dem pública ou segurança nacional.

Dizer;
.. Salvo as restrições expressas nesta
Constituição e a.s que a lei estabelecer
para garantia da. ordem pública ou segurança, nacional, gozarão os estran...
geiros dos mesmos direitos indiViduais

asseguradOs a brasUeiros".

J ustijicativa

A emenda Visa apenas destacar o
principio ds igualdade entre estrangeiros e brasileiros quanto aos direitos
individuais com a ressalva das limitações expressas na Cónstituição e das
que a lei venha a definir para garantia da ordem pública e da segurança.
nacional. Os estrangeiros devem saber que estão ampardos em sua
colaboração na vida nacional.
1:: pensamento das Classes Produtoras que a grandeza do Bra.sU, não po.
derá. ser construída sem a colaboração do homem. do capital e da. capacidade técnica estrangeira. -Edmundo
Barreto Pinto.

N.0 3.863.

vm
Art. 164 - § 1.0 Em vez de:
A ordem econômica

tem por base os
princfpios da justiça social, conciliando
a liberdade de iniciativa ou de empresa con1 a valorização huma:n.a do tra-

· b~

Dizer:·
.. A ordem e1:onômica. baseia-se na
iniciativa individual. no poder de criação, de organização e de invenção do
indivíduo, exercido dentro dos llrni..
tes do bem púbUco".
Justificativa
A modificação proposta na recla.Çál.>
dêsse parágrafo tem por objetivo de- ·
finir com clareza a ordem econômica
como é compreendida e como é tradicionalmente praticada no Brasil, aliá.s,
de scõrdo com. o sentido geral doo dispositivos desta Constituição. Reproduzindo a. definição constante da. Ca.t'tal
de 37, dará o relêvo necessá.r!o à iniciativa individual. e a reconhecerá. como
base da prosperidade ns.cional, desde que condicionada ao bem público.
O pa.rágra.fo, como foi redigido il.o anteprojeto, dá preeminênci-a. a.o principio de ju.st:ça na. distribUição da. rique- .
za sôbre o da necessidade de criar
essa riqueza, que é o imperativo econômico básico pa.ra. um país de tã.o
baixa. renda. .nacional e de tão gra,n....
des recursos potencis.is inexplorados
como é o nosso. - Edmundo Barreto
Pinto .

N. 0 3.864
IX
Art. 164 -§ 2. 0 •
A lei que regular o trabalho, a produção, e o co%lSUlllo poderá estabelecer

-323-

as limitações exigidas pelo bem pú·
blico.
Suprimir.
A redação dêsse segundo parágrafo
o toma. evidentemente inócu.o. Com
a. modüicação proposta para. o parágrafo primeiro, o sentido da limitação exigida pelo bem público, que se deve extender a. tudo que é regulado pela lei e não apenas ao trabalho, a produção eo consumo, está exatamente atendido.
Quanto à. faculdade de intervir no
domfnio econômico, consta ela do parágrafo seguinte. - Edmundo Barreto Pinto.

N. 0 3.865
X
Art. 164 - § 3. 0
Em vez de:

A faculdade reconhecida. à. União
de intervir no dominio econômico e
de monopolizar, mediante lei especial,
determinada indústria ou atividade,
terá por base o intereêsse público e
por limites os direitos fundamentais
assegurados nesta Constituição.
Dizer:
"A União poderá. intervir no dominio econômico mediante lei especial,
tendo essa faculdade por base o interesse público e por limites os direitos fundamentais assegurados nesta Constituição."

Justificativa
A emenda do § 3. 0 , além de cor-

rigir a forma. viciosa de dar como reconhecida uma. faculdade que está.
justamente reconhecida, visa suprimir a. referência à. monopolização por
parte da União "determinada. indústria ou atividade". Essa forma
de intervenção não apresenta nenhuma razão pa.ra. que seja mencionada
es especial. Muitas atividades são
monopólio do Estado, segundo já cons ·
ta de diversos artigos da Constituição. Quanto às indústrias, a menção
constitucional seria apenas um con·
vite à estatização de certas iniciativas, entrando em :matéria controvertida e de tão alta impoi1Ancia, cuj.l
delicadeza., aliás, vai além do que ~
supõe geralmente. - Edmundo Barreto Pinto.
N. 0 3 . 866

XI

Art. 164- § 4. •
Em vez de:
O uso da propriedade será condi·
c1onado ao bem estar social, de modo
0

que permita justa distribuição dela.,
com iguais oportunidades para todos.
Dizer:
"o uso da propriedade será. condicionada. ao bem estar social. "
Justificativa

A emenda suprime a parte fl:l.al do
parágrafo do projeto, cuja redação
provem da confusão entre distribui·
ção equita.tiva de benefícios sociais e
de oportunidade, com distribuição de
propriedade. O que é justo cllstrlbuir
por igual é a faculdade de adquirir
a propriedade, como aliás de ter acesso a tôdas as instituições da comunidade; -- justiça., segurança, educa·
ção, etc.
·,
·
Condicionar, por outro lado, o "uso
da propriedà.de" à 4'justa distribui·
ção" é quase que suprimir o direito
de propriedade assegurando na pró·
pria Constituição.
A limitação · essencial ao direito de
propriedade, que a Constituição não
pode deixar de assinalar, é a do bem
estar. - Edmundo Barreto Pinto .
N. 0 3.867

xn
~t.

164 ....

§

6. 0 •

Em vez de:
A lei regulará. a nacionalização pro·
gressiva. dos bancos de depósito, das
emprêsas de seguro e de capita.llza.ção. e de outras de fins análogos, em
tôdas as suas modalidades.
Dizer:.
"A lei regulará. as restrições ao estabelecimento de bancos estrangeiros
de depósitos, bem como a nacionalização das emprêsas de seguros e capitalizaç~o ....

Justificativa

A redação dêsse artigo do projeto,
no que se refere aos bancos de depósito, conduziria à extinção dos bancos estrangeiros de depósito, sem considerar os casos em que êsses bancos,
existentes ou a serem estabelecidos,
possam ser úteis. .
A medida foi instituída pelo artigo 117 da Constituição de 34, repetida na. de 37 e regulada pelo Decretolei n. 0 3.182, de 9 de abril de 1941,
que concedeu aos bancos então exis·
tentes um prazo de mais decinco anos
para se adaptarem aos preceitos le·
gsis.

Atendendo aos imperativos da poUtica de aproxima.çã.o continental,
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pelo Decreto-lei n. o- 3. 786, de 1 de
novembro de !941, foram autoriza.das
a. operar no pais, além do prazo estabelecido, no art. 1. 0 do Decreto-lei
n.o 3.182 citado, os bancos de depósito pertencentes aos naturais das
repúblicas do continente americano.
E. em setembro de 1942, pelo Decreto-lei n. o 4 . 650. idêntica medida.
foi adotada. com relação aos banco:;
canadenses.
m tôda a. conveniência, em vista
da necessidade de facilitar a. entrada
de capitais estrangeiros, de modüi·
ear definitivamente a orientação anterior, pois ·vinha ela sendo já ~~ra
da em favor dos bancos da. Amenca.
o dispositivo do projeto, com a z:egidez ·de sua redação,. iria trazer serio.:;
embaraços ao desenvolvimento industrial do pais. o Banco de depósito,
desde que importe capitais para suas
transações, é, aiém disso, um dos élos
da cadeia no comércio exterior
Convém não encerrar no texto constitUcional tfgia._ a possibilidade de
atender às conveniências nacionais,
quer com a formação de capitais nossos, quer com a colaboração dos capitais estrangeiros. · A lei poderá regular o assunto, apreciando suas dlversas modalidades.
Edmundo

Barreto Pinto.

A redação da emenda permite a entrada dêsse capital com vantagem reciproca para quem o traz e para o
país. - Edmundo Barreto Pinto.
N.0 3.869
XIV
Art. 164, § 7.0 :
Em vez de:
A lei regulará

a nacionalização elas
emprêsas concessionárlas de serviços
públicos feders.is. estaduais e municl..
pais. Será determinada. a fiscalização
e a revisão das tarifas dos serviços explorados por concessão, a. fim de que,
cacu.l.adas com base no custo histórico,
os lucros dos coneessiõiiárfos, não excedendo à justa remuneração do capl.
tal, lhes permitam atender às necessidades de melhoramento e expansão
dêsses serviços. A lei se apllca.rá às
concessões feitas no regime anterior
de tarifas estipuladas para todo o
tempo de duração_do contrato.
Dizer:
-~ emprêsas concessionárias de
serviços públicos federais, estaduais .o u
municipais deverão constituir com
maioria de brasileiros a sua administração ou delegar a braslleiros todos
os poderes de gerência".

Justificativa
astes dispositivos constavam das
N. 3.81>8
constituições anteriares, que estão
XIII
mais de acõrdo com as necessidades
Art. 164.
.
nacionàis (artigos 136. e 137 da Cons0
Incluir depois do § 6. :
tltuiçã.o de 1934 e artigos 141 e ·147 da
Constituição de 1937) • Os serviços pú"O capital estrangeiro investido ou
para investimento no pais gozará, com · bllcos exigem a inversão de grandes
as restrições constantes desta Cons- capitais a. juros baixos, os quais dificilmente serão levantados no nosso
tituição, de tratamento igual ao con~rca.do interno quando o próprio
cedido ao nacional".
juro da Carteira de Redesconto do
Banco do Brasll é mais alto do que o
Justificativa
geralmente possivel em tais serviços.
Reconhecida a necessidade do capi- A redação do projeto impedlrá a. ental vindo de fora, para desenvolver
trada. de capitais ps.ra. os serviços
nossas forças econ&nicas e permitir
públicos e terá repercussão desfafocriar o màis ràpidamente possivel
mvel no desenvolvimento do Brasil.
condições de melhoria do mvel de vida
A chamada "nacionalizs.ção" daSde nossa população, - é de extrema
~mprêsas concessionárias de serviços
necessidade dar ao capital que venha
públicos é uma expressão inócua. Em
colaborar conosco · na solução dêsse
que consiste ela? Na verida. das em· problema nacional as garantias de
prêsas ou de suas ações a nacionais?
tratamento e de estabilidade para que
Evidentemente não. Na subordinação
se sintam seguros en:. nosso pa.fs. Evidas emprêsa.s às leis do pa.is? Esta
dentemente não nos conviria o capitanto é forçosa para. as emprêsas n.a.tal de especulação, mas o que vem se
cionais como para as estrangeiras, às
investir em empreendimentos de utiliquais nunca se concede autorização
dade para a economia. nacional e para
para fu:nclonar no Brasil sem êsse citso :c:telhoramento individual do homem
positivo usual e precipuo.
do povo, visando, pois, um objetivo
A suposta "nac.ionallzação" n§.o tem
social.
pois outro sentido que o de pôr um
0

-
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· rótulo nacional em empresas estra.n~-

o que é necessá.rio em matéria de
naclonallzação de emprêsas de servi-

ços públicos é a participação, senão a
preponderância, dos elementos brasileiros em sua direção . E, nesse sentido, a emenda reproduz o Artigo 146
da Canstituiçã.o c!e 1934. - EdmundO

Barreto Pinto.
N.0 3.870
XV
Art. 164. § 10:
Em vez de:
Nenhum ramo da produç§.o nacional

poderá receber proteção alfandegária
por mais de trinta. anos.
Dizer:
..A proteção alfandegária. obedecerá ao objetivo de estimular a implantação, a produtividade e o desenvolvimento das indústrias e o melhora-

mento da produção nacion,al, para
melhoria do padrão de vida. do povo
brasileiro.,

Justificativa.
A redaçã.o do pará.grafo, como está
no Projeto,· nã.o defende o desenvolvimento nem estimula a eficiência da.
lndústrta. nacional, para que possa
concorrer com a de outros paises .
Quanto ao desenvolvimento ou proteção às indústrias nascentes, ·o período
de trinta anos, em certos casos, é excessivo : Outros há. em que a proteção
terá que continuar além dos trinta

anos.
Quanto ao aperfeiçoamento industrial, a garantia dada ao Projeto é antes uma forma de protecionismo preJ:w:Ucial,- que, nos primeiros anos do

periodo; se refletirá no alto preço de
custo do produto, e, nos últimos anos,
na não renovação das instalações e
do aparelhamento. A redação proposta dá à proteção alfandegária sua
verdadeira função econômica:
De um lado o estimulo à implanta- .
çfi.o e ao desenvolvimento da indústria.; de outro, a necessidade de :fa2J!la cuidar da constante melhoria de
sus. produtividade, isto é, ds redução
dos eustos de produção, único meio
de contribuir ~ a elevação do padrão de vida do povo brasileiro. - ·
Ed:m.undo Barreto Pinto.

N.0 3.871 ·
~

Art. 164- § 13.
A lei regüla.rá. s. priorldad~ nM v1a.s
marit1mas, terrestres fiuviais e aéreas,
dentro do território nacional, quanto

ao tráfego das mercadorias ma1s necessárias ao consumo popu1a:-, prescrevendo pena contra. os in!ra.tor~.
Supr1ml.r:

Justifícatft>:&.

o parágrafo trata de assunto que sO
a lei ordinária poderá regular eom
acêrto, nos períodos de congest1cna.mento de tráfego.
A intervenção nas ati7idades priva-

das, quando o bem público assbn o
eY.igir, está previsto no § 3.0 - Ecl·
mu:ndo Barreto Pfnto.

N.0 3 . 872

xvn
Art. 164- § 15 .
O poder público tem a obrigação de

assistir e amparar as
sua função social.
Suprim11':

~prêsas,

na

Justijica:ti'D(J,

Propomos a supressão dêsse parâgra!o porque. sendo reconhecida a

obrigação do poder público de assistir
e amparar o trabalhador (art. 164
§§ 24, 25 26, 27, 33). e deventio abcta
as emprêsas constituir um fundo de
beneficio soclal em favor dêle <§ 24,
n.o III) , carece de sentido o pa.Iãgrafo 15, no que se refere à. função
social das emprê.sas quanto a seus
próprios trabalhadores. - Edmtl.ndo
Barreto Pinto.

N .O 3 .873

xvm
Art. 164, § 16.
Em vez de:
A imigração poderá ser 11m1tada ou
proíblda em razão da proce1êncla. A
entrada. de imlgra.ntes estará. condicionada à sua capacidade física e civil,
ass1m como ·à garantia da troa assimilação. Incumbe à União, por 1nter:méc!1o de especial órgão arlxr;1nistrat1vo, coordenar os serviços referentes
à seleção, entrada, distribuição, colocação e ass!mllaçâo de imigrantes,
una com os outros, e bem assim os
se.%'viços de colonização e 1m1gre~o
interna com os de naturallzação de

estrangeiros.

Dlza:
"A imigração deverá ser estimulada,

podendo entretanto ser -llmitada ou
:p.ro1blda em razão da procedência. A
entrada de imigrantes será condicionada a seus atributos ind1v1d.uals, à

sua capacidade de as;imUaçA.o, ass1m

como à necessidade de preservar e
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desenvolver na composição étnica da ·
Justificativa
população os cara.cterfsticos de sua
A assistência ao desemprêgo em
ascendência européia.
conseqüência de crises econômicas
está assegurada pelo n.0 XI do artiE' livre a entrada. no pais, com as
11m1tações que a lei determinar, dos go 24.0 • Não depende do poder pútécnicos, cientistas, professOres ou ad- blico a existência de trabalho mas sim
m.in1stradores de empresas estrangei- o amparo pela. falta de traba.lh().
Mas não é possível ao Estado asseras".
gurar a todos trabalho que permita
Justi!icatifXL
uma existência digna. Seria utópico
ou então . obrigaria. o Estado a uma
A política imigratória que nos convém tem sido estudada recantemente despesa ilimitada e imprevisível com
por todos os ~ngressos promovidos o sustento de todos que estivessem,
no Brasil, para satisfação de nossas mesmo temporàriamente, e às vêzes
necessidades econômicas, e, especial- mesmo voluntàriamente, desempregamente, foi objeto de um ca!)ítulo da dos.
Conferência de Teresópolls, em que
Basta acrescentar · que a enorme
está s1ntet1za.do e bem de!lni.io o ro
renda nacional dos Estados Unidos,
teiro a. seguir. A última lei sôbre imi- ainda que uniformemente distribuida,
gração aproximou-se decididamente não permitiria assegurar a todos os
do que têm defendido as classes pro- seus habitantes o padrão mínimo de
dutoras. As condições a que deve sa- Vida indicado pelo Ministério da Agritisfazer a imigração terão que ser cultura. - Edmundo Barreto Pinto.
mais definidas na Constituição, salvaguardando os interesses da. nacioN.0 3.875
nalidade e permitindo a entrada em
XX
larga escala dos que, nesta época de
desajustamento na Europa, procuram
0
Art. 164, § 24. - n.o V.
refazer sua vida nos pafses novos.
Proibição de trabalho a menores de
Se o Brasil não organizar e facilitar quatorze anos, salvo, em casos excepa entrada de imigrantes, perderá mais cionais, mediante licença especial do
esta ocasião de se engrand~cer, com o juiz competente; de tra):>2.lho noturno
a menores de dezesseis · anos; e, em
bra~o e s. experiência dos povos mais
indústrias
insalubres, a menores de
velhos. Não mantém a emenda. a
parte final que consta do Projeto, por.. dezoito anos e a mulheres.
que não deve a Constituição dar pre" Onde se diz "14 anos .. dizer "12
ferência a sistemas de organização, anos".
entrando assim · em assunto contl"oJustificativa
vertido. Será mais indicaão deixar as
A proibição de trabalho a menores
normas de organização para a lei orde 14 anos é cópia de legislação es~ária, e qual poderá com mais flexlbilldade atender aos casos em aue trangeira e não atende às condições
a centralização ou a espectallzação do meio nacional e ao desenvolvimento fisico e mental das crianças brasilocal sejam mais co:avenie!ltas.
lei.r~s muito mais precoces que as eu
Que é desejável preservar, na nossa ropéias.
composição étnica, os caractarfsticos
A fixação do limite de 14 anos para
da ascendência européia, também pa
o início do trabalho juvenil está rigo:rece !ora. de dúvida.
·
rosamente certa nos paises em que
nesta idade termina o perfodo escoA emenda. acrescenta ainda. no interesse nacional, uma dispostção li- lar elementar. Não no Brasil, onde
o curso primário começa aos 6 ou '1
beral quanto à entrada de técnicos,
cientistas, professõres, etc. , oue vem anos, termina aos dez, onze ou. ma1s
tardar, aos doze anos.
suprir uma das mais graves ~e acentus.d8S laeunas de nossa clvillzação.
Na melhor das hipóteses o men!no
- Edmundo Barrete P:nto .
.
sai da escola aos 12 anos e fica até
14 anos sem poder obter emprêgo
N.0 3.874
c~mpat vel com as stlS.S fôrças e aptl·
does.
XIX
. O resultado é que milhares de me. A todos é assegurado trabalho que
ninos ficam à.sOlta, na ociosidade, e
·
possibilite existência digna.
se entregam. à vadiagem, ao jOgo e a
· Suprimir:
tOda sorte de vícios.
4

4

4

1
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do menor institui uma escola. de ma·
l&ndragem por um periodo de dois ou
três anos. ·
o bom senso indica. que a proibição
deve coincidir com a duração média
do currículo escolar primário. Terminando êste curso, o aluno que não
pretende ou não pode seguir o secundário - ou ficará ocioso pelas ruas
das cidades ou nas vendas . da raça.

nas horas em que seus pais estão
ocupados no trabalho, como agora.
acontece, ou poderá empregar-se em
misteres domésticos, em tarefas· adequadas, da. agricultura, o pastoreio, dos
engenhos, das fazendas e das oficinaS,

se fõr aceita a emenda. -

Ed.mu:ndo

Barreto Pinto.

N.0 .3.876
XXI

Art. 164, § 24, VI.

Repouso semanal remunerado aos
domingos e, ·nos limites das exigências técnicas das emprêsas, aos feria-

dos civis e religiosos, de acôrdo com

a tradição local.
Dizer:
''Repouso sema.nal, de preferência
aos domingos' •.
· Justijir:a.tiva ·
O repouso semanal . obrigatório é
consagrado pelos nossos costumes, e
Da. fixação do saJá.rlo nunca se deixa
de levar em conta êsse descanso, que
deve ser coberto regularmente pelo salário da. semana. Mas é dêsse modo
que êsse descanso semanal é remune·
rado, e não com o pagamento do pró..
prio dia de descanso. A modificação
de sistema adotado na fixação do salário iria. produzir, de momento, um
acréscimo geral de mais de 16% DOS
salários, sem contar o que produzi·
1'ia.m os feriados, e dias santificados

Viri2.

Não se pode alterar dêsse modo a
função do salário na formação dos
preços e no sistema. econômico do

pais sem deixar de sofrer as

cons~

qüências fatais na produço e na con..
corrência. com os outros países. A

emenda corrige o desvio constante do
projeto. - Edmundo Barreto Ptnto.
N.0 3.877

Art. 164, § 32.
Em vez <ie:
o ensino é Uvre a lnicla.tiva particular, respeitadas as leis que o re-

gulam.

"0 ensino é livre à iniciativa. particular, respeitad2S as leis que o regulam, cumprindo que o Estado o incentive e o ampare."
Justificativa

o acréscimo da. parte final, pxoposto
nesta. emenda, justifica-se porque o
Estado não pode apenas permitir, mas
terá. que contar C'<lm a difusão do en..
sino particular em todo o país, para.
corresponder à grande necessidade de
escolas, muito além do que o Estado
pode fazer por si. O ens1no secundário é ministrado, na. proporção de
mais de noventa por cento, pelas escolas particulares. Nos outros graus, a.
proporção do ensino particular é ca,..
da vez maior. Ca.be ao Esta<io incentlvá-lo, ajudá-lo a ser barato e eficiente, e não apenas livre. - Edmundo
Barreto Pinto.

Em. vez ele:

incluidos no dlspos1t1vo. Isso
agravar a 1nflação re1Da.nte.

Dizer:

N.0 3 .878
.A.-t. 164, § 24 - n.0 XII De!esa das profissões, pelz. regulamentação do seu exercício.
Suprimir.
Justificativa
O exercício profissional é livre, observadas as condições de capacidade
técnica. que a lei estabelecer,. coniorme
dispõe o § 17 do artigo 159. Assiin
sendo, o número XII do § 24 do a.rtigo 164 apenas introduz as noções de
defesa e de regulamentação das profissõe:.. A defesa de que se trata. não
é das Profissões e sim dos profissioais. Não cabe num texto constitucional a especificação do assunto, desde que seu objetivo é defender o interesse público acima de qualquer outro interesse e só a lei orQiná.ria. poderá faZê-lo conforDle os casos.
Alguns há em que ainda não se podem defender os profissionais. pois
será necessário antes estimular e
aperfeiÇOar a sua. formação. - Edmundo Barreto Pinto.

N.0 3.879
::xxiV
Art. ~64. § 30 - e § 34.
§ 30. Salvo nos casos de reciproc1·
da.de internacional aàmitidos em lei,
sõmente poderão exercer profissões
liberais os brasileiros natos e os natureallze.dos que tenham prestado serviço militar ao pais.
§ 34. SOmente a braslleiro nato é
permiti<ia. a revalidação de diploma
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expedido por estabelecimento estrangeiro de ensino.

SubstituaMse por:
"A lei regulará (; ex~rc!elo das profissões liberais e a revalidação dos di-

plomas expedidos pelos institutos es·
traJ:J.gelros de ensino.''

Ju.stificaçáo
Embora os dispositivos dos parágrafos 30 e 34 jã. constassem das Constituições de 1934 e 1937. é evidente que
o progresso do pais estâ exigindo a a.dmissão de profissionais ca.pazes, e.os
quais a legislação vigente tem fecha·
do a. entrada no Brasil, resultando
procurarem outros pa.ises, como a Axgentina. e a América. do Norte, que

muito se beneficiam do discenúmeüto e experiência dos profissionais que

tivera.m de abandonar os países da
Europa Continental durante a domi-

nação nazista. - Edmundo
Pinto.
N.0 3 . 880

Barreto

Incluir onde convier:
• A lei determinará. as neoessá.rias
· reStrições, para. evitar o desperdiclo
das matérias primas escassas ou para
cercear sua exportação.' •
Ju.stijicativa

lluma época em que a.s matérias
pnmas existentes em cada pais tomam importância primorcli&l, pois m....
fluem em seu destino econômico e politico no concerto das nações, nã.o pode o Brasil deixar de fazer o balança
dos materiais escassoS e insubstltuf'Ris que tem em seu solo e evitar seu
desperdício. A importância do assunto tusti!ica sua inclusão no texto canstitucional.
Tôda.s a.s emendas são as que foram entregues pelas classes coDServadoras e - são aqui reproduzidas como meio de :facll1tar o trabalho da
CQJ:n!ssã.o ConsUtuclona.l e no intuito
de dar maior divulgação e melhor

o estudo e conhecimento dos ilustres
constituintes, _.por ocasião da votação
em plenário.
Sala das Sessões, 25 de jun.h() de
1g46. - Edmumto San-eto Pimo.
li.O 3.881

n.0

Emenda
1 - ao PreA.mbulo
Substltua-se: •estatuimcs" por "decretamos"; e transponham-se as pal&'f!'SS "sob a proteçio de Deus" p,ara
depois da. palavra "democrático. '

Decretar é de signi!icação mais adequada ao sentido imperioso da le1,

alem de corrente em n05Sa técnica jurídica e consagrada. em tôdas as cons·
tituições brasileiras. Quanto à transposição sug-erida, a proteção divina. é
invocada para o regime estabelecido
e não para a reunião da A...~mbléla .
N.0 3.882
Emenda n. 2 - ao a.rt·. 1:
0

Substituam-se êsse art. e seus U
pelo seguinte:
A Nação Brasileira organiza-se politicamente sob a forma. de federaçio,
denominada Estados Unidos do Bm~
sil e constituida pela união perpétua.
e indissoluvel dos Estados, do Distrito
Federal e dos Territórios.
Justificação
:S desnecessário o desdobramento,
em duas disposições, do principio contido no texto do art. e no § 1.0 , alem
da inconveniência. de deixar parecer
que somente os Estados estejam liga·
d.os._por vinculo perpétuo e indissolu-

vel.

.

N.0 3.883
Emenda. n.0 3 - ao art. 2:

Substitua-se pelo seguinte:
Os Estados Unidos do Bra.sil adotam, como fOl'InS. de govêmo, a repú·
blica. democrática e representativa.
Justificação

Com esta qualificação precisa-se o
tipo de democra.cia. adotado, excluin·
do-s~ . a democracia. direta ou outras
formas não representativas e torna.n·

do-se desnecessá...'"'ia a. parte !ins.l do
artigo .
· ·
N.0 3 . 884
,I
Eme:lda n.0 4 - aditiva. a.o tit. I:
Acrescente-se, em seguida ao art·. 2.o:
Art. 3. O Dlstrlto Federal é a ca.pital da. República.
JUBti!fco.t;túJ
A emenda reproduz preceito impro-

priamente subordinado ao art. 1, como
um de seus parágra.fos, qua.ndc nio é
desdobramento da 1déla. nele cont1da;
deve passar, por 1sso, a constituir di&·
posição autônoma.
N.0 3.885

Emenda n.0 5 - ao art. 3,
Substitua-se pelo seguin~:

n.• I:
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Manter· relações com os estados estl'a.ngeiros e celebrar tratados e con~enções.

A palavra estado, jâ. empregada, em
disposição correspondente, na. Constituiçã.o de 1934 <a.rt. S) serve melhor à
. idéia. de potência estrangeira como
personalidade de Direito público, evitando a imprecisão do conceito de nação. E quanto a tratados e convenções, podem ser concluidos com ou~
tras entidades que não sejam . estados.

N.0 3.889

Emenda n .0 9 - ao art. 3, n.0 XI:
Substitua-se pe1o seguinte:
Fiscaliza.r as operações dos institutos particulares de crédito, seguros e
capitalizaçãQ.
Justificação

A forma proposta é mais simples,
sendo escusado a referência a bancos
e útU a. menção dos institutos de ca-

pitalização.

N.0 3 .890
Emenda n.0 10 - ao art. 3, n.0 XIV:

N.0 3.886

Substitua-se pelo seguinte:
Fixar as fronteiras do_ território nacional e resolver definitivamente sõbre os limites dos Estados. do Distrtto Federal e dos Territórtos.
Justificação

Dá.-se prece~ncla. ao problema da.
fixação das fronteiras· do território nacional, evitando a redundância. da especi!ica.ção "com outras naÇÕes" e .
aJustR.ndo o adverblo "de!initlvamente" à hipótese de Umites dos Estados.
N.0 3.837

ao art. 3. n.0 V:
Subistitua-se a. expressão "<lo pais"

Emenda. ·n.o '1 -

por

"naoional~·:

tiem" em vez de

e diga.-se · "esta.c.loperma.n~."

Justi/ictZÇáo

o

qu.ali!icativo na.donal tem sentido
maiS amplo, excludente eis. idéia de
região ou de território continental. Estaeionar é expressão ma.1s própria. para sign1!1car 1L temporariedade da. per.:manêncla de tropas alla.daS pOr mo-

tivo de mterêsse nacional.
N.0 3.888

Emenda n.0 8 - aO art. 3, n.O vm:
Substitua-se pelo seguinte:
Prover aos serviços de polieia. ma-

rítima, &ére& e cte fronteiras.
JU8ti/iCfU;ão

Se tais serviÇOS são privativos da

União; não interferem com os serviços
policiais comuns e locais, atribuídos à
. competência. de outr&.s entidade do. poder pdbllco. A ressalva é, portanto,
ociosa.

41

Acrescente-se, depois da palavra
Serviços.. , as palavras "energia elé-

trica."
A

emen~a

Justificação
visa a manter o regime

vigente, cuja modificação não se Just1fi<:a. E neste sentido o pronunciamento do Conselho Nacional de Aguas
e Energia Elétrica..
N.0 3.891

Emenda n.0 11 -·ao art. 3, n.o XV:
Suprima-se.
· Justificação

o assunto d~ve ser transposto para.
o artigo 5, regulador da. com.peténci~
não privativa. da União, a fim de que
ao Esta.c.to não se vede prover ~ tal ·
respeito.
N.0 3.892

Emenda. n. 12- ao a.rt. 3. n.0 XVI:
Suprima-S!!.
0

Justificação

F.' manifestamente descabido o. in-

ciso.

N.0 3.893
Emenda. n. 0 13- ao art. 3. n.0 XVII:
Suprima-se.
Justificação
Não há. necessidade do preceito.
N.0 3.894
Emenda. n.0 14 - ao art. 4, n.0 I:
Substitua-se pelo seguinte:
Direlto civil, comercial, penal, aéreo,
rural, do ~balho, processual e elei-

toral.

Justificação
2 esta, na. essên~ a !órmul& da
Comtltuição de 1934, preferível à designação genérica. d~ d1re1to privado,
de limitação incerta e controtoverttda. A clássica bi-partição do fireito

-330-

em público e privado é um dos principies mais discutidos e negados na.
moderna doutrina jurídica., não só por
falta de i.undamento sólido como porque não se chegou· a uma fónn.ula definidora da dicotomia; e ainda em face
do crescente interêsse social, ou de ordem pública, que vem revestindo princípios e normas tidos como tipicamente de direito privado. Duguit. entre
outros constitucionalistas de renome,
abala em seus alicerces a. velha. e !o!malistica conceituação romana. dos dois
direitos supostamente distintos.
Quer se tome por critério a idéia de
ordem pública como característica dos
pr~itos de direito público, quer se
atenda ao campo de atuação de cada.
um desse coll)os de leis, como preconisa.
Clóvis Bevilaqua, a verdade é que não
se foge à incerteza da noção. Dai a.
inconveniência. em transpor o conceito
para o terreno do direito positivo.
N.0 3.895
Emenda n.0 15- ao art. 4, n.0
Substitua-se pelo seguinte:

n:

Registros pú'blicos civis e comer-

ciais.

J?fStiticação
A referência a juntas comerciais,

que vem da. Constituição de 1934, não
tem razão de ser. O objetivo é dar
à União competência privativa para.
legislar sôbre todos os registros pú-·
blicos, não interessando à norma constitucional o tipo ou denominação do
órgão a que o serviço seja. atribuido.
N. 0 3-.896
..

Emenda. n.0 16 - ao art. 4.0 n.0 IV.
Substitua-se pelo seguinte:
Organização das policias militares e
condições de sua utilização como reserva dru, fôrças armadas nacionais
em caso de mobilização.
Justificação
A faculdade de organizar compreende ôbViamente a de regular a. instrução, justiça e garantias das policias militares; ao passo que a enumeração assim em têrmos taxa.tivos importará em exclusão de outras cond!;ões ou aspectos não previstos da organização.
N. 0 3.897
Emenda n.0 17 - s.o art. 4, n.o XII.
Substitua-se a palavra. "hldro elétrica por .. elétrica••.

Justificação
Qualquer que seja a fonte de energia. - hidráulica. ou térmica - deve
estar sujeita. à mesma disciplina Jurfdica, até porque freqüentemente se
conjugam numa. mesma. emprêsa ou
organização, que. de outro modo, seria regida por dois estatutos legalS
diferentes.
N. 0 3.898
0
Emenda n. 18 - ao art. 4, número XVIII.
- Substitua-se pelo seguinte:
simbolos nacionais.
Justificação
A alusão do inciso a forma e apresentação dos símbolos nacionais 1mEmenda n.0 22 - ao artigo 10.
União, que, na matéria, deve ser irrestrita.
N. 0 3.899
Emenda n.0 19 - ao art. S.
- Substitua-se pelo seguinte:
Compete à União. porém não privativamente:
I. velar na guarda da. Constituição
e das leis. <altere-se a numeração

CfO~eEaais-blc~OS)

X. organizar. a defesa permanentecontra os efeitos das sêcas e inundações.

Justificação
A inclusão do n .0 X carresponde à
supressão do dispositivo na parte referente à competência privativa.
N. 0 3.900
Emenda n.0 20 - ao art. 6 § 2.0 •
- Substitua-se pelo seguinte:
E' vedado a qualquer dos poder~s
ãelegar a outro a.s suas a.t.'"'ibuic;ões •
Justifieação
Fica assim esclarecido que o preceito v1sa. a evitar a delegação de um
dos poderes a outro, e não a outras
entidades ou órgãos, como, para certos casos, os Estados e os mun1cfp1os,
hipótese em que não ser-a prejudicada a !ndependêncla ou autonomia.
daqueles.
N. 0 3.901
Emenda n.c 21 - ao art. 7.
- Substitua-se pelo seguinte:
O Poder Legislaiivo é exercldc pelo
Congresso Nacional, que se compõe
da Câmara dos Deputados e do senado Federal. ·
Justfffcaçflo
Com esta redação suprima-se o vocâbulo "ramos", que pode ser ~-
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nensado sem prejuízo do ·sentido da.
d1sposição e não é de boa técnica. O
uso desta expressão na Constituição
de 1891 sofreu a censura. de seus comentadores.
N. 0 3.902
Emenda 22·. Art. 10.

- Substitua-se pelo seguinte:
os membros do Congresso Nacional, no ato da. posse, prestarão compromisso de bem cumprir os seus
deveres.
Justificação

"No ato da posse" é loctLçã.o mais
simples e expressiva que "antes de
tomar assento"; e o adjetivo "formal"
posposto a compromisso é perfeitamente dispensável.
N.0 3.903
Emenda n.0 23 - ao art. 11, § 2.0 :

Substitua-se pelo seguinte:
Na composição das comissões, assegurar-se-á. a representação proporcional dos partidos.
Justificação
A expressão .. tanto quanto possível" enfraquece o princípio estatuído.
A proporcionalidade não pode ser absoluta. · e tal contingência., por isso
mesmo, se verificará. mesmo sem a
restrição aqui suprimida. A parte final do parágrafo é ociosa.

N.0 3.904
Emenda. n.0 24 - ao

art. 15:

Substituam-se as pa.la:vras: "até a
·expedição dos diplomas para o perfodo seguinte" por "até a. ins4'..ala.ção
da legislatura seguinte".
Justificação

Pela disposição do artigo ficariam
os membros do Congresso sem a proteção aí dispensada durante o período
que medeiasse entre a. data da. expedição dos diplomas para a legislatura.
seguinte e a. da instalação desta.
quando, nesse período, poderiam ser
convocados extraordinàriamente para
o exercício do mandato. Na mesma
situação fica.ria.m os membros da Co- .
missão Perma.nente.
·
N.0 3.905

Emenda. n. 25 - ao art. 18, n, d:
Acrescente-se:
. "Inclusive entidade autárquica. e
sociedade de economia mista.".
0

. Justificação

E' a extensão, com o mesmo critério discriminativo, da proibição do
n.0 I, excluídas as emprêsa.s concessionárias de serviços públicos, por não
ocorrerem, quanto a estas emprêsas
de direito privado, os inconvenientes
que justificam a redação.
N.0 . 3.906
Emenda n.0 26 -ao art. 18, pará-

grafo único:
Substitua-se pelo seguinte:
A infração do disposto neste artigo
importa perda do mandato, declarada pelo ·Tribunal Superior Eleitoral, mediante representação do Ministério Público, de partido politico ou de
qualquer ddadã.o.
Justificação
A Justiça Eleitoral, · por seu 6:-gã.o
mais elevado, é que naturalmente de-

ve ser dada a atribuição de decidir os
casos de incompatibilidade, o que representa. uma garantia de isenção. De
outra maneira poderia prevalecer na
decisão o interêsse partidário, pondo
em risco a. situação das minorias. E
é uma conveniência de cunho democrático estender, a. qualquer cidadão,
a faculdade de representar sôbr~ a
ocorrência da incompatibilidade, além
de se tornar assim efetiva a flscallza...
ção das atividades dos ·represe!!ta.ntes.
N.0 3 .907
Emenda n.O 27 - ao art. 22:

Acrescente-se: "eleito na.
que a lei determinar".

:forma

Justificação

Com o adendo toma-se expressa a
necessidade da eleição de suplentes de
deputado, como faz o Pr()jeto relativamente aos senadores, no artigo

20_ § 4.0 •

N .0 3.908
Emenda n.0 28 -ao art. · 22, pará-

grafo único:
Substituam-se as palavras "nove
meses" por· "um ano".
Justificação

Não há razão para se fixar o prazo
fracionário. de 9 meses, em vêz do
de um. ano.
N.0 3.909
Emenda. n.0 29- ao art. 29, § 4.o:

Suprima-se.

-'ustijicaçáo

A existência. de suplente de senador
já está. prevista no art. 22. A substituição nos casos de vaga ou impedi-
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mento bem como o número ·de suplenteS, ~erão obj~lto da. lei.

N.0 3.913
F.Jnenda n. 33 - ao a.rt. 37, pârâ0

N~0

grafo único.
suprima-se. Trata-.se de ;natér1a regim~::r.t.tal; e a especuicaçao mova a.
Suprima-se a 2." parte•. e acrescentradição de nosso direito parlamentar.
te-se:
·
N.0 3.914
Parágrafo 11nico. Quando funclo- ·
nar como Tribunal de Justiça., o SeEmenda :n.0 34 - Art.. 38, § 1.0.
nado Federal serã. presidido pelo PreSubstituam-se as palavras "da maiosidente do SuprelJlo Tribuna.l Feria absoluta de seus :me:nbros'', por
deral.
J'UStijicação
..de dois têrços dos membros presentes".
A parte suprimida se refere à m.aJustificação
téria. que melhor se colocará no Regimento do Senado, pois, como presE' o critétio adotado uniformemente
ereve o art. 11, "a cada uma das Cânas constituições anteriores. A eximaras compete dispor em regimento
gên<:ia da. maJoria absoluta como qr:ointerno sôbre a sua. própria organizarum para a votação do-· projeto qe. lei
modificado é dema.s!adam.ente ngld.a,
ção".
podendo entravar a marcha da. "ela..
E a. parte a.dits.da. é uma transposicoração legislativa.
~ cio parágrafo único do art. 31,
cuja supressão é proposta na. emenda
N.0 3.915
3.910
Emenda n. 30- ao art. 30:
0

seguinte.

n.

N.O 3.911

Emenda. 0 31 Supnma-se.

ao art. 31:

JUSti/ÍCI'lÇii.o

O julgamento do Presidente da.
Repúbllca. e de outras autoridades federais pelo senado já. está previStO
em outros dispositivos, fazendo o artigo, portanto, uma excusada repetição. Além disso, faz lncongruêno::ia
com o disposto no art. 61, que atribui
ao Sellado competêneia -pa;ra. processar e julgar o Presidente da República somente nos crimes de respC>nsa.-

bllidade.

N.O 3.912
Emenda n.0 32 - ao art. 32.
SuprU:na-se a palavra "ainda" e

acrescente-se:
m - suspender a. execução, no todo
ou em parte. de lei, decret.o ou s.to
declarado inconstitucional pelo Poder
Jud!d.ário.

Jfl3ttficaç{Jo

E' a tra.nsposiçio elo texto do artigo
33, cuja supressão vem proposta. na
emenda seguinte, com & referêncla fl..
na.l a Poder Jucllclárlo em lugar de
"órgão competente••. Não há razão
])ara Se destacar em artigo mais uma

atribuiç§.o dada. llo Senado, além. das
do artigo anterior. E como quem pode
declarar a. incon:stuclo:nal!dade de lei,
<lecreto ou ato é o Judiclário, não se
justiflea. a. impreelss. re!erêncla. a. 6r..
~io

compete:lte.

Emenda n.0 35 grafo 1.0 :

Suprima-se

p~almente••.

a

ao art. 39, parácláusula "total ou

Ju.st!jicação .
o veta. parcial :foi adotado entre nós,
na ref<)nns. constituclona.l de 1926. O
que se pretendia com a. mova.çã.o. era
coi'b~ os abusos sem <:o:J.ta. d.a.s cna.·
mads.s caudas orçamentá.rtas~ Sem
maior justificação, porém, a reforma

tornou o veto parcial eXtensivo a tOda
a matéria. legislativa.
.
Os opositores d-essa. forma. de veto,
na. diseussã.o da. reforma, demonstra-ram que: a> o veto parcial arma. o
executi:vo de fô'lÇa demasiada; b) des..
tréi a correlação orgânica dos ~..gos

de lei: c> equivale a emenda. suprc::ssiva: cl) não tem em seu favor a consagração do direito estrangeiro, ignorado, como é, pela quase totalidade
das constituições.

CC!. Mário Casa.-

sa:nta O Poder de Veto, pag. 212.)
De fato, o veto pa.rcial aplicado à.
leg!slação ordinária ê Inteiramente
desconhecido no direito europeu. Não
o admite a constituição dos Estados
Unidos, que continua a servir de pa;ra.d1gn:la aos regimes pr~denclalis
ta.s do ·Continente. Pode~e 'm-e$Dlo
dizer que a inStitu!çã.o é inexistente
no direito norte-americs.:no porque,
na. esfera. estadual, enquanto nove
constituições não a reconhecem, trinta. e oito sômente a adm.ltem em matéria ol"Çaallentária. cor. Arthur Bro·
mage - SUJ.te Got>emement and Administrat:Wn, pag. 188 e segu.tnces;
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Trigu~o O Regime dos
11a União Americana, página
o

165.)

No campo do - direito estrangeiro
.aponta-se em apoio do veto parcml
ir.reStrito apenas .a Constituição argentina, em preceito que tol reproduZido pela Consttiuição Mexicana de
19l't A verdade, porém, é que, apesar
de previsto no texto constitucional,
pràtlca.mente o inttituto não funciona.
E' que. seja o veto parcial ou total,
:fica suspensa a execução de todo v

projeto, até que o Congresso se pro-

nuncie a respeito. O resultado disso
-é que o v~to pardal argentino não
tem servido sequer para aparar a.s
ea.udas dos orçamentos. A prop6s1t.o,
Calderon sa.l!enta. que, na. prática., êsse
tipo de veto está anulado <Derech.o
Constitucional Argentino, v. m, página 41.)
A nossa breve experiência. sob a.
Constituição de 1934 demonstrou, exuberantemente, que o veto parcial iro

restrito se converteu em processo doe

mutilação e deformação dos projetos
de lei, elaborados pelo poder competente. Rápida consulta. aos anuários
de legislação, de 1935 a 1937, mostra os
casos curiosos de le!s em que foram
vetados os artigos 1.0 e 2.0 , de supressões de fucisos de discriminação, c
até do veto de uma palavra no meio
de uma frase. Na l-egislação estadual
os disparates são àinda ma.is chocan-

tes,

pois, em muitos casos, os g~t!r
nadores alteravam. nas razões de vet'),
preceitos dispositivos dos projetos.
Em suma, o veto parc!al iri'estrito
não tem em seu favor a experiência
de· outros regimes. nem a - autoridade
da doutrina constitucional. No r:aso
brasileiro, é evidente que nenhuma
peculiaridade das nossas instituições
poQ.e .ser invocada para justüicar o
pr.ncfplo em aprêço. A verdade, ao
c·o ntrário disso, é que, com a providência prevista no Art. 134 do Projeto, o próprio veto parcial aos orçamentos torna-se inútU e, portanto,
ocioso, no texto constitucional em elaboração.
o

o

N.0 3.916
Emenda. n.0 36 - ao art. 39, § 3.0

SUbstituam-se as palavras "ms.iorla
absoluta de seus membros, por
.. maioria. de dois têrços clos membros
presentes••.
Justificação
E' a. mesma. mutatis mutandis, declarada ao pé da emenda n.o 34.

N.0 3.917
Emenda n.O 37- ao art. 44, I.

Acrescente-se, s.pós a palavra "velar" a palavra "especialmente".
Justijicf:lção

Não só no que respeita à observâncias das prenogativas do Congresso
N aciona.! dispostas na Constituição
deve velar o Senado, senão também
quanto à generalidade dos preceitos
constitucionais. Assim, a atribuição
do inc:so só lhe dev-e ser dadas em caráter especial.
N.0 3.918
Emenda n.0 38- ao

art. 56.

Substitua-se a palavra. "doença"
por "fôrça. maior".
Justificação
Marcado o prazo peremptório de
30 dias para a. posse do Presidente ou
dCJ Vice-presidente da República, sob
pena de perda do cargo, ind.lspensável
é prever, de modo genérico. qualquer
obstáculo que lhe impeça o comparecimento e que pode resultar mesmo de
uma ação externa. adrede preparada.
N.0 3.919

Emenda n. 39 0

grafo único:

Ao art. 57, Pará-

Acrescente-se:
·s~Ivo se esta decorrer no último
ano do periodo em curso".
Justijfcaç4o

Sc:rã. gravemente inconveniente proceder-se a um aeleiçâ\> para. presidente e Vice-presidente no caso de
vaga verificada, poucos meses antes
do término do período pre-Sidencial.
Nada justificaria a· agi•.aç~. o esfôrço
e .o custo de um pleito de tal natu·
reza., e que teria de ser reriovàdo :ogo

em seguida.

N.0 3. 920
Emenda n.0 40 - Ao art. 60. VI.

Substitua-se pelo seguinte:
Manter relações com os estados es-

trangeiros e demais pessoas jurídicas
de direito internacional.
Justificação
Estado, na técnica do direlto públl·
co. é que é a entidade pollt1ca. E.
qwmto ao acrésc1m(l proposto~ atenda.·se a que pode haver necessidac1e
de manter relações com outros organism.as internac1ona1s que nio sejam
Estados. como é " recente caso c:1a
Organizaçâo das Nações Unidas.
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N.0 3.921
Emenda n.0 41 - Ao art. 60. XV:W.

Suprima.-se.

Justificaçtio

Não é privativa. do Presidente d&
República., segundo o próprio Projeto,
a competência. para convocar extraor..
dinàriamente o Congresso Nacional.

Veja-se o art. 9.0

§

2.0• que o faculta

igualmente a um terço de cada uma.
daS Câmaras e à Comissão Permanente.
N.0 3.922
Emenda n.O 42 - Ao art. 62, n.
Suprima-se.
Justificação

A hipótese de crime contra o regi·
me democrático é previsão demasiadamente vaga. ~e regime está adotade
na. Constituição, que o estrutura e
defende por meio de normas adequacW.s. Atentar, portanto, contra a. Constituição caso previsto no inciso
inlediatamen.te anterior - naquilo a
que tais normas se refiram, já. é
evidentemente atentar contra o regime democrático.

. N.0 3.923
Emenda n.0 43- Ao art. 66 § 2.o:
Substitua-se pelo seguinte:
No tocante à lei orçamentá.ria, cada
Ministro de Estado responderá pela
exata realiza.çãc das despesas de seu
Mln1stér:lo, e o Millistro da Fazenda.
além disso, pela. regularidade na arrecadação da receita.
·

Justitica.c;á.o

N.0 $ .925
Emenda. n .o 45 - Ao art. 76:

Acrescente-se logo após a. palavra
"serãon as palavras "processados e."
Justijicaçá.o
.
A Constituição não indica o órgão
incumbido do processo nos crimes dos
Mlnistros do Supremo TribUnal Federal. A en1enda preenche a. lacuna..
N.0 3.926

Emenda n.0 46 - Ao art. 77, I. !:
Suprima-se.
J 'UStijicação

Trata-se de uma inovação em nosso
direito ·constitucional. A hipótese de
conflito entre autoridades judiciárias
e administrativas foi introduzida em
nossa legislação processual com o· vf..
gente Código de Processo Civil, mas a
verdade é que constitui uma aberração em nossa orga.nlzação ínstitudona!,.
de cunho nitidamente judicia.rista no
que toca ao contrôle dos atos Mministrativos. O MinistrC'I Orozilllbo Nonato,
em luminosos votos recentemente pro..
feridos no Supremo Tribunal Federal
c~ou a inovação de uxna exotismo
jurídico."-se--ao ·Poder Judiciário compete. preeminentemente, julgar qual..
quer causas ou questões e se, como
está no próprio Projeto, nenhUill9violação de direito pode ser excluida
da apreciação dêsse Poder, não é ad..
missível que a autoridade administra..
tiva interfira. para reivindicar atri...
buições contra o Judiciário emba.ra....
çando o serviço da justiça. o conflito
pressupõe duas jurisdições e a Admi...
~tração não tem .função jurisdi..

Responder o !.JJJntstro pelas despesas ClOnal.
N.0 3.927
ou pela arrecaãação da receita, como
está. no Projeto. é prescrição que dá
Emenda. n.O 4:7 - ao art. "17. I. b.
lugar a dúvida, parecendo re!erlr-se
Substitua-se pele seguinte:
à responsabilidade pat.dmonla.l e não
Os ministros de Esta-do e os do Trl..
. penal.
. bunal de contas, os jufzes dos tribuN.0 3.924
nais de justiça dos Estados, do Distrito Federal e doe Territónos ·e Oli
Emenda n.0 44- Ao a.rt. 68 § t.o:
chefes
de mic;sáo diJ)lomã.tica-, nos criSubstitua-se: "setenta. e dois"' por
"setenta" e "trinta" por cento e mes comuns e nos de responsabilidade,
ressalvado~ quanto s.os Ministros de
cinco e suprima-se ~ parte final.
Estado, o disposto no final do artigo 65.
Justificação
A aposentade>rta. compulsória dos
Juizes aos 70- anos, em vez de oos
72. melhor corresponde às conveniênciM da !'eeon:posição dos tribunais
e acs índices do tênno médio de Vlda.
e de capacidade ffsica. em nosso meio.
O modo ~ contage:n · de tempo de
serviço deve ser deixa.do à lei ordinária.

Jw;tiff.cal;/it)

Apenas fica alterada a redaç~. oom
ligeira transposição ou supr~áo d~
alguns elementos do periodo.
N.0 3.928
Emenda n.0 48 - ao art. 77, 11, b.
Substituam-se as palav'ras "Justiça.
local" por .. juizes loca.is".
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Se o recurso fõsse das decisões da.
justiça. local, inclusive. portanto, os
tribunais de justiça, criar-se-ia, com
o recurso ordinário para o Supre-

mo Tribunal Federal uma terceira
instância nas <-.a.usas de que trata. a
disposição emendada.
N.O 3~929
Emenda n.0 49 - M art. 77, 111, d.
Substitlla-se pelo seguinte:
Quando ocorrer diversidade de interpretação definitiva de lei federal
entre dois tribunais ou entre um dêles
e o Supremo Tribunal Federal.
~ a fó:rmula da v~· parte do artigo
96, m, d, do ante-projeto do Instituto, q11e fixa a regra em têrmos
simples e claros, sem alterar a tradição de nosso direito.
N.0

3.930

Emenda n. 50 - ao art. 77, IV.
Substitua-se pelo seguinte:
Rever, em benefício dos condenad<ls,
as suas decisões, e os processos find<ls,
em ma.té:ria criminal, quando julgados
por tribunais federais.
0

Justificação

Altera.-sa -simplesmente a redação,

mprimindo-se a especificação dos tribunais, que pode ser substituída com
vantagem pela referência genérica
oontida na emenda.
N.0 3.931

Emenda n.0 51 - ao art. 79
SUbstitlla-se pelo seguinte:
E' institu.fdo Da Capital da República, com jurisdição em todo o território nacional, um Tribuna·l Federal
de Recursos, composto de seis Ju!ze6.
Parágrafo único. Mediante proposta. do Supremo Tribunal Federal pode:rá a lei elevar o número dêsses
juizes e criar outros tribunais, da.
mesma na.tureza., fixando-lhes a ju..
rlsdição t.eritortal.
Ju.stt.jf.caçtlo

Não há necessidade de .se criarem

pelp menos jâ e logo quando se

~s.z

a inovação, três tribunais para &tender a parte do serviço hoje atrtbuido
ao Supremo Tribunal Federal, mórmente ae nio fôr ao no11o órgão, ccmo
o exigem motivos óbvios, competência par91 julgar recursos extraord1nàr1os. A ~oss1bll1dacte, deixada à lel
ord1nâr1a, de criar novos tr1bunaJ:!.

torna. perfeitamente dispeD.:)á.vel a :!nstituição, no texto constitucional, ae
mais de um dêles. Chega a ser mesmo.
data "'en!a, 1mprudente a I:ledidai, com
a agravante de acarretar vultosa <iespe.sa..
N.O 3 .932
Emenda n. 52 - M art. 80.
0

Substituam-se as pa.laVl"as "cada
Tribunal Federal de Recurso comporse-á. de seis juizes" por "Os juízes do
Tribunal Federal de recursos serão...
Justificação
~ o ajustamento · do texto do artigo~
à alteração da emenda. anterior.

N.0 3.933
Emenda n.0 53 - M art. 81.

Substitua-se pelo seguinte: ,
Compete ao Tribunal Federal de Recursos:
I - Processar e julgar as ações rescisórias de seus acórdãos.
II - Rever, em beneficio dos condenados. nos casos e pela forma que a
lei determinar. os processos findos em
matéria julgada pelas justiças locais.
m - Julgar. em recurso _ordinârio:
(letras a e b do n.0 II do Projeto) •
Justificação

Supritne-se a competência relativa. a
· recursos extraorcllnários.
O caso da letra a - decisão contra
literal disposição de lei federal sôbre
cuja aplicação se haja questionado ...,..._
apre&:nta. vários inconvenientes de ordem prática. Em primeiro lugar, é de
conceituação cli1fc11 e incerta, o que tem
levado os presidentes de tribunais dos
Estados, em regra, a admiti-los indistintamente, encaminhando ao Supremo
Tribunal Federal uma avalanche d&
processos, acolhidos em fn!lms. percen..
tagem. Além disso, põem em prejud1c1al1nstabWdade, durante longo tempo.
as decisões definitivas dos tribunais de
segunda insta.ncia, ocasionando, na blpótese de provimento, di!icll ~ ruinosa.
restauração da situação econômica
criada pela decisão recorrida. Ocorre.
mais, que a. violação do texto legal, do
direito em tese, pode ser reparada por
meio de ação rescisória.. E considere-se,..
ainda, por fim, que as decisões contrárias à literal disposição de lei muitas vezes podem ser objeto de recurso
extraordinário com base no inciso relativo, à divergência. de interpretação.
Poucos são, mesmo, os recursos extraord1nários interpostos com fundamento a.pena.s na permissão da letra a~
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A hipótese da letra b !ol objeto de
a.preclação. na iustif1cação da emenda
número ...
Quanto à letra. e. a atnbuião dada
aos Tribunais Federais de Recurso de
Julgar, por sua vez, em recurso extra,..
ordiná.rto, as dedsóes divergentes dos
tribunais locais importart&. em compllcar e protelar a crecisão das cau.ss.s
quando ocorressem dlvergências na.
interpretação ela lei, agrave.ndo-se o
~ que tanto tem prejudicado o ser. viÇO da justiça. coDStstente no congestionamento dos processos. Basta atender a que por êsse sistema., os feitos
poderiam ser julgados quatro vezea,

sem !alar no recurso de embargas.
N.0 3.934
Emenda n.0 54 - Ao art. 82:
Suprima-se.
Justificação

O assunto deve ser objeto de lei
· ~rdiná.ria.
N.0 3.935
Emenda n.0 55 - Ao art. 83:
Suprima-se.
Justificação

A matéria está atendida no art. 79. ·
çom a emenda n.O 51.
N.0 3.938
Emenda n.o 5õ - Ao art. 85:
Acrescente-se:
"que serão nomeados pelo Presldell.te
da. República:, Parágrafo único. -As
v.a.ga.s de juizes toga'Clos Go Supremo
Tribunal Militar serão preenchidas,
altema.da.mente: a prtmetra. por auditores de guerra permancnt;es; a segunda por advogados ou membro.s do
M1nistéri O'Público Mllita•r. de notório
saber e reputação ilibada., com lS anos
de efetiva prática forense, no min1mo,
indicados em lista trip!ice e excrutinio ·
secreto, pelo mesmo TribUDa.l, e a.
tereeira. por jurista. de livre nomeação
do Presiá.ente da. República•.
Justificql;ão

E' o texto proposto pelo ante-projeto
do Instttuto · Cart, J.03, pa:rá.grs.to
ónlco) • mais simples ..e me!los casuis-

..

~o

N.0 3 .937
Emenda n.0 57 - Ao art. 86:
Suprima-se.
Ju.stificat;ão
1!: a. matéria. regulada. na. emenda.

precedente.

N.0 3.938
Emenda. n.0 58- ao art. 87:
Supr1m~3e.

JT.Lv-ti/icação

E' assunto para a. lei ordiná.r1a., além
dt: estarem já os juízes em referôncia.,
como tod~. em geral, garantidos com '
sr irredutibilidade doo vencimentos.
N.0 3.939
Emenda n.0 59 ··- ao art. 88, paTá-

gra.Jo únfco:

--- - -- -

Suprima-se.
Ju.sti~áo

O art. 68, l i já prevê

a.

hipó~ee.

Justificação
Desde que há um trlbUDa.l ·em cada.

Estalío-e--no--Dlstrito, não se justifica.
a designação de regio:n4!, que ·deve ·eer- ···
reservads: })ara. circunserições com
preendendo ma.1s de um Estado, oo~o
sucede atualmente quanto aos T!'ibuna15 Regionais do Trabalho.
4

N.0 3.940
Emenda. n.0 60 - ao a.rt. 89, § 2.0 :
SUprima-~e.

Justificação
1:: dispensável

o dispositivo. A ma-

téria. está. compreendida. ·na competência da União para. legislar sôbre direito e processo penal.
N.0 3.941
Emenda. n. 61 - ao art. 90, li:
0

Sup.tima-se a. palavra "Regionais"
nesta e nas demais disposições correspondentes do Projeto.
N.0 3.94.2
Emenàa n.0 62 - ao art. 91, parág-rafo único:

Substitua-se pelo seguinte:
§ 1.0 o tribunal Superior será presi~do pelo Vice-Presidente do Supremo Tribunal Federal e os Tribunais
Regionais pelos Vice-Presidentes dos
Tribunais de A'Oela.ção, cabendo o encargo ao 1.0 VIce-Presidente nos tribunais onde houver mais de um.
§ 2.0 o Tribunal Supexlor Eleitoral
compor-se-á. do Presidente e de Juízes
efetivos e substitutos, escolhidos do
modo- seguillte:
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a) um têrço, sorteado dentre os Ministros do Supremo Tribunal Federal:
b) outro têrço, sorteado dentre os
juízes do Tribunal de Apelação do Distrito Federal:
c) o têrço restante:, nomeado pelo
Presidente da República dentre seis
cidadãos de notável saber jurídico e
rei;)utação ilibada:, indicados pelo Supremo Tribunal Federal. e que não
sejam incompatíveis por lei. .
Justificação
~ a. disposição do ante-projeto .do
Instituto (art. 99, §§ 1.0 e 2.0 ) . Assegura com precisão a formá. da composição do mais alto tribunal eleitoral,
prescreve o sistema da escolha por
sorteio. o que é uma garantia contra
a possibilidade de um processo arbitrário criado pela lei, e dá a presidência a:o vice-presidente do Supremo Tribunal Federal, evitando a inconvenien-te acumulação de funções
pelo presidente dêste. ·

N.0 3.943

Em-enda n.0 63 - ao art. 92:
Aerescente-se, em seguida ao parágrafo único, que passa a ser o § 1.o:
§ 2.:> Os Tribunais Eleitorais compor-se-ão de modo anál<lgo ao do Tribunal Superior Eleitoral: um têrço
dentre os juízes do '!Tibunal de Apelação d3. · respectiva sede; outro, de
juizes de direito com exercício na sede;
e os demais serão nomeados pelo Presidente da República, por proposta do
Tribunal de Apelação. Não havendo
na sede juízes de àireito em número
suficiente, o segundo têrço será completado com juizes do Tribunal de
Apelação.

Justificação
:i!: ainda a sugest.ão do ante-projeto
do Instituto (art. 99. § 3.0 ) inspirada
nos mesmos intuitos assinalados na
justificação precedente.

N.0 3.944
Emenda n.0 64 - ~ art. 93.
Suprima-se.

da emenda. anterior.

N.0 3.945
Emenda n.0 65- ao art. 94:

Su!li'lma-se.

N.0 3.94ô

Emenda n. 66 - Ao art. 96:
Suprima-se.
0

Justiticaçãó

A lei regularã a subStituição no
caso eventual de im:oedimento de juiz
do tribunal.
•
N.0 3 .947

Emenda n.0 67- ao art. 97:
Substitua-se pelo seguinte, conservado o parágrafo único:
As juntas eleito.rais: com atribuicão
de apurar as eleições, serão reguíadas por lei.
·
N. 0 3.948
68 - ao

Emenda n. 0
art. 99:
Substitua-se pelo seguinte:
Enquanto servirem, os membros da
justiça eleitoral gozarão, no que lhes
fôr aplicãvel, das garantias do art. 68
e nessa qualidade, não terão outra.S
incompatibilidades senão as declarada-5 em lei.
Justificação
As garar.-tias do art. &8 se estendenl.
no que forem aplicáveis, aos mem-

bros da justiça eleitoral que não forem magistrados da justiça comum,
pois êstes as têm. integralmente. Feita
acmela restrição. aesnecessâr1a é a indicação dos ns. I e n do citado artilgo.

N.0 3 .949

Emenda n.0 69 - ao al'lt. 103:
Acrescente - se ao n.0 I: "cotn sede
na Capital da República".
Acrescente-se ao n.0 II: "onde a lei
· determin.ar".
Acrescente-se ao n.0 m: "nas comarcas que a lei designar, competindo nas demais o exercício das respeetivas funções aos jui7..es de direito.
Suprimam-se os três parágrafos
dêste artigo.
Ju.stijicc.çáo

Ju.stf/f.Cc.t;ão

o assunto é o

Justijicat;&
E' matéria tam-bém já atendida nas
emendas precedentes.

Quanto à. substância., a t!menda dispensa a <:riação de um tribunal regional do trabalho em cada. Estado ou
Território, em muitos dos quais não se
justifica. a instituição de tribunais
dessa espécie em face do pequeno número de dissídios trabalhistas. Quan-
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grande vantagem, a extensão do artigo-.

"excetuado o Supremo Tribunal Federal."

N.0 3.950
0
Emenda n . 70 - aos arts. 105
e 196:
Transponha-se para -o art. 106 o

à organização do Poder Judiciário. reguladas na. Seção indicada. E quanto

parágrafo único do art. 105.
Justificc,ção

O parágrafo único do art. 105 cons-

titui evidentemente matéria a ser tratada como parágrafo do art. 1()6, a

cujo assunto se acha ligada.
N.0 3.951

Emenda n. 71

ao título da

0

Seção

vn:

Suprima-se: "da União".

Justificação

Trata-se de disposições _pertinentes

ao Supremo Tribunal Federal o órgão
disciplinar é desnecessário, senão
mesmo inconveniente, tendo apenas
por objeto os seus serviços internos
de secretaria.
N.0 3.956

..ao art. U2:
Substituam-se as palavras "assim
como os prlndpios constitucionais que
dela d-ecorrem" por "e observados os
seguintes principies'', completando-se
o art. com a enumeração constante
das letras b e i do n.0 I do art. 117.
Emenda - n.0.~--

Justificação

Justificação

Essas palavras são desnecessá~
porque a Seção está subordinada ao
Titulo da União.

-~~umeram-se· desde logo os principies constitucionais--a -que- a . ~rganjza_
çã.o dos -Estados fica subordinada e
que são os mesmos que podem dar
lugar à intervenção federal, prevista
mais adiante, excluído da enumeração
o item relativo a "forJll3. federativa",
dado que não há possibilidade de ser
prejudicada pelo Estado.

-

N.0 3.952
Emenda n.0 72 - ao art. 108:
Acrescente-se no final dêsse artigo:
"e demissível ad nu.tum".
Suprima-Se o § 1.0 e transforme-se
o § 2.0 em parágrafo único.

N.0 3.957

com a emenda torna-se desnecessário o § 1.0 porque a demissibilidade
ad nutum do Procurador Geral fica
declarada no corpo do art., relegada
para a lei ordinária a disposição relativa aos vencimentos.

Emenda n.0 76 - ao art. 116, n.0 m:
Substitua-se pelo seguinte:
Far-se-á a promoção dos Jtrlzes de
uma entrância para outra, nos Estados que as tiverem. alternadamente,
por merecimento e por antiguidade,
podendo ser recusada.

N.0 3.!:153
Emenda n. 73 - ao a-r t. 109:
Suprima-se o§ 2.0 e transforme-se o

O critério exclusivo da antiguidade
para a promoção à ~g-.mda entrância

Justificação'

0

1.0 em único.

mento OIJortuno das capacidades reve-

A supressão tem o mesmo motivo
da emenda precedente.
·

quece o estímulo para o ingresso o~
magi~tratura. E' uma inovação desaconselhável.
N .0 3 .958

vm do

IV do Titulo n:
Suprima-se esta Seção.
Transpo~se o artigo 110 para
depois do 73.
Incluam-se o aritgo 11 e seu parágrafo úzrlco como últUnas dlspo~ções
da. Seção I do Capitulo IV do Titulo
n e acrescente-se no final do utigo
Capit~o

é inconveniente: impede o aproveita-

ladas no serviço da carreira e enfra-

Ju.st:ficação

Ns. 3;955- 3.955
Emenda n .0 74 - à. Seção

Ju.stificaçáo

Emenda n.0 77- ao art. 116 n.o VI:

Suprtma.-se.

JU-Stificação

Já declarada qua.nto a dispositivos
semelhantes.

N.0 3.959
Emenda. n.0 'iS- ao art. 116, n.0 XI:
Redija-se: "A lei regulará. a organização e competência do Júri.''
·
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N.0 3.965

Com esta redação evita-se a dúvida
sôbre se a instituição é mantida como
está atualmente organlzadB..

Emenda n.0 84.- ao art. 127, n..0 X.
Suprima-se: "do govêrno tributante••.

N.0 3 .960

o Gcvêrno concedente. tendo em
vista. o Interêsse coletivo, deve ter
a faculdade de· estender, por lei especial aos seus concession.9.rios a
imunidade tributária <!e que êle p!'óprio gose.

Emenda n.0 79 - ao art. 116, n.0 XV:
Suprima-se.
Justificação

Trata-se de preceito dispensável em
face das regras gerais referentes ao
Poder Judiciário e da emenda n .0 74.
N. 0 3.961
Emenda n.0 80- s.o art. 117, n.0 I;

Redija-se desta forma.: "Para asse.
· · gura:r a <.>bseTVã.ncia. dos· principios
constitucionais enumerados no .artigo 112."

Justificação

A enumeração dos princípios em
referência é aqui dispensada por ter
sido transposta para o art. 112.
:N.0 3 .962

ao a.rt. 124,

Emenda. n.0 81 -

§

únicD:

Suprima-se o parágrafo.
Justificação

Jã exposta. quantc-

4.

melhantes.

dispositivo se-

N. 3.963
Emenda. n. 82 - .a.o art. 125.
Substitua-se pelo seguinte:
0

0

Os Municfpios serão orga.niza406
pelos Estados e. . nos Territórios pela.

Justific~fio

Emenda

N.o 3.966
n .o 85 - ao

art.

127,

n.0 XII.

Substitua-se pelo seguinte:
E ' vedado aos funcionários públicos qualquer participação nas multas estabelecidas em lei ou regulamento.
Justifico.ção

E • o d ispositivo do a.rt. 152 do ·anteprojeto do Instituto, concebido em têrmos mais amplos. de modo a. vedar radicalmente a participação inconveniente por tantos motivos, do funcionário público no produto das multas,
seja impondo-as ou confirmando-~s.
como quer o Projeto, seja <lenunciandó oo infratores.
N.0 3 .967
Emenda. n.0 86- ao art. 130, V.

Acrescente-se à. pa.lavra "expor·
tação'' a.S palavras "pa.l'a. o estrangeir<.>".

União.
Justificação

Dá-se uma. redação mais consentA.nea. com o sentido do dispositivc>substituido e cc>m a. colocação que lhe foi
dada. no texto do Projeto.
. N.0 2.964

Emenda. n. 83- ao a.rt. 127. n.o V.
Acrescente-se .a.pó.s a palavra. "denominação'• a disposição da letra. a
e suprima-se as !etras 'b e c.
0

Como a finalidade do dispositivo é
evidentemente a. de pernritir a. tributação sôbre mercadorias exportadas
para o estra.ngeiro e n.ão para. outro
Estado ou ponto do Pais (art. 127,
vn> • convém que a restrição fique
expressamente consigna.da. •
N. 0 3.968

Emenda. n.o 87 Suprima-se .

ao art. 136.

.iustijica.çã.o
A benção é llimitada.

e pOde dar
lugar a. !:.bUSos gravemente lesi11os aos
inter~ dÕ !isco. A lei discrimina~
ré. as hi!lóteses que devem ser aten~
didas e que podem sofrer alterações
determinadas por motivos de conveniêncla! do serviço tiscal ou do Jntel'êsse da Fazenda Pública.

Justificação

Se houver necessidade de convenção para o fim preVisto, suas clausulas hã.o de ser obrigatórias entre
os convenentes, independentemente
de qualquer mandamento . nesse sentido, sendo, por isso. inócuo o dispositivo.
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N.0 3.969
Emenda: n.0 . 88 -ao a:rt. 139, pará-

gra!oo 1.0 e 2.0 •

Suprima.-se
cados.

os

pará.graf05

indi-

Justificação

Não é próprio de texto constitucional entrar nas minúcias dos paragrafos cuja supressão se propõe nesta emenda.
0

Emenda. n.
Suprima-se .
0

N. 3.970
89 - ao art. 140:

Justificação
Com o pretendido plano de valorização e<:onõmica da Amazônia dá-se
um tratamento preferenciai a uma.
região do pais, quando há nele outras regiões da mesma natmeza.
e
com as mesma.S necesidades, às quais
não se daria igual benefício.

N. 3.971
Emenda n. 90 - a.o a.rt. 142:
Substitua-se os §§ 1.0 , 2.0 e 3.0 , pelo seguinte:
·
0

0

Parágrafo único. Os Ministros do
Tribunal de Contas terãt. as mesmas
condições de investidura. direitos, garantlas e prerrogativas dos juizes do
Tribunal Federal de Recursos.
Justificação

Nesta disposição fica incluída tóda.

a. matéria dos parágrafos citados.
N.

0

3.972

Emenda n.0 91 - ao a.rt. 148, n:
Diga-se "comissão remunerada.".·
Justificação

E'

o texto da Constituição de 1934

e da carta de 1937. A comissão re-.
munerada. é que pode se1 inconveniente para o interesse nacional.
N.0 3.973
Emenda n .o 92 - ao art. 148 m:
Substitua-se pelo segum1.e: .
"que tiver cancelada a SUA naturalização por exercer a t.i..vtdade nociva
ao 1nte.."êsse nacional, provado o t&to

em processo judicial. ••

N.0 3.974
Emenda. n.0 93 - ao art. 152:
Substitua-se :Pelo seguinte:
o sufrágio é univer~ e direto; o
voto é secreto; e é assegurada a representação proporcional dos partidos
politicos.
JU8ti/ieação

A representação-.éL-$.real1dade. dos
partidos politicos; e a cláusula "na
forma. que a lei esta-belecer" é escusada.

N. 0 3.975
Emenda n.0 94 - ao a.rt. 15G -§ 7.0 :
Justificação
E' uma penalidade que a. lei ordl....nári.a. mais p r opriàmen.t.e instituirá.
.
N. 0 3.9'76

Emenda n. 0 95 - ao a.rt. 159
Substitua-se pela segumte:

§ 12:

A assistência religiosa, sempre que
solicitada, será permitida, sem onus

para os cofres público.:> · nem constrangiménto ou coação dos assistidos,
em hospitais, penitenc1árias, outros
estabelceimentos o!icia.is. e txpedições
militares, nestas, porém, sõmente por
brasileiros natos.
Justificação

A emenda corresponde ao n.0 6 do
art. 108 do ante-projeto do Instituto,
que enuncia a idéia, sem alteração do.
conteúdo, em têrmos mais claros e
preciosos.
N.0 3.977

Emenda n. 96 - ao art. 159, § 17:
Substitua-se pelo seguinte:
E'· livre o exercício de qualquer profissão, observadas as condições de capaddade técnica e outr~ que, em defesa de eviden-te interêsse público, a
lei estabeleeer.
Ainda. é o texto prop.Jsto pelo Ins ..
tituto <art. 108, n.0 14) Não restrtnge a condições exclusivamente de capacidade técnica, como fe;.z o Projeto,
os :-equisi tos para o exercicio da pro0

fissão; permite

~~ &

le.t imponha. ou-

tras con<iiçõe.s, como a de idon ~dade
moral, em defesa de evidente interesse público.
N.0 3.9'78
Emenda n. 0 97 - ao art. 159 § 21:
Substitua-se pela segutnte:

E' garantido o direito de }lroprieda·

de; não poderá, todavia.. ser exercido

de forma ccmtrária. ao interesse so-
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cial ou coletivo definido em lei. A
desa.pr~pri.ação por necessidade
ou
utilidade pública fa.r-se-á. media.nte
prévia e Justa. indenizaçã.o. Em caso

de pengo iminente, como guerra ou
insurreição armada, poderão as autoridades competentes usar da propriedade particular até onde o bem
público exigir, ressalvado o direito a
ripida. indeDização ulterior.
Justificação

A redação proposta é, substancialmente, a do urt. 108 ~ 3C do anteprojeto do Instituto: tem a vantagem
de óeclara.r a subordinação do exercicio do direito de propnedade ao 1nterês5e
social, prindpil') consagrado
nas modernas cartas politicas.
N.0 3.S79

Emenda n.0

·.
§

25:

98 -

ao

a.rt. ' 159

particular. A :referência. á autoridade
suprime a. dúvida..
N.0 3.982
Ao art. 159, § 35:

Substitua-se a 2.~ parte ·do artigo
pelo seguinte:
"e, quanto ao confisco, a. perda dos
bens ilicitamente adquiridos em virtude de abuso no exercício de !unções
públicas, nos têrmos que a lei definir."'
.
J~tijicaçiio

C <reserva-se o preceito mora.llZa.C:.o!-,
sem a r~fcrência imprópria a enrique-

cimento ilicito; e limita-se claram~
te a penalidade à perda dos bens ma.)
adqUiridos.
N.0 3.983
Ao .art. 159, § 36:
Substitua-se pelo seguinte:

Não haverá prisão por dividas, salvo
a. do depositário e .a proveniente de

obrigação alímentar.
·
Substitua-se pelo seguinte:
Ninguém será . preso senão em naJ~ti/icaçoo .
grante delito, ::m por ordem escrita.
d& autoridade com'?'~tentte, nos casos
A alteração é apenas de redação,
expressos em lei. A prisão ou detensimplificando a do texto, sem prejuizo
ção, será imediatamente- comunicada. · do conteúdo.
·
.
ao juiz competente, que a relaxará, se
N. 0 3.984
for ilegal, e promoverá. sempre· que
Ao art .. 159, § 38:
de cllreito, a responsabilidade da autoridade coatora.
Suprimam-se as palavras "em cada
exercício".
Justificação

Justificação

E' também sugestão do ante-proje~ Sol> preferível, por mais sintética à do Projeto, que chega a proibir seja o cidadão
revistado em público e i!npõe à auto·
ridade exorbitante a perda do pôsto,
cargo ou função. São minudências
que a generalidade do preceito toma

A redação tanto se de,re referir a
tributação anual como à imposta. em
leis de maior tempo de duração .

to do Instituto (art . 108

N.0 3.985

Ao art . 160, parãgrafo único:

Suprima-se, por ter sido a tenctida. a
disposição na emenda anterior.

Substitua-se pelo seguinte:
O Govêrno Federal poderá ~pulsar
. do território nacional o estrangeiro perigoso à ordem pública ou nocivo aos
interêsses nacionais salvo se fôr casado com brasileira. ou tiv-er !Uho brasileiro.

N. 0 3.981
Ao a.rt. 159, § 2.o:
Substituam-se as palavras "seja qual
fOr o resi)onsá.vel pela ilegalidade ou
abuso de poder" por .. seja qual fôr a
autorid&de respons~vel'·.

Uma. dessas circunstâncias deve bastar para impedir a medida drástica da.
expulsão, a.branda.ndo-se. assim, no interêsse de membros brasileiros da. !amilia, o rigor do Projeto, que exige, para a isenção, as duas condições e ainda. que o filho seja brasileiro n&to.

dispensá.veis.

N.0 3.980
Ao art. ~59, § 27:

Jtmf/fcc.ç4o

O mandado- de segurança. é dado
contra. uma autoridade e não contra o

Justific~ão

N.0 3.986
Ao a.rt. 161:
Suprima-se.
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Justificat;áo

A disposição contém matéria a ser
atendida pela lei.
N.O 3-987
Ao art. 162:

Suprima-se:

Justi/icQ.~;ão

A proibição de propaganda. tendente

a. suprimir os direitos e garantias as-

segurados na Constituição prejudicará
o exercício de alguns dêles. como os
que protegem as diversas modalidades
da m.a.ni!estaçã.o do pensamento.
N.O 3.988

N.0 3.991

Ao art. 164:

Substitua-se pelo seguinte:
A ordem econômica e social será fundada nos seguintes princípios:
Justificação

Evita-se a ~efilrlção dos principias
indicados como direitos sociais, denominação que ev!dentemente nem a
todos se pod-e aplicar, além de ser de
con<::eituaçã.o diffcil ~ auvidosa.
N.o 3.989

Emenda n.0 108- ao art. 184,
Suprima-se o parágrafo.

A redação proposta é mais precisa e
muito se aproxima da do Ptojeto do
Instituto, excluindo, porém, os bancos.
pcir isso que a existência no país de
esta~elecimentos bancários estrangeiros facil!ta os negócios internacionais,
sendo certo que dificilmente aqui se
fixariam, ou continuariam, emprêsas
dessa espécie se lhes fôsse negada mteiramente a faculdade de operar em
depósitos.
Não con.vém igualmente marca-r na.
Constituição um prazo rigido e inflexivel para a transformação désses estabelec:mentos em emprêsas nacionais. A emenda atende a todos éss-es
objetivos

§ 4.0 :

Justificação
O assunto ficará. regulado, de ma-

neira completa, no § 21.0 do art. 159,
com a redação proposta na emenda
n.0 94.
N.O 3.990

Emenda n. 109- ao art. 164, § 6.0 :
Redija-se desta forma:
Só poderão funcionar no Brasil as
emprêsas de seguios e de cs..pitaliza.çã<l, quando brasileiros os seus sócios
ou acionistas. Aos estabelecimentos
que jâ est!verem funcionando sem êste
requisito a lei marcará. prazo para o
seu preenchimentc, sob pena de desa.proprmção das ações ou cotas de <::apitai pertencentes a estrangeiros ou
liquidação da emprêsa.
0

Justificação

Convém evitar a palavra "naclona:lização'". que tem mais de um sentido.
Parece que o intuito do § não é o. de
reservar, mesmo no futuro, à União,
o ct:reito de explorar os negócios a
que êle se refere, até porque para isso

Emenda n.0 110 - -ao art. 164, § 7.0 :
Substitua-se êste § pelo seguinte:
A lei federal regulará. a fiscalização
e revisão das tarifas dos serviços públicos explorados por concessão, para
que. no interêsse coletivo. delas retire o capital uma retribuição justa ou
adequada e sejam atendidas conven!entemente as exigências d·e expansao-e-melhoramento dos serviços. A
lei se aplicará. a concessões ·feitas-noregime anterior de tarifas contratualmente estipuladas para todo o tempo
de duração do contrato.
JustificaçáQ

Antes de tudo, é pre<::iso deixar bem
claro que a lei reguladora da matéria
é a federal. Depois, a Constituição
deve Unicamente fixar o princip!o geral - limitação de lucros à justa. retribuição do capital, de forma. a permitir a expansão e melhoramento dos
serviços O mais, inclusive percentagem de lucros e avaliação do capital
cCinstitui assunto para ser desenvolv!do na J:egislação ordinária. Convém
suprimir. a referência à nacionalizaç:io, palavra que possui várias acepções.
N .0 3 .992

Emenda n.0 111 -

n.0 m.

ao a:rt. 164.

~

9.o.

Transponha--se para as "Diõposiç~s
Gerais, co:n a seguinte redação~
Art. A nscatzsção das concessõe~
de minas e jazidas minerais. águas.
energia hidráulica e elétrica i)Oderá.
ser delegada 8.()S Esta-de~ que satisfizerem as eondições :fiXadas em lei, inclusive a de posuirem os n~os
serviços técnicos e administrativos.
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Justifzcação
O assunto prende-se à competência.
dos Estados. devendo por isso ~er incluido em disposições g~rais. AcrE~e
que, oo.mo se acha. J"edigido, o n.0 m
do § 9.0 do art. 164, se a.plica."t"ia a. tudo
quanto dispõe esse artigo, quando o
intuito é apenas referir à matéria do
próprio parágrafo. Limitada a delegação ao a.specfo da simples fiscaliza:ção, a emenda. mantém a. competência ·federal, em todGS os casos, para
a outorga das con~essões, não quebrando desta. forma o sistçma.
N.0 3.993
Emenda. n.0 112 - ao art. 164, §
9.0 n.o IV:
su~rima-se.

Justificação

A lei, já invocada. no inciso, pode
perfeitamente ficar reservada a providência, de ord-em administrativa,
que nêle se recomenda.
N.0 3.994
0
Emenda n. 113 - ao art. 164, §
10:

suPrllria-se.

Justificação

Os têrmos impreciosos e dem.asia.damente genêricos da disposição não
lhe possibilitam aplicação proveitosa.
Emenda.
rágrafo 16:
Suprima-se.
n.0

Em~nda

N.0 3.995
n.0 114 - ao art. 164,

~

13:

Suprima-se.
Justificação

E outro assunto para a legislação
ordinária., que atenderá às situações
d~ emergência.
:N.0 3.996
Emenda n. 115 - ao art. 164, §
0

15:
Suprima-se.

art. 164, pa-

Justificaçã.Q
Ocioso, por já ter a. União a. fa-

cul~ade _de legislar sôbre imigração e
emJgraçao (art. 4, n.o XIV).

N. 0 3.998
Emenda n.0 117 - ao art. 164,

24

n. 0

§

II:

Substitua-se:
Salário minim.o fixado em le1, de
acõrdo com a natureza do trabalho,
as condições de cada região e as necessidades normais do trabalhador.
Justificação
A reivindicação que vem sendo atendida. quanto ao salário minimo nas
constituições anteriores (de 1934: art.
121 § 1.0 , letra b, Carta de 1937. § 38,
h) e foi acolhida no ante-projeto do
Instituto (art. 108, n.0 16) é baseada.
nas ne~ssidades do trabalhador.

Justificação

Inconveniente. Motivas e circunstâncias eventuais é que podem tomar
a medida necessária. ou útil, devendo,
assim, ser deixada ao critério do legislàdor ordinário. Além disso, é sabido que a proteção alfandegária. pode constituir uma medida de defesa
de interêsses do pais -em matéria de
comércio internacional, e a limitação
a. pr2.2a certo poderia privar a nação
de~ta arma de defesa..

N.0 3.997
116 - ao

N.0 3.999

Emenda n. 118 0

24 n.0

m:

ao art. 164,

§

Substitua-se pelo seguinte:
Participação do trabalhador nos lucros das emprêsas, nos casos e pela.
for:na que a lei determinar.
Justificação

Em se tratando de uma experiência.
deve deixar-se à lei ordinária a indicação dos casos e condições em que
a !!ledida deve ser aplicada.
N.0 4.000
Emenda n.0 119 - ao art. 164, §
24, n.0 VI;

Substitua-se pelo seguinte:
Repouso se!Illl.nal, d~ pref~rência aos
domingos. bem como nos f~rtados ciVis e religiosos, de acôrdo com a tradição local, respeitadas neste caso as
exigências té<:ni.cas das emprêsa.s.
Justificação

Nem sempre é possivel o descanso
no domingo. A rigidez o preceito de-
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sorganizalia. ou faria paraliza.r muitos serviços de interêsse coletivo, de
!ndis})ensável continuidade.
Qu.aoto à remuneração deve ser
objeto da. lei ordi.ná.ria.
N .0 4.001
Emenda n.0 120 - ao art . 154,

JustificaçfúJ

Já está regulada a matéria no I 30.

N.0 4.006
Emenda. n.0 125- Ao art. 164 I 35:

Redundante .
N.0 4.002
Emenda n.0 121 - ao art. 164, §
27: .
· Suprima-se as palavras e o exercicio de funções delegadas do poder
público."
Justificação

~ excessivo e não se coaduna com o
regime politieo instituído, a faculdade que se pretende atribuir aos sindi~
catas, de exercerem funções públicas
delegadas.
N.0 4.003'
0
Emenda n. 122 - ao art. 164, §
29:
SaJ)rima.-se a palavra "natos, .

Justificação
Não é razoável a exigência da

qua~

!idade de brasileiro nato para as atividades enumeradas. ·
Argemiro Fialho.

N.0 4 .004
Emenda n. 123 - ao art. 164, § .
0

30:
Substitua-se pelo seguinte:

A lei regulará a revalidação de diplomas e os casos e condições em que
será licito aos estrangeiros o exercicio à e profissões libera~.
_Justificação

as ma-

téria.s tratadas nos § § 30 e 34 do Projeto, permitirá colocar a questão do
exercfcio de profissões liberais no Bra-

sil

eiJl

N.0 4.005
Emenda n.o 124- ao art. 164, número 34:

Suprima;se.

Justificação

Esta. emenda, que engloba

ros.

§

25:
Suprima-se a 2 .a parte.

1946. -

vêrno e escolas superiores contra.tam
especialistas e professores estrangei-

base de reciprocidade, resssal-

vada. s. existência de revalidação do

diploma expedido por estabelecimento de ensino estrangeiro, cuja idoneidade seja rEConhecida pelo govêrno
brasileiro. O Brasil precisa, para. sea
cresenvol\'imentD, do concurso de técnicos. As próprias emprêsas do Go·

Suprima-se.

Justificação

Imprecisa. Mal colocada no capitulo

dos direi tos sociais, constitwndo além
disso assunto para. a lei ordlná..."'ia.
N.0 4.007
Emenda n .0 128- Ao

Suorima-se:

art. t64

§ 38:

Justific(jçã(f
Matéria processual - da competên-

cia da União.

N.O 4 . 008
Emenda n.o 127 - Ao a.rt. 164 1 39:

Suprima-se.
Justijicaçlio
Já

atendida a matéria no

§

3'1.

N.0 4.009
Emenda. n .0 128- Ao Capitulo I do

Titulo VI:
Suprima-se o capitulo.

Justificação
As disposições do capitulo nã.o encerram matéria de ordem constitucio-

nal, a. não ser quanto a. do § 3.0 • atendida na emenda seguinte.
N .0 4.010 - 4.011
Emenda n .0 129 -Ao art. 169:

Substitua-se pelo sfguinte:
Ao Conselho de segurança. Nacional, cuja organização, competênc~Ji. e
funcionamento serão regulados por lei,
cabe o estudo dos assuntos relativos
à segurança nacional.
Justificação

Não é necessário inscrever na Constituição

~

atribuições e fiualidades
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dos órgãos especla1s das !Orças armadas.
N.0 4.012
Emenda n. 130 - Ao art. 172 § 4.0 :
0

Suprima-se.
. Justificação

de

A criação de tiros
guerra também
é detalhe da organização do se:rviço
m.illtar. e constitue objeto de leis e
regulamentos especiais.
N.O 4.013
Emenda n. 131 -Ao art. 173 § 2.0:
0

Suprima-se.
Justificação
Também aqui a matéria, relativa. á
organização militar. deve ser deixada.

a.o critério do Iegisl.a.dor orcllná.no. que
atenderá sem embaraço às co'!lventê!'l·
cias de ordem técnica. ou transitórla
que os órgãos superiores do comando
militar inspirarem.

N .0 4. 014
Emenda n. 132 - Ao art. 1'73 § 3.0 :
0

·,

Suprima-se.
J?.lStijt.caçã.o
E• a mesma da emenda precedente.
N.o 4. 015
Emenda n.O 133 - Ao art. 173 § 5.c:·

Suprima-se as palavras "com a.s
vantagens asseguradas em leiu.
J usti/ictu;é.o
A ressalva é d!spen.sável.
.

N.0 4.016 - 4. 017
Emenda n.0 134- Ao art. 173 § 6.0 :

Acrescente-se depois da palavra
'' serviço,. a palavra "sômen.te".
Justificação

Com a e~da, a disposição · fica
acomodada c\ regra já estatuída no
art. 20 quanto ao exercfclo de mandato legislativo.
N.0 ·4.018
Emenda n .0 133 - ao art. 17'1:

Suprima-se.

Justificação

Os funcionários mencionados no artigo já têm asseguradas as sua.s garantias de v!taliciedade ou estabill-

dade em outros dispositivos constitucionais ou legais.
N.0 4.019
Emenda n.0 136 - aos arts. 178 e 179
Os funcionários públicos. depois de

dois anos qua.ndo nomeados por concurso de provas, e depois de dez anos
de serviço efetivo nos demais casos,
só poderão ser exonerados por sentença judiciária ou mediante processo adniinistrativo, regulado em lei, e no
qual seja assegurada ampla defesa.
(art. 148, n.0 3 do Instituto)
Justificação
A redação, que é a do art. 148, n.0 3

do ante-projeto do Instituto. está mai.~
mais adequada e de acõroo com a
tradição de nosso direito.
N.0

~.020

Emenda n. 137 - ao art. 182, f 1."
Acrescente-se:
•
m- à detenção em estabelecimento ou local não destinado a réus de
crimes comuns.
0

Justificação

A sugestão vem do ante-projeto do
Instituto e no projeto Sampaio Dória. Têxto idêntico está na ConstitUição de 1934 <art. 175, 2, b>. ~ restrição à liberdade que não pode deixar
de ser facultada. ao govêrno na emergênci~ que dâ. luga:.- · ao estado de sítio.
N.0 4.021

Emenda n. 1.38 - ao art. 182 § 6.0 :
Suprimam-se a.s palavras: .. no exercicio de sua:~~ funções. ••
0

Justificação

A cláusuls restritiva pode dar lugar
a abusos. com alegação de que em determinad~ situações
ou em certos
momento.s o titular dos. Ca.I'gos ou
funcões indicados não El5t.'i. em exercício -de sua atividade funcionai.
N.0 4.022

Emenda n.0 130 - ao art. 182: ·
Acrescente-se:
§ 8.0 A cireulação de livros, jamais
ou de quaisquer publicações, e o fun- ·
ciona.mento das estações de rádio não
serão obstados desde que os seus autores, editores ou diretores o submetam à censura.
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:t outra proposta razoável do ante...

projeto do Instituto. Desde que a em·
prêsa de publicidade se submeta ao
regime excepcional imposto pela autoridade, deve ter .assegurado a. direito ·de não ser interrompida. em suas
atividades. Esta interrupção traria prejuízos pammoniais, sem interessar às
necessidades ou conveniências da 3e-

gurança pública~

N.0 -4.023
Emenda n. 140 - ao art. 184:
Suprima-se o § 1.0 : e transforme-se
em artigo o § 2.0
0

Jv.sti/ic~ão

A obrigação imposta ao Presidente da
República. no § 1.0 já consta. do artigo 183 § 1.0
N .0 4.024
Emenda. n.0 141- ao art. 185:
~ubstitua-se pelo seguinte:
A ConstitUição poderá ser refo!mada, por iniciativa do Congresso Nacional, ou das Assembléias dos Estados .
·
§ 1.° Considerar-se-á proposta a reforma, quando, sendo apresentt:cds. por
uma quarta parte, pelo menos, dos
membros de qualquer das Câmaras
do Congresso Nacional, for· aceita,
em três discussões, por dois têrços dos
votos em uma e em outra. Câmara,
ou quando for solicitada por dois têrços dos Estados, no d~Ul'So de um
ano, representado cada Estado pela
maioria de votos de sua Assembléia.
§ 2.0 Essa proposta dar-se-á.
por
aprovada, se no ano seguinte o for,
mediante três discussões, por maioria de dois têrços dos votos nas duas
Câmaras do Congresso.
§ 3.0 A. proposta aprovada publ!car-se-á com as asstnatures dos Presidentes e Secretários das duas Câmaras, e incorporar-se-á à Constituição como parte integrante dela.
§ 4.0 Na vigência do estado de sitio
náo poderá a Constituição ser emendada ou revista..
§ 5.0 Não serão admitidos como objeto de creliberação projetos de emenda
ou revisão tendentes a abolir a fonna
republicana dem<r-~tica, o regime
representativo e o sistema feden:.tivo.
Justi!ic~ãp

1:: o têxto do art. 90 da Constituição
de ·1891. que salvo o § 4.o que é aqui
substituído pelo § 5.0 do art. 155 do

ante-projeto do Instituto bem prov!
o delicado assunto . Adota o têxto proposto o vocábulo reforma, maJs compreesivo do que emenda e não vai
ao extremo de permitir a substituição,
em seus ,fundamentos, do regime instituido, prescrevendo que fica resguardada a forma republicana democrática, o regime representativo e o
sistema federativo.
N.0 4.025
Emen<ia n.0 !42 - ao art. 192:

Suprim;a-se.
Justificação

:1:: matéria de processo; não há conveniência em fixá-la no têxto constitucional.
N.0 4 . 026

Emenda n.0 143 - ao art. 196:
Acrescente-se:
A justiça eleitoral caberá fisca.Uzar
a observância dêste preceito e aplicar as sanções previstas em lei.
Justificação
Como o ca.so é de sanção correspondente a preceito do direito eleitora~
deve ficar a cargo exclusivamente da
justiça própria, embora se configure
infração penal prevista no direito comum. ~ o que propõe o ante-projeto
do Instituto. - Paulo Sarasate. Gabriel Passos.

to.

-:- Magalhães Pin-

Justificação
Tôdas essas emendas. acompanhadas do oficio n.0 128, incluso, foram
elaboradas com as necessárias exposições justificativas, pelo Instituto da
Ordem dos Advogados Brasileiros, que
nelas pugna pela vitória de pontos de
vista sustentados em seu ante-pro-

jeto de Constituição.
Embora, em alguns poucos pontos,
não esteja em perfeita concordância.
com as sugestões formuladas, adotoas e as encaminho à dou~ COmissão
Nota.
Sôbre essas emendas o
primeiro signatário fez · oralmente a
ressalva de que, juntamente com seus
dois colegas. apenas as adotava par~
encaminha.alas à consideração da casa,
visto como discordam de vária.s e
quanto a outras- têm emendas. pro..
prias acêrca. da matéri&.
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como justa homena.. . do assim desdobramento do

gem àquele Centro de estudos jurídi-

cos. que, com alta visão e o ma.1s
puro patriotismo. vem se entregando
ao trabalho de colaborar com esta.
Assembléln. na. feitura da nova Carta

· Msgna da. Nação.

Bala das Sessões. 24 de junho de
Amando Fontes.

1946. -

N. 0 4.027
Ao Titulo V - Dos Direitos Funda-

menta.1s:

1.•.

Transferir oara capltulos es-

peclals denominados "Da Familla" e

Da .Educaçlo e da CUltura''• os § §
art. 159. e I 1 31.0 , 32.o.
33.0 , 35.• 31., 38.0 e 39.0 do art. 164.
44

11.0 e 13.0 do

JU1tUictt.t;4o
~es parf.irafoa ae reterem à Fa-.
mfi1a e ao ensino o cultura, que não

podem ser considerados, na técnica
jurldlca. como dlreltoa. tnc:Uv2dua1s e
soc1als. A tam1llA 6 umtL instituição
social e o enslno o 1\ cultura são atividades da autoridAde tamWar e da

autoridade p\lbUcr., Que v1aam fac111-

t3r a Une o laa1Uma expansão dos

tndtvlduoa. Elt4o Uglldoa, por sua
próJnia naturaA, aoa dlreltoa indivlduala do homem e A tua maneira de
ser ao conJunto da v1dn social. merecendo, por tato, fllrUI'U' no têxto constitucional. ma1 nAo no capitulo •Dos
Dlre1tol tndlvtdUD.ls e soc1a1s"'.

N. 0 4.028
2.• Fn=r conatar do Capítulo "Da

PamOta", como seu onmetro artigo.
o I 37. 0 do Art. 164 do projeto.

JU1til•caç4o
A nnturezr. da. fo.mrua deve de ser
!1xa.da nn Ootu~tltulQk. po1s se trata.
d:?. m.a.1a lmpott.l\nto daa instituições
soclats. O t.6xto do I 37.0 do art. 164

sattatu.

N.a 4.030
3.• O I 38 do ilrt.. lGt deverá. de tlgurar como Par"~rrafo Cn1co do artigo ccnatante dA emenda anterior.
Jtutf/lo~4o

O recurao tJZ•O//Iolo vtaa ·evitat" a.
anulaçlo fn'UcSulonta du :&ço conju-

gal por um ou outro Magistrado de
prlmelra ln•t&.ncla. !:aw tê~ to está
Updo • dofuaa da lAQO :onjugal, sen-

anterior.

-a.rtlgo

N. 0 4.030

4.a Transferir para o Capitulo "Da
Família" o § 11.0 do art. 159 do pro-

jeto, com a seguinte redação:
O casamento é civiL Mas. o casamento perante ministro de qualquer
confissão religiosa, cujo rito não contrarie a orde:n pública e os bons costumes, produzirá os efeitos do casamento civil, desde que, perante a autoridade clvll. na habilitação dos nubentes, na verificação dos impedimentos e no processo da oposição, sejam observadas as disposições da lei
civil e sejà êle inscrito no registro
civiL

Parágrafo único. Gratuitos sAo o
processo de habiliação, os documentos
a êle necessários, a celebração do ato,
e o registro do casamento civil ou
religioso.
JUstificação

A emenda discrimina me!hor as
atribuições das autoridades ~~vis em
matéria de habilitação de casamento,
e evita a questão, dificil de ser re!!Olvida, da obrigatoriedade do registro do casamento religioso.
N. 0 4.031
5.a Incluir, neste Capitulo "Da Fa.mflia"- o seguinte artigo:
Aos filhos naturais reconhecidos é
assegurada igualdade com os legítimos, exceto o direito de residir no lar
conjugal sem o consentimento do outro cônjuge.
.
Justificação

Tôdas as Constituições modernas
tratam da matéria, pelo receio de que
o legislador ordinário possa, em assunto de tal relevância, seguir orientação contrária aos· prlncip1os da justiça, de um lado, e a. moralidade da
!anúli.a, do outro.
N. 0 4.032
6.a Transferir para êste Capitulo
.. Da Fam!lia.", o § 39 do art. 164, com

a seguinte redação:
Incumbe aos Poderes PúbHcos:
a) auxiliar a substisténcia e a edu- .
cação de prole nascida de pais sem.
recursos;
li' amparar, com meios adequados,
as !amllias numerosas;
c) ms.nter e educar a 1n!A.ncla
abandonada.;
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restringir a mortalidade e a. morblda.de tn!ant1s;

e) -

proteger a. Juventude contra

a exploração, bem como tomar medidas de higiene social, que impeçam
a propagação das doenças transmtssiveis.
Justi/ica.çáo

O texto do projeto é manifestamente insUficiente, pais tra.ta. apenas da

proteção ás famfli~ numerosas, esquecendo outras atividades supletivas
dos Poderes Públicos neste a.sSunto de

ta.m.s.nha. relevância. Dai a. emenda. supra.

N.0 4.003
7.• - Transferir como primeiro artigo do Capitulo "Da Educação e da

Cultura.'' o

§ 31 do

j~to.

art. 164, do pro-

N. 4.034
0

8 .• - Transferir como segundo artigo do mesmo CSIPitula, o § 32 do artigo 164 do projeto.
Justific~ão

E&tas· duas Emendas são corolArios
da exnenda anterior que manda. abrir
dois Capitulas novos, consoante á orientação da Constituição de 16 de Julho
de 1934:. Na Teterida emenda. sObre
a abertura destes -dois Capítulos já tol
dada a necessária. JUstifica.c;ã.o.

N.0 4.re5

9.• - Acrescentar neste Capítulo "Da
"Educe.çã.o e da Cultura" o seguinte artigo:
lllcumbe ao Poder p(lbllco assegu-

mo Ps.rágra!o único, o § 33 do art. 164
do projeto. com a seguinte redação:

As emprêsas industriais e ag:ricolaa,
individuais ou coletivas, crea:ão, na.
esféra. de sua atuação e -nos limites
de sua capacida<le, escolas gratuitas

de ensino primário e de aprendiZes. su- ·
jeitando-as à fiscalização dos poderes
públicos, as awdliarão quando necessá.rio.
Justificação

o texto do projeto contem restrições
que tornarão fuutillda.à.e_ o __ preceito
constitucional. A emenda, prevendo
a hip6~e de que as emprêsas não
possam suportar as despesas obriga o
Pod~ Públlco a. subvenctonã-las. a. fim
de que os filhos dos operários e co~
lonos não fiquem sem illstruçf.o primária e profissional.

N.0 4.001
1~--Am~ a êste capitulo o
seguinte artigo:
· ·
--· ·-- -O · ensino primário é obrigatório e
gratuito, cabendo aos Estados e às
Municlpalidades. criar e manter, devidamente aparelhadas. as escolas necessárias para atender a tôda. a popula~
ção em idade de r.ecebê·lo.
.
Justitica~;áo

Um dos problemas mais sérios do
Pa,fs, e que está exigindo soluçio ur~
gente é o da alfabetização de tôda a
Juventude. E• indisPensável que conte

do texto constitucional a obrigatorie-

dade do ensino primário, sob pena de
deixar a população na. deploré.vel si-tuação em que e!as se encontra de
Ignorância. generalisa.da.

rar á 1n!â.ncia e â juventude, despro- .

N.0 4.038

sibilidade de receber instrução, em .
todos os grá.us, adequados as suas
faculdades, aptidões e tendêncU\ voca-

Trans:!erir para êste Capitulo
13.0 do art. 159 do projeto, com
a seguinte redaÇão_:
O ensino religioso será de freqQência
facultativa e ministrado de acOrdo com
o.s princípios da: confissão religiosa do
aluno. manifestada pelos quais ou responsáveis, constituindo matéria dos
horários nas escolas· públicas Pffm'-

vidas dos recursos neeessá.rios, a. pos-

cJona.is.

Justificação

. ll:ste artigo é necessário porque existem muitos Jovens que. sem serem
abB.Xldonados, não podem receber a
ln.strução e -educação que merecem pelas qualldades acima das medianas que
êles posstzem. A assistência à lzl!àncla
e Juventude abandonadas Já comta dQ
Ca.pitulo "Da Fa.mili.a.. ••
N.0 4.036
l~.a Transferir para. êste Capítulo "Da Eduea.çã.o e da Cultura•• co-

o

12.• §

rtas. secundártas., prof1sE1ona1a e DOr-

mais.

Justijic~atJ

O texto da emenda te2:n por si a
vantagem da expe.-têncls.. J'á const&va.
da Constituição de 16 de Julho de
1934. Vem sendo a})llc:ldo sem atri-

tos e · sem nenhuma Ciiiculdade.

.
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N. 0 4.039

J:utijic~ào

Transferir para êste C&pi. tulo o art. 177, e seu parágrafo único
do projeto, com à seguinte redação:
O provimento dos cargos do magistério oficial e feito por concurso de
titules e provas, sendo vedada, em
qualquer curso, a dispensa de provas
escola:es de habilitação. determinadas
em lei ou regulamento.
§ 1.0 Podem, :oda.via., ser contratados, por tempo certo, professôres .ie
nomeada., nacionais ou estrangeiros.
§ 2.0 Aos professôres nomeados por
concursos para institutos oficiais c:lbem as garantias de vitalidade e de
inamovibilidade sem prejuízo do ciispôsto no Titulo, devendo ser aproveitados, em casos de extinção da cadeira,
na regência de outra., em que se mos·
t.-em habilitados.

Os functonários públicos constituem
auXiliares imediatos e diretos da ~d·
ministração pública. Desempenham
paPel importante no funcionament-O
do "gstado. A sua investidura, os seus
direitos e os seus deveres teem repercussão im:t:~ortante na organização dei.
sociedade. Por isto, as constituições
mod.ernas te-em disposições sôbre éles:
Não se compreende que tais dispos2ções
fiquem na parte final. que só se destina a assuntos que, não merecendo
uma classifi-cação especial, não se ajustam., tambero.. a nenhum dos outros
títUlos -em que o t.exta constitucional
se d.esenvalve. O funcionalismo público, pela sua relevância, merece. pelo
contrário, Capitulo especial.
16.• Transferir para êste Capitulo
.. Dos funcionãrios públicos". como seu
prilneiro artigo, o art. 175, da projeto.

13.a -

Justificação

A comparação do texto do pro1et~
e o desta emenda. mostra que aquête
nã.o atende a tôdas a.s hiPóteses necessárias. A emenda aprov~itou o t-exr.o
da Constituição de 16 de julho de 1934,
com pequenas mod.üicações aconselhadas pela experién.cia. O Titulo a.
que a emenda fu menção -é o "dos
funcionários públlcos", que no projeto.
figura no Titulo VI, relativo a.s .. Disposições Gerais" e do qual constitue o
CapitUlo m.
N.0 - 4.040

14.• - Tr.lnsferir para êste Capttulo o § 35. 0 do art. ltii, do projeto.
com a seguinte redação:
As obras, documentos e monumentos
de valor lrlstórico ou artístico, assim
como os monumentos naturais. ou as
paisagens e os locais dotados de pa.nicular beleza., ricam sob a proteção <>~
pecial da Uruã.o, dos Estados e dos M tlniclpios. Os a te:ltados cometidos contra êles serão equiparádos aos pe:-petrados <:ontra o pat.rimOnio nacional.
Justificação

No texto do projeto !oram esqueci ..
dos os docum~ntcs, como muito bem
focalizou o Pro!essôr E. Vilhena de
Morais. E' justo que a proteção dos
Poderes Públicos se exerça também em
relação a. êles .
N.O 4.041
_ 15.• Retirar do Titulo das "Dlsposiç6es Gerais", onde foi mal colocado, e
abrir um Título especial para êle, o
assunto "Dos funcionários públicos".

N.0 4.042
17.a Transferi-r !)ara este Capítulo. o
art. 176, do proje-to, <:om a seguint.3
jf:dação:
.
E' vedaaa a ~cPmulação de quaisq~"'!.t
. cargos. exceto o de magistério, que po-.
derá. ser exerci1n J~lntamente com outro cargo técnico ou científico. havendo
·correlaç::i.o de matérias e compatibilidade de horários.

Justificação
A emenda. acrescentou a palavrs.
"~UU:o". Pa:r~ tornar bem claro que
naa e pernut1da a acumulação, mesmo
nas condições ·r~stritas previstas pelo
texto, de mais de dois cargos.
N.0 4.043
ls.a Substituir os artigos 178 e 179,
e seus respectivos núme.ros, do projet.~.
pelo seguinte art1go:
Os funcionãrios públicos reger-se-ão
por um F.sta tuto, organizado pelo Poo.ei" Legislativo, que terá PC\r oa.se ~s
preceitos fa."'~ammt.ais seguintes:
1) o quadro dos funcioná.rios ~
blicos compreenderá todos os . que
exercem cargos públlcos. seja qual
fôr a forma ce pagatnsnto;
2> a primeira investidura
postos de carreiras a.dminist!ativas !arse-á mediante concurso de provas
ou de titulas:
_3) os funcionários públicos, depois
de dois a.nos quando nomeados por
concurso de provas, e depois de dez
anos de serviço efetivo nos demaiS
casos, só poderão ser exonerad08 por
sentença judiciária ou mediante pro-

nos
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cesso administrativo, regulado etn lei.
e no qual seja assegurada. ampla defesa;
4> o funcionário que fõr convencido em processo da. justiça eleitoral
de se ter valido da. sua autoridade
para favorecer
pa.rtido político ou
exercer pressão partidária sôbre os
seus subordinados, será punido com
a perda. do cargo;
5) os funcionários públicos, salvas
as excessões previstas nesta Constituição, são aposents.dos compuisôria.mente aos 70 anos de idade, podendo
a lei abaixar êste limite para categorias especiais de funcionárics da
acôrdo com a natureza do serviço;
6) a. invalidez para o · exerctcio do
cargo ou pôsco determina a .aposentadoria ou reforma do funcionári~
com vencimentos integrais se contar
mais de trinta anos de serviço efetivo;
·
7) o funcionário público que se
mva.lida.r em co~qüência. de acidente ocorrido no exercícios de seu cargo. de doença. profiSSional. ou de ser
- atingido por moléstia contagiosa ou
incurável que o inabilite para o serviço, seri aposentado com venciJlien'.Os integrais;
8) o funcionário 1l5.a ~ode -r~e~~
como aposentado proventos superiores aos que percebi3. quando em atividade, salvo o disposto no art. desta Constituição;
9) o ftmcioná.rio gozará. férias a.nuias
com as vantagens que tem quando
em exe~ci.cio, e, se iô't g~stante, ttês
meses de licença, com idêntica regalia;
10) os serviços de assiStência. social são devidos, em tôda a plenitude.
ao~

funcionários públicos e suas familias;
11) os extranumemrártos gozarão,
quanto à licença, férias, e aposentadoria d~ mesmas garantias que. desfrutem os funcionários efetivos. e não
p0CS t'áo ser demitidos sem inquérito
admtnistrativo se tiverem mais de ~.O
anos de serviço efetivo nos seus emprêgos; 12l todo funcions.rio públi\:o terá
direito a r~curso contra decisão disciplinar, e, nos casos determinados,
à. reviSão de processos em que se lhe
imponha. penalidade, salvo as excessões da. lei milital'.
4

JustijicaçálJ

O te."tto do projeto deixa de prevêr
várias siruações do funcionalismo pú-

blico que necessita de amparo. A
emenda visa corrigir estas falhas.
N.0 4.<l«
19. a - Supri.n'lir o Pa.r&gra.fo tl!üco do art. 179 do projeto.
Justificação

A emenda anterior já ga."aalte e asseguTa a es't:lbilidade do tunclonárto
público. o seu aproveitamento em
outras funções, e as questões de disponibilidade devem de ser reguladas
na. lei ordinária.

N. 0 4 . 045
20. a - Transferir para o Titulo
"Dos Functonãrios Públicos", com o
número que l!le couber, o srt. 180

do projeto.

N. 0 4 .046
21," -- Tra.nstirir para êste Titulo.
o ad, 181 do projeto, com a seguin.-

te redã:Ç'ãõ:·
·
Os :funcionários·públlcos são responsáveis solidàriamtnte com a :f'azenda
Nacional. Estadusl ou Municipal, po:quaiSquer prejuizos decorrentes de negligência, omissão ou abuso no exercício dos seus cargos.
§ 1. 0 Na açá.o proposta contra 9.
Fazenda Pública e fundada etn lesão
causada por fUilCioná.rio, êste será
sempre citado como litisconsorte.
§ 2. 0 Executada a sentença contra ~ Fazenda; esta promoverá execução contra o funcionário culpado .
JUstificação

o artigo é perigoso, tal como consta do texto do projeto. :tle institui.
na realidade, a teoria do rtsco, sem
as atenuações necessárias. DeSde que
se adota. em matéria de TespOnsabilidade ciVil, a teoria do risco pela da
culpa. que é a tradicional dO nosso
Di.tetto, é ~~e.nsàvehn~~~ que se-ja.
fixado na lei o l:iinite lllá.lãmo da
indenização, a !illl de. evitar coru~
quüêP:Cias criminosas pa!"a o pa.trlmOnio ns.clcnal.
N.O 4.047
~-·

-

'Trn:nsi~ ~·a..:r-a.

as P'Q~

sições Preliminares" do Titulo n da
"Organização Federal"' a tnatéria
constante da Seção I · - DisPOsiÇÕI:'5i
Gerais do Capitulo I - Dos Sst;ados,

constante do Titulo

m.
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Restaurada,

pelo sistema

destas

Emendas, a "Organização Federal", a

matéria supra indicada deve fazer
parte do Título denominado "Organização F.ederal...
41.• - O art·. 112 do projeto será
colocado nas "Disposições Gerais" da
"'Organização Fed~ra.l", com a seguinte redação:
Compete privativamente aos Estatados:
1 - decretar a Constituição e &.s leis
por que se devam regex, respeitados
os f::;guintes princípios:
a> forma republicana democrática;
b) regime representativo;
C) ha.nnonia e independência dos
poderes;
à) temporariedade das funções ele-

tivas, limitada aos mesmos prazos dos
cargos federais correspondentes, proibida a reeleição de governado:rçs e prefeitos para o período imediato;
e) autonômia dos Municípios:
t> garantias do Poder Judiciário e
normas do art.
g> responsabilidade dos funcionários
e prestação de contas da administração:

h>

direitos asseguiados pela Consti-

tuição (arts).
i) ~ibilidade de emenda ou revi.sã.o constitucional pelos órgãos legislativos estaduais;
2 - prover às necessidades da sua
adnlfnJstra.ção;
3 - organizar e manter sistemas
educativos, respeitados as bases e pia..
nos estabelecidos pela União;
4 - exercer, em geral, todo e qualquer poder ou direito, que lhes não
fôr negado explicita. ou implicitamente por cláusula. expressa desta Constituição.

Justificação

E' também. facultado ao Estado interv'.r nos Municípios. a fim de lhes
regula.rizar as finanças, quando se verificar impontualidade nos serviços de
empréstimos garantidos pelo Estado,
ou falta de pagamento da sua divida

:fundada por dois anos consecuüvoo,
observadas, naquilo em que forem aplicáveis, as normn..s do art.

Justificação
Desde que a Constituição prevê para

assegurá-la, a autonomia dos Municípios, é necessário que noutro artigo
preveja, para autorizâ-la a intervenção dos Estados nos seús respectivoo
Municipios.
44.3 - Transferir o Capitulo m Dos Municípios, do Titulo m :iG projeto para a .. Organização Federal"'.
Justificação

Restaurada a "Organização Federal"'
pelo sistema adotado nestas Emendas
é indispensável que os Munlcfpioo:
como os Estados, tenham a sua competência regulada nesse Título.
N.0 4.047-B
45.• - O art. 126 do projeto, colocado na "Organização Federal", terá

a

se~te

estâncias hidro-minera.is.

Esta matéria da competência po-

lítica e administrativa dos Estados,

deve · de ser tõda sistematisaé.a num

s6 artigo, não ha.vendo nenhuma. ra..
zã.o para que seje. distribuida. por df..
ferentes artigos ·como fêz o projeto.
N.0 4 . 047-A

42.• - Suprimir, por constarem do
texto da emenda nnterior, sob formas
de números, os arts. 113 e 114 do
projeto. ·
43.• - Acrescentar na competência
po1itica e administrativa dos Estados,
o seguinte artigo;

.redação:

Os Municípios serão organizados de
forma a ser-lhes assegurada autonomia em tudo quanto respeita a seu
peculiar intexêsse. e especialmente:
1 - á. eletividade do Prefeito e dos
Vereadores da Câmara Municipal podendo aquele ser eleito por esta;'
2 - á decretação dos seus impostos
e taxas, e arrecadação e aplicação das
s~ :- - rendas;
3 - à organização dos serviços de
sua competência.
Parágrnt'o único. O Prefeito poderá
ser de nc;meação do govêmo do Estado no Mtl!licipio da Capital e nas
J1LSti/icaçã.o

A red~ção ora oferecida tem a vantagem de reunir num só têxto os a.rt:gos 125 e 126 do projeto, com evidente proveito para a concisão de

uma lei da importância desta.
N .0 4.048

46.n. -

Suprimir o art. 125.
Just,ijicaç{io

Além de ter sido o têxto dêste artigo incorporado na. Emenda anterior.
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a sua redação é feliZ, porque confunde
.. autonomia municipal'' ~m "regime
municipa.l".
47.0 - Transferir o art. 193 do ])rojeto, colocado nas "DiSposições· Diversas••, para o Título n da "Orga.niza:ção Federal". com a. seguinte :reração:
E' vetlado à União aos Estados e
aos Municípios:
· 1 ~ ertar discriminações e <iesi...
' gualdades entre os Est:ldcs e Mllllicípios e distinções entre b:rasU.eiros natos, ainda que por motivo do lugar
de nascimento, residência ~u domicilio·
2 ..:_ estabelecer, subvencionar cu e-mba.Taçar o exercício u~ cult~ re~igio
sos; ter relnçáo de alia.D.ça ou depen<iência com qualquer cw.i:.O ou igreja,
sem prejuízo, porém, da. colabOl'&Çáo
reciproca. em prol do interêsse <:oletivo·
·
3 ~ alienar ou ad(luirit imóveis, ou
con~det

pl"ivilégios, sem lei es:pedal
que os autorize:
.
' i : - n-egar a cooperaçã.·:H\':)S rF?spect! ''os !4lll«!ionâr1os. no intet>ê.:ise dos ser
viços correlatos;
5 - recusar !é 80.S documentos públicos .

nários, da execução de leis esta.duats

e de atos de autoridades também
f.stadua.is.

N .0 4.050
49.• - Transferir 'P8.l'a o Título II
da "Organização Federal" o art. 194

do Pl'ojeto, com a seguínte redação:
. compete concorrentetnente à União

e a.os Estados:
conceder, obrtga.tôtis:mente, uns ao&
outros e aos Territórios, a extradição
de_ criminosos, reclamada de acôrdo
com a lei federal pelas respectivas
jUstiças.

Justificação

A redação do ·art. 194 é manifestamente deficiente, sobretudo pelo d~
feito da lingttagem_nela. empregada.
As justiças do..c:; Estados não se cha-

mam justiças locais.

N.0 4.0:JO-A

so.n. -

Acrescentar . ao n.0

.tlgo 188 do projeto,

. sição:

n

do ar-

a. seguinte dispo-

. . . ressalvada., em todos ·os casos,
à:" -setvidão.. estabelecida a favor da.

União pela.

legislã.Ção·-~em vigor-;

Justijicaç.ro

Justificação

~tes principio.s, impostos ~la ConstitUição Federa~. devem de figurar
no lugu apropriado, que é o destinado
à regulamentação e org.ani.i.açã.o da
Federa-ção, e não tium Capítulo de
"Disposições ,Diyersas", que nada ex~
prilnem.. e nada indicam, no davendo,
por isto, existir numa lei õ.a natureza
~ ConstitUição.

E' indispensável assegurar à União
a passe das In~gens, nos tênnos 2&

N. 0 4 . 049-A

48.a - Tnmsferlr para o Titulo U
da. "Organização Feàemln, o art. !91.
do projeto, com a seguinte redação:
.As leis e decre~ federais, assim
eotno os atos e decisões das autorida...
des da União. serão eltecutados em
todo o território nacional por fun~
cionários federais, podendo, entretanto,
a. União e os Estados mediante acórdo,
delegar, reciprocamente, a repartições
e a funcionários de uma e dos outros
a cotnpetênciá pa.n:. a. execução das

respectivas leis. serviços. atos ou de-

CISÕeS .

Justifi,ea.ção

A Emenda tem a vantagem de ga...
rantir. também. aos Estados a l>OSSibilldade de obter da União que esta
se incumba, através dos seus :funcio-

emenda proposta. poi'(lue sem ela nao

Poderão ser utilizadas as correntes
d.'a.gua IP~ o fim a q,ue se destina.m.
N.0 4.051
Sl.a- 'rra.mtem para () Titulo l i
~edera.l" :õd.a a matéria constante do art. 12'7 até o artigo 133 1nclU&ive. .

una Organização

Jfi,Stt/icação
A eüscrf..minação de rendas da Unl§.o•

dos Estados e c!os Municípios é assuntv que decor. do sistema federal. A
sua regulamentação deve, assiDl, constar cio Titulo "Da Organiza.ção 'Federal"'.
Sala. das ~sões, 24 de junho de
1946. - A.mando Fontes.
N-0 4.052
DA OR.GANIZAQAO FEDERAL
cA?1n1Lo r
.Disp0sfç6es preliminar~

Art. . • • -

compete,

vativamente, à Pnião:

~m.

prt·
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1) decretar impostos:
impôsto de renda. Da distribuiç-ão se
a) sôbre importação de mercadoexclui o município da Capital.
rias de procedência estrangetra;
§ 6.0 Anualmente a União apllcaTá,
b) de consumo;
para execução do plano de dafes:t da
c) de renda e proventos de qual- região do nordeste contra os efeitos
quer natureza, inclusive os t)erccbidos
da seca, quantia nunca inferior a três
pelos Juizes dos Estados e pews funpor cento da sua. renda tribu~árh.
cionários estaduais e municipais;
Justificação
d) de transferência de fundos para
o exterior;
1 - Adota-se, em linhas gertic;, o
e) sõbre atos emanados de seu gcAnte-Projeto do Instituto 'ia Ordem
vêrno, negócios de sua economia. e dos Advogados Brasileiros, com as seatos ou contratos regulados por lei
guintes modificações:
federal, exceto os relativos à transa) quanto ao impôsto. de const!lno,
missão da propriedade imobHiária;
se suplinle qualquer referência à inj) sôbre produção e comércio, dis..
cidência sôbre "mercadorias m1 sóbre
tribuição e consumo, inclUSive impor..
energia elétrica!', pois a ~imples rêfetação e exportação de carvão mineral
rência ao impôsto de consmno possibinacional e dos combustíveis e lubrifilita a incidência sôbre mercadorias e
cantes liquides de qualquer origem~
ene"rgia elétrica. Suprimindo-se a reg) nos Territórios, os que a Consti-.
ferência à "energia elétrica· • se tem
tuição atribUir aos Estados.
em vista evitar confusão com o im2) cobras taxas telegráficas e pospôsto que e. União hoje cobra das usitais e de outros serviços da União: de nas hitiro elétricas e térmicas e a q".le
entrada e de estadia. de navios e aerose refere êste substitutivo.
naves, sendo livre o comércio de caÕ) ainda, quanto ao impôsto de conbotagem às mercadorias naclonais e sumo. se alude à isenção para o;; r.ê·
às estrangeiras que jâ tenham pago . neros de primeira necessida.t e, que
impostos de importação; sôbre potênserão os definidos em lei, não se pocia de energia l:údrá.ullca ou térmica,
dendo aceitar a forma do Projeto,
concedida ou autorizada.
porque o lmpôsto de consumo é im3) cobrar impostos sObre a produpôsto direto, que é pago por oca..tj\ã.o
ção das jazidas ou minas; sôbre o mi-. da saída do produto das fá.bri~as ou
nerador habilitado, o campra<lor e o das Alfândegas, independente, tJorbeneficia.dor de minério obtido por.
tanto, da sua utilização ou destinação
faiscação ou garimpagem ou por traulterior por pessoas de menor capabalhos assemelhados.
cidade econômica, como se diz no
§ 1.0 O tributo sôbre combus~iveis
Projeto.
e lubrificantes líquidos, cobrado sob
c> exclue-se, expressa.m~nte, da
a forma de impõsto único, incidirá
competência da União o 1a.nçam.ento
sObre cada espécie de produto, sendo
de quaisquer tributos sôbre ato3 ou
o montante da arrecadação dJstribuicontratos relativos à transmissão da.
do aos Estados e Municipios em quota
propriedade imobiliária.
proporcional ao consumo nos respec..
d) Finalmente, inclue entre os tritivos territórios, para que s~ja aplibutos da competência da União os
cado na conservação e desenvolvisObre minas e jazidas, tal ::amo está
mento de suas estradas de :-oda.gem;
expresso no art. 68 do Códig<> de
§ 2.o o impOsto sObre jaZidas e miMinas (Decreto-lei n.0 5.247, da 12 de
nas será lançado pela Uniâ.o, sob a
fevereiro de 1943, evitando-se, com
forma. de impôsto único. atribuindoessa. emenda; a critica que ao atual
sé ao Estado e ao Município urna. sistema de cobrança do impôs-co único
quota ãêsse im.pôsto. na. torm3. que o sôbre minas e jazldP.s fazem. com
Código de Mina.s determinar.
tôda procedência, o Professor Sá Filho
§ 3.o E• vedado à União decretar
e o Dr. Carlos MonteirO BTir.olla Jn
imllostos que não sejam uniformes em "Reglmen Fisc'-'1 das Minas'', São
todo o território nacional, ou que 1m- Pa.ulc, 1945, pá.g. 430.
portem discriminação em !s.vor dos
postos de uns contra os de outros EsN.0 4.053
tados.
OO!DE'.ttNCIA PRIVA'.riVA DOS ESTADOS
§ 4.o O 1mp6sto de consumo não
poderá inctcUr sôbre gêneros de priArt. - Compete. também, privati..
meira. necessidade.
vamente aos Estados:
1) - decretar impostos sôbre:
§ s.o A União entrega.r-â aos MU!lia> transmissão de propriedade "caucípios de cada Estado cinco por cento
do qtle nos mesmos arrecadar pelo sa. mortis" em forma progressiva;

--
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- b) transmissão de proprieda.de imóvel "inter-vives", inclusive a sua incorporação no capital de sociedade;
c) vendas e consignações mercantis
efetuadas por quaisquer comerciantes
e industriais;
à) exportação d-e mercadorias de
suo. produção até o mâximo de 10%
a.d valorem, vedado qualquer adicional;
e) atos emanados de seu govêrno
e negócios da sua economia, ou regulados por lei esta<iual;
2) - cobrar taxas de serviços estaduais;
§ l,O) o impôsto de vendas e
consignações mercantis será cobrado
mediante lei federal uniforme, salvo
quanto às ta..~s e espécie dos produtos, mas sem distinção quanto à sua.
procedência e destino. Será arrecadado pelo Estado, que destinará lQ.%
do seu produto ao Município· onde Iôr
arrecadado, para obras de saúde pública, instrução e assistência social.
§ 2.o> - o impôsto de transmissão
de bens eorporeos cabe ao Estado em
cujo território se achem situados, e o
de transmissão causa mortis de bens
lneorporados, inelusive titulas e créditos, ao Estado onde se tiver aberto
a sucessão. Quando esta se haja aberto no exterior, será devi<io o impõsto
ao Estado em cujo território os valores da herança forem liquidados ou
transferidos aos herdeiros.
Justificação

1 - Insiste-se pela conveniência de
ser o impôsto de vendas mercantiS
decretado por lei federal uniforme,
para evitar a. multiplicidade de leis esta<iuais sôbre a matéria, trazendo inevitável confusão quanto ao pagamento do tributo, pois cada Estado e!ltende tributa'!' as vendas efetuadas
dentro do seu próprio território, multiplicando-se destarte, os casos de
multipla. tributação.
2 - Conce<ie-se, todavia, que a lei
uniforme admita a diversidade de taxas, - atende:rtdo a que hoje em dia.
essas taxas variam de um Estado para
outro e admite-se. ainda que se possa
estabelecer cU:!erença de taxação c;uanto aos diversos produtos, por não se
entender justo tributar igualmente os
gêneros de primeira necesidade e os
objetos de luxo ou supérfluos.
3 - Obriga-se o Estado a atribuir
ao Município 10% da arreeadação

dêsse impôsto. para obras de assistência. so~ial, saúde pública e instrução.
N.0

4. 054

COMPETÊNCIA DOS MUNICÍPIOS

Art. - Além dos impostos a. êle
atribuídos po-r esta constituição e dos
que lhe forem transferidos pela União
e pelo Estado, cabe privativamente
aos Municípios:
1) Decretar impostos:
a) de licenças;
b) de indústrias e profiss~s;
c) predial e territorial:
d) sôbre diversões públicas.
2) - Cobrar taxas- sôbre serviços
municipais.
Justijicaçáo

Além das cotas que a União e o
Estado são obrigados a atribuir aos
Municípios, concede-se-lhes, ainda, o
impôsto de indústrias e profissões.
Isso, sem contar a contribuição de
melhoria, que também lhe é assegurãenr,-na---competência coneorrente com
a União e o Estado, contribuição-pa-ra- -melhorar as finanças municipais, proporcionando os reeursos íinanceiros
indispensáveis à consecução dos serviços públicos que lhe são afetos.
N.O 4.055
COldPE'I'ÊNCIA

TRIB'OTÁRrA

CONCO'R!mNfi:

Compete concorrentemente à
União, aos Estados e Municipios:
N.o Criar outros impostos e taxas,
além dos que lhe são a.tribuidos privat!vamente.
Parágrafo único. A arrecadação dos
impostes a que se refere êste inciso
s-erá feita pelos Estados, que entregarac dentro do 1.0 trimestre d.o exercício seguinte 30 % à União e 20 % aos
Mtmicipios de onde tenham provindo.
Se o Estado !altar aos pagamentos das
cotas devidas à União ou aos Munidpios o Ia.nçamcnto e a arrecadação
passarão a ser feitos pela União, que
atr!buirá, nesse caso, 30 % ao Estado
e 20 % aos Municípios.
N.0 Poder-se-á cobrar contribuição
de melhoria sempre que se verificar
valorização de imóvel, em conseqüência de obras públicas. ~ssoe tributo
não poderá ser exigido em limites superiores, quer à despêsa. realizada, quer
ao acrésc!mo de valor da obra pública
decorrer · para a propriedade beneficiada. A l-ei federal fixará, para
todo o país, normas uniformes relatiArt.

-
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vamente à incidência e à cobrança da
contribuição de melhoria.
Justificação
A cobrança da contribuição de melhoria deverá ser facultativa e, não.
obrigatór!a, como consta do Projeto.
Conv-eniências de ordem pública podem determinar a dispensa da cobrança dessa contribuição, nesta ou
naquela região beneficiada por obras
públ!cas. como· sejam, v. gr., as de
finalidade puramente militar que,
muitas vêzes, convém até cong.ervar
em rigoroso sigilo militar.

a cada um deles ou por êles anterior··
mente criados.
N.0 instittúr bi-tributação, devendo
prevalecer, em tal caso, o impôsto decr:tado pela União, quando a competência fôr concorrente.
N.0' estabelecer pena de pr.:.são por
dívidas ou multas fiscais;
Parágrafo único. Nenhum tributo,
em cada exerci,çio, poderá. s·er criado
ou majorado, nem multa alguma imposta, de modo que a sua cobrança
impossibilite o uso regular da propriedade ou a prática de qualquer profissão ou atividade líc:.ta.
r

.

N.0 4.057
RESTRIÇÕES À FACULDADE IMPOSITIVA

Art. E' vedado à União, aos Estados e aos Municipios:

..... ... ..

. .
. . . . .. ...... .............

N. cobrar quaisquer tributos sem
que o determine a lei orçamentária do
respect:vo exercício;
N." fazer incidir os tributos sôbre
-efeitos já. produzidos por atos juridi~
cos perfeit.:>s;
N.0 cobrar multas de mora por falta de pagamento de impostos e taxas
lançados, que excedam inicialmente de
10 por cento sõbre a importância em
débito;
N.° Criar encargos para os cofres
públicos sem atribU.:ção de recursos
suficientes para custear a despba;
N.0 tributar rendas. s~rviços e bens
uns dos outros. A recíproca isenção
tributária que aqUi se estabelece, não
abranje, quanto aos serviços públicos
concedidos, os impostos de importação
e de renda, salvo se a. isenção fôr expressamente concedida por lei fe-:deral.
·
N. 0 da- aplicação difexente s.o nroduto d·~ impostos ou quaisquer -tributos criados para fins detenniiiados,
ficando extinta a tributação apenas
atingida a sua finalidade.
N.0 estabelecer quaisquer barreiras
alfandegár~s ou outras limitações ao
tráfego. ou cobrar, sob qualquer denominação, impostos intex-estaduais,
inter-municipaiS, d·e viação ou de
transporte, que gravem ou perturbem
a livre circulação de bens ou de pessoas e dos veicules que os transpor0

tarem;

N.° Criar, embora com denominações di!er.;ntes, impostos e taxas idênticos, quanto à 1nc!dênc1a e assento,
a outros já. atribuidos privativamente

·Art. - E' defeso aos Estados, ao
Distrito Federal e aos Municipios:
1) estabelecer discriminação tributária ou diversidade de tratamento entre
bens ou mercadorias por motivo de sua
procedência:
a) contrair empréstimo externo sem
prévb. &.utorização do Senado Federal;
3) tributar. direta ou indiretamente,
a produção e o comércio. inclusive a
distribuição e a exportação de carvão .
mineral nacional, e de combustíveis e
lubrif.i.cantes úquidos de qualquer ori·
gem; minas e jZt.ztdas minerais; e':l~:r
gia hidráulica ou térmica .
Justificação

Inclui-se entre o que é defeso aos
Estados,· ao Distrito Federal e aos
Municípios tributar, as minas e jazidas
e a energia hidráulica ou térmica, de
ve~ que se atribui à União Federal,
privativamente, a competência para a
respectiva tributação.
Sala das Sessões, 24 de jtL."'l.ilo de
194:6. -

Amando Fontes.

N.0 4.058
ISENÇÕES

Art. - Serão reduzidos de cinqüenta
por cento os impostos que recaem sO·
bre imóvel rural. de área não superlor
a cinqüenta hectares e de valor a~
50 mil cruzeiros, quando efetivamente
ocupado e explorado pelo dono.
N.0 4.059
DISPO~ÇÕES TRAN~'"TÓRIAS

Art. - O Govêrno da. União fará
proceder, dentro do menor prazo, ao
cálculo da renda nacional, crie.ndo,
para êsse !im, os n~cessárJ.os órgãos
que, em proveito, cios seus próprios

-356-

trabalhos . ·;;cderão coordenar os dos
institutos existentes.
Justificação

Sem o cl.lculo da renda nacional a
discriminação de rendas é feita empíricamente. Urge, pois, levantar o cálculo da renda nacional, como base para
s futura discriminação de rendas a ser
e!~tivada por emenda à Constituição.
N.O 4.060

Emendas supressivas

Suprimam-se, do Projeto, pe>r ce>ntrárias às emendas substitutivas o:.t
por inconvenienres ao siStema tributário de discrimi!la.çáo de rendas, os
~eguintes dispositivos:
Art. 127, n.0 V, letra c: n . 0 VI; n-.1:i:nero Vni ; n.0 X; n.0 XII.

·.

Art . 130, § 4.0 ; § 6.0 :
SaÍa das ~t:Sl'-ôeS, 24 de junho de
19!6. - Amando Fon.tes.
N.0 4.061
DAS RENDAS PROVENIENTES DOS IMPOSTOS

Da competência tributária concorrente:
O art. 133, do projeto deverá. ser
substituido pela emen-da. que vai junto, d~vidamt.n.te justificada.
N.0 4.062
DAS RENDAS PROVENIEN'n:S DE DfP<lSTOS

Competência. da. União
Os arts. 128 e 129 do projéto deve-

rão ser substituidos pelas Emends:s que
vão junto, devidamente justificadas.
N.0 4.063
Das rendas proveniente.<: doo impostos

Restrições à !aculda.de imposit1va.
O a.rt. 127, deverá ser substituído
pela emenda junta., deVidamente jus-·
ti!ica.cl!J.
N .0 4.064
DAS RENDAs PROvENIENn:s DE IMPOSTOS

Da Ct;lmpetência dos Estados e dos
Municípios:
· Os arts. 130 e 131, do projeto deverio ser substituídos pelas emendas que
vão junto. devidamente justificadas.

N . 0 4.065

Série do Sr. Deputado Gaston Englert
e outros Srs. Representantes.
Art. 4.0 - n.0 IX.
Em vez de:
.
"Tráfego rodoviário interestadual••.
Dizer:
"Tráfego ferroviário, rodoviário e
aéreo interestadual e telefonia interestadual".
· Justificativa
Embora no"-a.rtigo 3.0 - XIV - figure, entre as atn""bmções- - privativas
da União, "explorar ou dar em concessão os serviços de navegação aérea,
assim como os de vias férreas que liguem portos marítimos às fronte~as
n~ionais, ou transponham os limites
de algum Estado", a inclusão no artigo 4.o da competência privativa da.
União de legislar sObre "trâfego rodoviá.rio interestadual• poderia levar à
SüposiçãO-de....que _era deixado à competência dos Estados· legislar sôbre·--<r--tráfego ferroViário e aéreo interestadual bem como a telefonia. interestadual'. Sendo da. alçada. da União e
não dos Estados tal competência, conforme já constou da Constituição de
37, art. 16 n.0 XI, pois de outro modo
poderiam resultar diticuldades à circulação de mercadorias no interior do
País - há evidente necessidade de
tomar clara a competência d& União,
tanto pa.ra. o tráfego ferroviário e
aéreo e a telefonia quanto para o rodoviário interestadual.
·
Sala das Sessões, 24 dé Junho de
1946. -

Gaston Englert. -

Ma.noeZ

Duarte. - Baya.rd. Lima. - LUiZ Mercio Tei:reira. -Da.niel Fa.ra.co. - Celso Macha.d.o . .:_ P. Dutra.. -José Augusto. - Herophilo Aza.mbtt;a. Theodomiro Fonseca. - José Ca.rlos
Pereira. Pinto. ~ Da.niel de Ca.rva.Zho.
-Souza. Leéo . - Isra.el Pinheiro. Duque Mesquita.. - Agostinho Monteiro. - Durval Cruz. - Alde Sampaio.

N.0 4.066

Art. 4 .0 - XVI.
Em vez de:

"Ensino secundário e Sl!Perior''.
Dizer:
"Ensino do segundo grau e superior".
Justijf.cc.ção
· A emenda substitui a expressão ..secundário" por "segundo grau...
Não inclui a redação do . Projeto,
o ensino comercial e o ensino 1ndttstri.al. que toma importância. cada. vez
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maior no país. Ba'Sta. citar que o número de escolas téenicas de comércio,
que era em 1927 de 980 atingiu, em

1945, a

so.ooo.

Seria retrogradar não inclUir n2S
atribUições da ·União legislar sõbre
essas madolidades de ensino, tão necessário ao momento.
A redação do Projeto é restrltivs:
pois secundário é apenas o ensino gi:.
nasial.

Sala das Sessões, 24 de junho de
1946. - Ga.ston Englert. - Mano~Z
Duarte - Bayard LiTIUl. - Lui:!! ~l:Lêr
cio Teixeira. -Daniel Fara.co. - Ce~
so Machado. - P . Du.tra. Hemphilo Aza.mbuja. ~ Theodomiro Fonseca. - José Augusto. - Israel Pinheiro . - WeUington Bra.ndà.o
Daniel de Carvalho. - Souza ieão.
Duque Mesquita.. Agostinho
Monteiro. - Alde Sampaio - José
Carlos Pereira Pinto. - Durval Cruz.
N. 0 4.067

Art . 105 - parágrafo ÚDicO.
"As decisões. nos dissidios coletivos,
poderão estabelecer normas e ·condi-

ções de trabalho''.
Suprimir.

Justi!icatitia

-~tt; dispositivo importa em dar ao
poder judiciário faculdades privativas
de. outros poderes, qual a de baixU
regulamentos. Existe aí evidente m-.
tromissão em atribuições legislattva.S,
que desnatura.m a função julgadora.
Se outros órgãos do Poder Ju(liciário
não têm atribuições análogas. nem as
develll. ter. não se justifica a anomalia.
adotada para a Justiça do Trabalho
no p~a!o ún!~o do artigo 105
Sala. das Sessões, 24 de Junho de
1946. - Ga.ston EngleTt. - Manoel

c) sObre bens, serviços ou atos vinculados às instituições religiosas e às
de educação. de propaganda politica e
huxnanitária e de assistência- social,
assim como a importação e produção
de liVl'os. de periódicos e de papel de
impressão, ressalvado, em todos os casos, o impôsto sôbre a. renda..
X.

Os serviços públicos concedidos

não gozam de isenção tributária, salvo a outorgada por lei especial do
gov-êrno tributante.
Suprimir o número X e substituir
a letra a) do número V pelo seguinte:
"a Sôbre bens, rendas e serviços
uns dos outros, extendendo-se a mesma proibição às concessões de servi. ços públicos, quanto aos próprios serviços concedidos e ao respectivo aparelhamento instalado e utilizado exclusivamente para o ob~to da concessão.
A reciproca. f.Inunldade tributária de
que trata êste artigo não disoeiisa os
concessionários de serviços publicos de
concessilo estadual ou municipal do
pagamento dos direitos de importação e do ·impôsto de renda, a. menos
que haja isenção ou redução expressa.
· em lei federal .
A imunidade não abrange tão pouco
a cobrança de taxas remuneratórias
de serviços públicos".
J~tijicativa

O caso é o da. reciproca imunidade

t!1butária de q'Ue, em regime federa-

tivo, gosam forçosamente os bens,
rendas e serviços da União, dos Estados e dos Munic1pios. O provimento
dos serviços públicos quer executados
diretamente, quer por delegação ou
concessão, constitue obrigação precípua das três pessoas de direito públi~o. ao passo que o poder de tributar envolve o poder ·de perturbar e
até o de destrUir o objeto $ôbre que
Dtuz.rte. Bayard Lima. - Celso
recai.
Mf!-Chado. - P. Duira. ·Theodo..e\s constituições de 1891 e 1934 prolm~:-o. For..seca. José Augusto. . biram à União, aos Estados e aos MuDan~ez Faraco. Israel Pinheiro. nicípios a reciproca tributação de
D:zmel de Carva!ko. - Souza. Leão.
bens, rendas e serviços uns dos ouDuque · Mesquita. Agostinho
tros, o que sempre se entendeu abran~onteiro • ......_ José
Carlos Pereira
ger
os serviços públicos executados por
Ptnto.
concessão, já que isso não lhes tira
N. 0 4.068
o ~n.rá.ter de serviços públicos necessários à atividade do poder compeAr;, 127- ns. v ex.
tente para criá-los e regê-los.
V. E' proloido à União, qualquer
A constituição de 1937, pelo pará~a<io OU< Mun1c1pio e a.o Distrito
grafo
único de seu artigo 32, criou
. Federal, aplicar tributos, seja. qual fOr
grande con!usác . Estados e Munic1a !orma ou denotnlnação:
plos lançaram tôda a sorte de imposa) sObre bens, ren~as e serviços um , ws sObre os serviços federais: prede outro:
dial, territorial e até 1.mpôstQ po:- quib) sObre efeitos produzidos por atos
101betro de linhas de estradas de ferro
jurídicos perfeitos e acabados;
de concessão federal.
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Admitido que fôsse o princípio de
que a isenção de impostos só pode se~
concedida pelo poder competente para
lançá-los, desapareceria. a. imunidade
reciproca., prillclpio básico da Federação. A execução dos serviços públicos,
por meio de concessão, prevista no
artigo 4.0, se tomaria. inoperante.
Ao demais, os impostc.s estaduais ou
municipais sôbre serviço público federal não interessam somente à. economia do Estado ou do Municipio tributantes e sim à de todos os Estados
e Municípios supridos por um pôrto
ou por uma. estrada de ferro, por
exemplo.
.
Contra o dispositivo da Constituição
de 1934, arguia.-se, não sem certa razã.o, a sua possivel interpretação no
sentido de isentar os· serviços públicos
concedidos · pelos Estados e Municipios do pagamento dos impostos aduaneiros e de renda, conquanto . aquele
dispositivo se referisse à. isenção "para
o aparelhamento jâ. instalado", isto é,
depois de ter pago os direitos de alfândega.
Convém portanto esclarecer, substituindo a expressão "instalado e utilizado exclusivamente para. o objeto da
concessão", pela. clara estipulação
comtante da· emenda, de que a isenção não atinge os impostos de alfândega e de renda.
Sala das Sessões, 24 de Junho de
1946. - Gaston Englert. - Manoel
Duarte. - Bayarcl Lima. - José Au.~to. Celso Machado. - P. Dutra. - Alàe Sampaio - DurtJ:z.l Cruz.
Agostinho Monteiro . ·- Th.eclclomiro Fonseca. -Daniel de Carnalho.
- Souza Leão. - Duque Me$quita. José Carlos Pereira Pinto.

N.0 4.069
Art. 127 - n.0 XII
Em vez de:
o produto das multas não poderá

ser atribuído, no todo ou em parte,
aos funcionários, que as impuserem
ou confirmarem.
Dizer sàmente:
uo produto das multas não poderá
ser atribuído no todo o~ em parte aos
funcionários. "
Ju.sti/icativa

A redação dêsse artigo, como está
no projeto, reproduz a forma engana·
dora introdUZida na Constituição de
34, art. 184, i.ludilldo aos que acom~
panham. a forte corrente de opinião
contra qualquer _participação dos !un-

cioná.rios nos produtos das multas. Os
' que recebem a. cota-parte não são,
como podem supor os menos versados
no assunto, os que impõem · ou confirmam as multas, mas os que lavram
os autos de in!ração; e êstes, pela.
redação do artigo, continuariam a
participar do produto· de uma flsca.lização em que são os agentes, perdendo a imparcialidade e o prestigio
a ela inerente. A eficiência da fiscalização deve ser estimUlada e premiada
sem dúvida; mas quando se avalia
pela correção, pontualidade, honestida-de, e aplicação justa da lei, e não
apenas. pela renda que--i)r.oduz.
Sala da..; Sessões, 24 de junho de
Ga.ston Englert . - Mamei
Dua:rte. Bayard Lima.. Luiz
Mercio Tei:&eira. Celso MacJuzdo.
P. Dutra. José Augusto. Alde Sampaio. José Carlos Pereira Pinto. - Herophilo Azambu;a.
Theoàomiro Fonseca.. Duque
M~ita. WeUington Brandão.
Agosti1i1u5-Monteiro-

1946. -

. N.o 4.070
Em vez de:

Cobrar-se-á contribuição · de melhoria sempre que se veri!!ca.r va.lori~
zação de imóvel, em conseqüência de
obras públicas. 1:ste tributo não poderá ser exigido em limites superiores,
quer à despesa realizada, quer ao ·
acréscimo de valor que da obra pú..
blica decorrer para a propriedade
beneficiada.. A lei federal fiXará, para
todo o pais. normas uniformes relativamente ã. in<'Jdência e à. cobrança
da contribuição de melhoria.
Dizer:

Cobrar-se-á. a contribuição de tn~
lhoria no caso de valorização de imóvel em conseqüência de obras públicas. ~te tributo não poderá. se::exigido em ]imjtes superiores, quer à
despesa realiza<la, quer ao acréscimo
de valor real que da obra pública
decorrer para a propriedade beneficiada. A lei federal fixará, para todo
o pa~ normas uniformes relativamente à incidência e à. cobrança da
contribuição e melhoria.
Justificativa.·

em-

A emenda visa. evitar que, pelo
prego da palavra sempre, se conelua
ser a.plicá.vel a contribuiçio de melhoria em todos os casos, obrlgatôriamente, quando haja· bene!ic:J.amento
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de valor nas pro:priedades em consE;qüência. de obras públicas. Existem
inúmeros casos, esl)ecialmente no meio
rural, em que a aplicação do tributo
seria. -o confisco, pela impossibilidade
de ser pago. Convirá. dar flexibilidade
ao dispositivo, deixando que na aplicação sejam atendidas as situações
pelo critério objetivo.
Casos pode haver também em que
a valorização seja apenas aparente e
simples conseqüência da desvalorização da moeda em que o valor é
expresso.
Sala das Sessões, 24 de junbo de
1946. - Gaston Englert. - Manoel
Duarte.- Bayard Lima. -José Augusto . Herophilo· Azambuja. Wellington Brandão. - ·Luiz Mercio
Teixeira. - Agostinho Monteiro. Daniel Faraco. Alcle Sampaio.
Celso Machado. José Carlos
Pereira Pinto. ~ Durval Cruz. - P.
Dutra. - Theodomiro Fonseca .
N .0 4.071

Art. 160

Em vez de:
.
Os <fu:eitos individuais ·e as suas

garantiaS, quanto aos estrangeiros,
sofrerão as restrições que a lei estabelecer, por motivo de ordem pública
ou segurança nacional.
Dizer:
"Salvo as restrições expressas nesta
Constituição e as que a lei estabelecer
para garantia da ordem pública ou
segurança nacional, gozarão os estrangeiros dos mesmos direitos individuais assegurados a brasileiros."
Justificativa
A emenda visa apenas destacar o
prindpio da igualdade entre estrangeiros e brasileiros quanto aos direitos
iDdividuais, com a reszalva das limitações expressas na Constitmção e d~.s
que a lei venha a ·definir para garalltia da ordem pública e da segurança nacional. Os estrangeiros
devem saber que estd.o am·p aradcs em
sua colaboração na vida nacional.
~ pensamento das Classes Produtoras que a grandeza do Brasil, não
poderá. ser construida sem a colaboração do homem, c!o capital e da
· capacidade técnica estrangeira .
Sala das sessões, 24 de junho de

1946. - Gaston Englert. - Manoel
Duarte. .Agostinho Monteiro. Alde Sampaio. ·Bayard. Lima.

- José Carlos Pereira Pinta. - Luiz
ll!ercio T ei:reíra.. - Durval Cruz. Daniel Faraco. Celso Machado.
P. Dutra. Herophila Azambuja. Wellingtan Brandiio.
Theod.omira Fomeca.- José Augusto.
- Souza Leão. Duque Mesquita.

N.O 4.072
Art. 164 - § 1.0 -

Em vez de:
A ordem econômica tem põr base
os princípios da justiça sooial, conciliando a liber-dade de iniciativa ou
de empresa com a valorização humana do trabcs.lho.
Dizer:
"A oroem econômica baseia-se na
iniciativa indi";:idual, no poder de
criação, de organização e de invenção
do individuo, exercido dentro dos limites do bem pú.blico."
Justificativa

A modificação proposta na redação
dêsse parágrafo tem por objetivo definir com clarem a ordem econômica.
como é compreendida e como é tradicionalmente pratica<ia no Brasil,
aliás, de acõrdo com o senti<io geral
dos dispositivos desta Constituição.
Reproduzindo a definição constante
da Carta de 37, dará o relêvo necessário à iniciativa indiVidual, e a re- ·
conhecerá. como base da prosperidade
nacional, de.sde que condicionada z.o
bem público.
o pará.gra.fo, como redigido no
anteprojeto, da preeminência ao prtn. cípio de justiÇa na distribuição da.
'riqu-eza sôbre o da necessidade de
crla.r essa riqueza, que é o imperativo
econômico bási-co para um pais de tão
baiXa. renda . nacional e de tão grandes recursos potenciais inexplorados
como é o nosso.
Sala das Sessões, 24 de junho de
·1946. - Gast{Jn Englert. - Daniel
Carvalho.- Manoel Dua.rte.- Souza
Leão. - BayaTC, Lima. - Celso Machado. Agostinho Monteiro. P. Dutra . - José Augusto. - .A.lde
Sampaio. Herophilo Azan,õuja.
José Carlos Pereira Pinto. Th.eodomiro Fou.seca. - Durval Cruz.

N.c 4.073
Art. 164 - § 2 .0 -

A lei que regula.Í- o trabalho, a pro:dução e o consumo, poderá. estabelecer
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as limita.ções
público.

exigi,das

p e

1o

bem

Suprimir.
Justificativa

A redação dêsse segundo parágrafo
o torna. evidentemente inócuo. · Com
a modificação proposta para o pa-·
rágrafo prlmefro, o sentido · da limitação exigida pelo bem público, - que
se deve estender a tudo que é regulado
pela lei e não apenas ao trabalho, a
produção e o consumo, - está exata-·
mente atendido.
Quanto à faculdade de intervir no
dominio econômico, consta e!a do
parágrafo s~u:nte.
Sala das Sessões, 24 de junho de
1946. -

Ga.ston Englert. Mancel
Duarte. - Bayarà Lima.. - Celso
Machado. Herophilo Azambuja.
- Tlteodomiro Fonseca. - José Augusto. - Daniel Carvalho. - Souza.
Leão . - A.lde Sampaio. -Agostinho
Monteiro. José Carlos Pereira
Pinto. - Durval Cruz.

N. 4.074
Art. 164, § 3.0 •
Em vez de:
A faculdade reco~hecida à União .
de intervir no domínio econômico e
de mono_po.!izar. mediante lei especial,
determinada indústria ou atiVidade,
terá por b3-$e o interêsse público e por
limites ':l.s direitos fundamentais assegurados nesta Constituição.
Dizer:
"A União pod.erá intervir no domínio econômico mediante lei especia.J.,
tendo essa faculdade por bas~ o interesse público e por limites os direitos fundamentais assegurados nesta
Constituição".
11

Justi!icativr:

A emenda do § 3.0 , além de ~or
rlgir a forma vi·ciosa de da.r C')mo re-

conhecida uma faculdade que se está
justamente reconh.e<:endo, visa suprimir a referência à monopolização por
parte da União de "determinada indústria ou atividad-e". Essa forma de
intervenção não apresenta nenhuma
Ta.Zão para que seja mencionada em
especial. Muitas ativida-des sio moDopólio do Estado, segundo já. consta
de diversos artigos da Constituição.
·Quanto às · indústrias, a menção constitucional seria apenas um convite à
estatização de certas iniciativas, entrando em matéria controvertida. f> d.e
tão alta itnportâ.ncia, cuja delicgnezs.,

aliãs, vai além do que se supõe geralment-e.
.
Sala das Sessões, em 24 de junho
de 1946. - Gaston Englert. - Ma-

noel Duarte. - Bayard Lima. -Daniel Fa:raco. Celso Macha.do. José Augusto. - Herophilo Azambuja.
Theodomiro Fonseca. Daniel
Carvalho. SCIUZa Leão. Alcte
Sampaio. Agostinho M antei.ro. José Carlos Pereira Pinto. - Durval
Cruz. - P. Dutra.
'N_O 4.075
Art. 164, § 4.0.
-·~ .

··Em. vez de:

O uso da propriedade se:ã condicionada ao bem estar social, de modo
que permita. a justa distribuição àela,
com iguais oportunidades p:ll'a tod0s.
Dizer:
~-Q_ da propriedade será ccn<licionada aõD-em ·.-estar.-soc.i.al'·.
Justificativa

A emenda suprime a parte final do
parágrafo do projeto, cuja redação
provem üa confusão entre distribuição
equitati"'Va de be!le.í:ic5os socie.i.s e de
oportunidade, com · ãistribuição de
propriedade. O que é justo dis+.rlbt.úi'
por igual é da faculdade de a dqu~ril
9. propriedade, como aliás de ter . a<:esso
a tôdas as instituições da comunidade; justiça. seti'Urança, educação,

etc
Condicionar, por outro lado, o "uso
da propriedade" à "justa distribuição" é quase que suprimir o direito
de propriedade t..ssegurado· na própria Constituição.
A limitação essencial ao direito de
propriedade, · que a Constituição não
pode deixar de assinala.r , é a do bem
estar social. ·
.
Sala das Sessões, em 24 de junho
de 1S46 •.- Gaston EngZert. - Menoel Duarte. - Bayard Lima.- Luiz
Mercio Tei:I:eira. - P. Dutra. - José
Augusto. Herophilo Azambuja. Theodomiro Fonseca. - Dc:.n~~! Carvalho. - Souza Leão . A7:!.e Sampaio Agostinho Monteiro José
Carlos Pereira Pinto - Durval Cruz.

N.0 4.076

A1't. 164.

§ 6.0 •

Em vez de:
A lei regula-r á a nacionalização pro-

gressiva àos bancos de depósito, da.s

empresas de seguro e de capitaliza-
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ção, e de outras de !ins análogos, em
tôdas as suas modalidades.
Dizer:

"A lei regulará as restrições ao estabelecimento de bancos estrangeirds
de depósitos, bem como a. nacionalização das empresas de seguros e
capitalização".
Justificativa

A .redação dêsse arti-go do projeto,
no que se re~ere aos bancos de depósito, conduzi..-ia à. extinção dos bancos
estrangeiros de depósito, sem considerar ·os casos em que êsses bancos,
existentes ou a serem estaoelccidos,
possam ser úteis.
A medida foi instituída pelo art. 117
da constituição de 34, repetida na
de 37 e regulada ~lo De<:rP.to-!ei número 3. 182, de 9 de abril d~ l94l r que
.concedeu -aos bancos então existentes
um pra2.0 de mais da cinco ancs para
se adaptarem aos prec.a1 ~os l~gais .
Atendendo aos imperat•vos da politica. de aproximação continental, pelo
Dooreto-lei n.0 3. 786, de 1 de novembro de 1941,. !oram eutor17.a.das a operar no país, além do 1Jrazo estabelecido no art. 1.0 , do D~reto-lci número 3.182 citado, os ban.cos de depósito pertencentes aos naturais das
repúblicas do continente americano.
E, em setembro de 1942, pelo Decrêtolei n;O 4 .650, idêitt1ca m~d!d~ f<li adotada com relação aos bancos canadenses.Há tôda a conveniência, em vista
da necessidade de facilitar a entraãa
de capitais estrangeiros, de modificar
definitivamente a orientação (l.rJ.terior, pois vinha ela sendo já alte:rada
em favor dos banco-s da Amé:ri~a. O
dispositivo d<l projeto, com a. rigidez
de ·sua redação, iria traze.r sérios E-mbaraços ao desenvolvimento mdt:strial
· do pais. O Banco de depósito, desde
que impo:-te capitais para '5Ua~ transações, é, além dis~o. um dos élos da
cadeia do comércio extenor. Com•ér:l
não encerrar no texto constitucional
tôda a. possibilidade de atender as
conveniências nacionais, quer com a
:formação de capitais nossos, quer com
~ cola-boração dos ca.pitais estrange:s.ros. A lei poderá regular o assunt0.
apreciando suas div ersas modalidades.
Sala das Sessões, . em 2·1 de junh o
de 1946. - GC1.8ton Englert. - ..vanoel Duatrte. - Bayard Lima. - Luiz
Mercio Tei:reim. . - Celso Ma~hado.
- P. Dutra. - H erophilo Azambuja.
- Th.eodomiro Fonseca. - José Carlos Pereira Brito. José Au.gtt8to.
- Souza Leão. - Alde Sampaio. -

Agostinho Monteiro. -

Z?urval Cruz.

N.0 { . 077

Art. 164.
Incluir depois do § 6.0 :
"0 capital estrangeiro investi:do ou .
para investimento no pais gozará, com
as restrições constantes desta Constituição, de tratamento igual ao concedido ao nacional ...
.Justificativa

Reconhecida a necessidade ·do capital vindo de fora, para desenvol·
ver nossas forças econômicas e permitir criar o mais ràpidamente possível condições de melhoria do nivel
de viãa de nossa população, - é de
extrema necessidade dar ao capital
que venha colaborar conosco na solução dêsse problema naci<lnal as ga- rantias de tratamen!;o e de PSttlbilida.de pa-ra que se sintam seguros em
nosso pa.fs. Evidentemente não nos
CC)lWiria o capital de especu·Lação, mas
o que vem se investir em empreendimento de utilidade para a .economia
nacional e para o melhoramento individual do homem do povo. visando,
pois. um objetivo social.
A redação da emenda permite a entrada dêsse capital com vantagem reciproca pa.ra quem o traz e para o
pais.
·Sala das Sessões, 24 de junho de
1945. - Gaston Englert. - Manoel
Duarte. Bayard Lima . Celso
Machado. - P. Dutra. - Rerophilo
Aza.mbuja. Theodomtro Fonseca.
- José Augusto. - Da.niel Carvalho.
- Souza Leão. - Alde Sampaio. Agosti nho Monteiro. José Ca,·Zos
Pereira Pinto. - Du.rval Cruz .
N.O. 4.078

Art. 164,

§

7.0 :

Em vez de:

A lei regulará a nacionalização das
empresas concessionárias de serviços
públicos federais, estaduais e municipais. Será determinada a !iscalizaçãc e a re~ão das tarüas dos serviços explorados por concessão, a fim
de que, calculadas com base no custo
histórico, os lucros dos concessioná·
rios. não excedendo à. justa remuneração do capita l, lhes permitam atender às necessidades de melhoramento
e expansão dêsses serviços. A lei se
aplicará às concessões feitas no regime
anterior de tarüa.s estipuladas para
todo o tempo de duração do contrato.
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Dizer:
Dizer:
"A proteção alfandegária obedecerá
"As empresas concessionárias de
ao objetivo de estimular a implantaserviços públicos federais, estaduais
ou municipais deverão constituir com . ção, a. produtivLdade e o desenvolvimaioria de brasileiros a sua adminis- · mento das ind·.Jstrias e o melhoratração ou delegar a brasileiros to<ios
mento da produção · nacional, para.
os poderes de gerência" .
melhoria do pa<irã o de vida do povo
brasileiro . ••
Justificativa

Justificativa

dispositivos constavam das
A redação do parágrafo, como está
constituições anteriores, que estão mais
no
projeto, não defende o desenvolvide acôrdo com as necessidades na·
mento nem estimula a. eficiência da
cionais (axts . 136 e 137 da. Constituiindústria nacional, para. que possa
ção de 1934 e arts. 14 e 147 da Consconcorrer com a __de_ _outros pafses.
tuição de 193'7) • Os serviços públicos
Quanto ao desenvolvimento ou proteexigem a inversão de grandes capitais
ção às indústrias nascentes, o periodo
a juros baixos, os quais dificilmente
de trinta anos,
certos casos, é exserão levantados no nosso mercado
interno quando o próprio juro da Car- · cessivo. Outros há em que a proteção
teira de Redesconto do Banco do
terá que continuar além dos trinta
Brasil é mais alto do que o geralanos.
mente possivel em tais serviços. A
Quanto ao aperfeiçoamento indusredação do projeto impedirá. a. en.trial,
a garantia dada. ao projeto é
trada de capitais para os serv!çcs púantes uma forma de protecionismo
blicos e t-erá repercussão desfavoráve!
~cial-,...qu.e.. nos..J)rimeiros anos do
no desenvolvimento do Brasil.
período, se refletirá
alf<f-pi·eç·o- deA chamada. "nacionalização" das emcusto
do
produto,
e,
·nos
últimos anos,
presas concessionárias de serviços púna não renovação das instalações e
blicos é uma expressão inócua. Em
do aparelhamento. A redação proque consiste ela.? Na venda. das empresas ou de suas ações a nacionais?
posta dá à proteção al!andegá,ria sua
Evidentemente não. Na subordinaçí\o
função econômica:
das empresas às leis do pa.fs? F..sta
De um lado o estimulo à impla.ntstanto é forçosa para. as . empresas nação e ao desenvolvimento da. indúscionais como pa.ra as estra.ngeka.s, às
tria; de outro, a. necessidade de
quais nunca. se concede autorização
fazê-la cuidar da constante melhoria
para funcionar no Brasil sem êsse disde sUa. produtividade, isto é, na. repositivo usual e precipuo.
dução dos custos de produção, único
A suposta "nacionalização" não tem
meio de contribuir para á elevação <io
pois outro sentido que o de pôr um
padrão de vida. do povo brasileiro.
rótulo nacional em ~mpresas estrangeiras.
Sala das Sessões, 24 de junho de
O que é necessário em matéria de
1946. - Gaston. Englert. - Manoel
nacionalização de empresas de serviDuarte. Ald.e Sampaio. - Agosços públicos é a pa.rticipa.çã.o, senão
tinho
Monteiro.
- José Carlos Pea. preponderância. dos elementos brareira
Pinto.
Durval
Cruz. - Luiz
sileiros em sua direção. E, nesse senMercio Teixeira. - Celso Machu.do.
tido, a emenda reproduz o art. 146
P. Dutra. José Augusto. da Constituição de 1934.
Herophilo Azambuja. Theodomiro
· Sala das Sessões, em 24 de junho
Fonseca.
Sot12a Leão. - Bava:-cl
de 1946. - Ga.ston Englert. - . MaLima.
noel Duarte. Bayard Lima. ~tes

em

no-

Celso Machado. - P. Dutra. - Herophilo Azambuia..
ThecY.!mniro
Fonseca. - José Augusto. - Souza
T.. efio. - A!.de Sampaio. - Agostinho
Monteiro. josé Carlos Pereira
Pinto. - Dun>al Cruz.

N.0 4.079
Art. 164, § 10 Em vez de:
Nenhum ramo da produção nacional poderá receber proteção alfandegária por mais de trinta anos.

N.0 4.080
§ 13.

Art. 164 A lei regulará a prioridade nas vias
marítimas, terrestres, fluvia!s e aéreas
dentro do território nacional, qw.nt()
ao trá!ego das mercadorias mais ne·
cessárias ao consumo popular, prescrevendo pena. contra os infratores.
Supr~r:

<

Justificativa
O l)al'á.gra.fo trata de assunto que

só a lei ordinária poderá regular com
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acêrto, nos períodos de congestionamento de tráfego.
A interienção nas atividades privadss, quando o bem público assim o
exigir, está previsto no § 3.o.
Sala das Sessões, 24 de junho -de

~ 946. Gaston. Englert. - Manoel
Duarte. - Bayard Lima . - Da.n.iel
Faraco. - Daniel Carvalho. - Souza.
Leão. Celso Machado . Alde
Sampaio. - P. Dutra. - Herophilo
AZa.mbuja. Agostinho Monteiro.
Theodomiro Fonseca. José
Carlos Pereira Pinto. - Durval Cruz.
- José Augusto.

N.0 4.081

Art.

164 -

§ 15.

O poder público tem a obrigação de

assistir e amparar as emprêsas, na
sua função social.
Suprimir:
Justificativa

Propomos a supressão dêsse parágrafo porque, sendo reconhecida a

obrigação do poder público de assistir
e amparar o trabalhador <art. 164,
§§ 24, 25, 26, 27 e 33) , e devendo ainda
as empresas constituir um fundo de
benefício sociàl em favor dêle (§ 24,
n.o: ID), carece de sentido o § 15. no
que se refere à função social das
emprêsas quanto a seus próprios trabalhadores.
Sala das Sessões, 24 de junho de
1946. - Gaston Englert. - Mcmoel
Duarte. Bayard Lima. Luiz
Mercio Teixeira. P. Dutra. Celso Machado. - Herophilo Azamõuja. - Theodomiro Fonseca. -José
Augusto. - Alde Sampaio. - Duroal
Cruz. - Daniel Carvalho. - Souza
Leão. - Agostinho Monteiro. · - José
Carlos Pereira Pinto.
N.0 4.082

Art. 164, § 16.

Em vez de:
A imigração poderá ser llm.ità.da ou
proibida em razão da. procedência. A
entrada de imigrantes estará . condicionads. à. sua capacidade física e
civil, assim como à garantia da sua
a.ssimilação. Incumbe à União, pe>r
intermédio de especial órgão, administrativo, coordenar os s e r v i ç o s
referentes à seleção, entrada, distribuição, colocação e assimila.-;ão de
imigrantes, uns com os outros. e bem
assim os serviços de col;nização e

imigração interna com os de naturalização de estrangeiros.

Dizer:
" A imigraçãc, deverá ser ..estimulada,

podendo entretanto, se:::.- limitada ou
proibida em razão da procedência. A
entrada de imigrantes será condicionada a seus atributos individuais, à.
sua capacidade de assimilação, assim
como à necessidade de preservar e desenvolver na. composição étnica da
população os característicos de sua
ascendência. européia.
1!: livre a entrada no pais, com as
limitações que a lei determinar, dos
técnicos, cientistas, professôres ou
administradores de empresas estrangeiras."
Justi!icativrz
A política imigratória que nos convém tem sido estudada recentemente
por todos os Congressos promovidos
no Brasil, para satisfação de nossas
necessidades econômicas, e ,especialmente, foi objeto de um capitulo da
Conferência de Teresópolis, em que
está. sintetizado e bem definido o roteiro a seguir. A última lei sôbre
imigração aproximou-se decididamente do que têm defendido as classes
produtoras. As condições a que deve
satisfazer a imigração terão que ser
mais defi~das na Constituição, salvaguardando os interêsses da nacions.lidade e permitindo a entrada em larga
escala dos que, nesta época de desajustamento na Europa, procuram
refazer sua Vida nos paises novos.
Se o Brasil não organizar e facilitar
a e:c.trada de imigrantes, perdera mais
esta oca.sião de se engrandecer, com
o braço e a ex-periência dos povos
mais velhos. Não mantém a emenda
a parte final que consta do projeto,
porque não deve a Constituição dar
preferência a sistemas de organização
entrando assim ezn assunto contrO.:
vertido. Será mais indicado deixar ss
normas de organização pS.rs. a lei ordinária, a qual poderá com mais
fleXibilidade atender aos casos em que
a centralização ou a especialização
local sejam mais convenientes. ·
Que é desejável preservar, na nossa
composição étnica, os caracteristicos
da ascendência européia, também parece fora de dúvida.
A emeruia acrescenta ainda, no
interêsse nacional, uma dispcsição liberal quanto. à entrada de técnicos
cientistas, professôres, etc., que ve~
suprir uma das mais graves e acen-
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tuadas lacunas de nosSa civilização.
Sala das Sessões, 24 de junho de
Gaston Englert. - Manoel
Bayard Lima. Celso
Machado. - P. Dutra. - Herophilo
Azambuia.. Theogomiro Fonseca .
-José Augusto. - Alde Sampaio. Agostinho Monteiro. - José Carlos
Pereira Pinto. - Duroal Cruz.
1946. -

Dt.uz:rte . -

N. 0 4.083
§ 23.0 •

Art. 1&4 ••A todos é assegurado trabalho que
possibilite existência digna...
Suprimir:
Justificativa

A assistência. ao desemprego em conseqüência. de crises econômicas está
assegurada pelo n .0 XI do artigo 24.
Não depende do poder público a existência de trabalho mas sim o amparo
pela !alta. de trabalho.
.
Mas nã.o é possível ao Estado assegurar a todos trabalho que -permita
uma existência digna. Seria utópico
ou então obrigaria o. Estad.o a uma
despesa illmit.a da e imprevisível com
o sustento de todos os que estivessem,
mesmo temporàriamente, e às vezes
mesmo voluntá..."'iamente, desempreg&-

dos.
Basta acrescentar que a enorme renda nacional dos Estados Unidos, ainda
que uni!Grmemente distribuidz., não
permitiria assegurar a todos os seus
habitantes o padrão 1ninimo de vida
indicado pelo Ministério da Agricultura.
.
Sala das Sessões, 24 de .Junho de
1946. -

Gaston Englert. - Manoel
Duarte. Bayard Ltma. - Celso
Macluulo. - P. Dutra. - Herophilo
Azambuja. - Theodomiro Fonseca.
- José Augusto. - Souza Leão. Alde Sampaio. -Agostinho Monteiro.
- José Carlos Pereira Pinto.
Durval CT1.12.
N. 0 4.084
Art. 164, § 24 - n.o I .

Em vez de:
"Proibição de diferença de salário
para. um mesmo traba.lllo, por motivo
de idade. sexo, nacionalidade ou estado ciVil".
Dizer:

"Proibição de cti.!erença de salário,
no mesmo estabelecimento, para wn
mesmo trabalho, em quantidade e qualidade, por motivo de idade, sexo, nacionalidade ou estado civil".

J~ti!icativa

Sem o apôsto explicativo: "em quantidade e qu&lidade", que tem por fim .
indicar como considerar que o trabalho é o mesmo, seria impossível remunerar com justiça o trii.balha.dor.
Não é apenas em horas de serviço que
se a valia o trabalbo efetuado, mas
também em qualidade, pois a.quêle que
produz certo gênero de serviço terá.
maior ou menor remuneração do que
o .que produz outro gênero, em vista,
da dificuldade, esfôrço, delicadeza, conhecimentos e habilidade, variáveis
de um para outro. A correção é, pois,
necessária. A emenda propõe ainda.
que a igualdade de salário seja''condicionada "no mesmo estabelecimento".
·
Sala das Sessõ~ 2.4-.de Junho de
1946. - Gaston Englert. Manoel
Duarte. Bayard Lima. Luiz
Mércio Teixeira. - Celso Machado.
- He-roph.ilo Azamõu.ja. - Theodomiro Fonseca. - José Augusto. A!ãe Sampaio. - Agostinho Monteiro.
- Daniel Carvalho. - Souza Leão. José Carlos- Pereira · Pinto.
Durval cruz.

N. 0 · 4 . 085
Art. 164, § 24, n-:o-m: ·
Em. vez de:
Participação obrigatória do traba·
lha.dor nos lucros das emprêsas.

Dizer:
"Participação do trabalhador no lucro líquido das emprêsa.s, · apurado
para cobrança do impôsto de renda.,
mediante a constituição de um fundo
de beneficio social, com as exceções
que a lei estabelecer".
Justificativa.

Como está redigido o número

m

do

, parágrafo 24, não seria alcançado o

objetivo que tem em vista a Consti-

tuição para melhorar as condições de

vida do tre.balha.dor. A distribuição
de lucros diretamente em dillheiro teria. conseqüências desvantajosas . à
produção e ao ·próprio trabalhador,
entre elas as seguintes: - a desigualdade da. distribuição que seria
pelas emprêsas mais lucrativas e menos lucrativas; - a. insignlficii.ncia da.
quota dist!'ibuída. na. maioria dos casos; - o desestimulo ao esfôrço individual, pelo prêmio igual a. esforços,
dedicações e capacidades di!erentes;·a. preferência. da mão de obra pelas
emprêsas que permitem maior di.stri. buição, ao contrá:io muitas vezes de
interêsse público: - a. impossibilidade de estender a medida. aos ser-
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· viços do Estado, que não comportam
lucro.
, Ao contririo, a distribuição por .melo
de um fundo de beneficio social permitiria o agrupamento de pequenos
lucros de diversas emprêsas, e o melhor aproveitamento do que toca ao ..
trabalhador pela realização de bene- .
fícios que, por si, êle não poderia
obter, como sejam escolas, habitações,
diversões, etc.
A redação do Projeto, além dos inconvenientes apresentados, traria mais
um sério obstáéulo ao desenvolvimento
de nossa economia: afastaria o capital estrangeiro, que iria preferir outros países, em que o lucro não fôsse
objeto de uma distribuição cuja efetivação conduziria a demonstrações
de contabilidade, fonte de atritos e
desconfianças .
A emenda, além disso torna mais
flexível o dispositivo que será. regulado por lei ordinária. Há. exceções que
se impõem ..Há. em primeiro lugar,. o
caso da agricultura em que a grande
maioria dos agricultores do interior
do país não têm- nem podem ter escrita regular e onde os anos favoráveis de lucro são compensados pelos
anos m.áus de sêca, de inundações ou
de pragas. O agricultor no Brasil precisa tanto de amparo como o trabalhador. Há ainda o caso dos empreendimentos em que o risco é muito
grande e em que os períodos de lucro
alteram com os de prejuízo.
Há o caso ainda. das empresas de
serviços públicos, cujo lucro é limitado
por lei ou por contrato.
Sala das Sessões, 24 de Jtmho de
1946. - Gaston Englert. - Manoel
Duarte. Celso Machado. Herophilo Azambu.ia. Theoãomiro
Fonseca. - José Augusto. Alàe
Sampa!c. -Agostinho Mo-nteiro. José Carlos Pereira Pinto. - Durvaz Cruz. - Daniel Carvalh.o.

N. 0 4.086

Art. 164, § 24 - n.o V.
Proibição de trabalho a· menores de
quatorze anos, salvo, em casos ex- ·
cepciona!s, mecllante licença espec1.&1
do juiz competente: de trabalho noturno a menores de dezesseis anos: e,
em indústrias insalubres, a. menores
de dezoito anos e a. mulheres.
"Onde se diz "14 anos., dizer "12
anos".
.,

.fisico e mental das crianças brasileiras muito mais precoces que as européias.
A fixação do limite de·14 anos para
o inicio do trabalho juvenil está. rigorosamente certa nos paises em que
nesta idade termina o período escolar
elementar. Não no Bra.Sll, onde o
curso primário começa aos 6 ou 7
anos, termina aos dez, onze 0\1, mais
tardar, aos doze anos.
Na melhor das hipóteses o menino
sai da escola aos 12 anos e fica até
14 anos sem poder obter emprêgo compatível com as suas fôrças e aptidões.
O resultado é que milhares de menores ficam à solta, na ociosidade, e
se entregam à vadiagem, ao jogo e a
tôda sorte de vícios.
Esta estranha proteção ao trabalho
do menor institue uma escola de malandragem por um p·e riodo de dois
ou três anos.
O bom senso indica que a proibição deve coincidir com a duração média do currículo escolar primário.
Terminando êste curso, o aluno que
não pretende ou não pode seguir o
secundário - ou ficará ocioso pelas
ruas das cidades ou nas vendas da
roça nas horas em que seus pais estão
ocupados no trabalho, como agora
acontece, ou poderá empregar~se em
misteres domésticos. em tarefas adequadas, da agricultura, o pastoreio,
dos engenhos, das fazendas e das oficinas, se !ôr a.ceita a emenda.
Sala das ~sões, 24 de Junho de
1946. - Gaston Englert. - Manoel
Duarte. Bayarà Lima. - Lus
MerC:O Teizeira. - Celso Machado.
- P. Dutra. - Daniel Carvalho. Souza Leão. - José Augusto. - Alde
Sampaio. - Agostinho Monteiro. José Carlos Pereira P:nto. - Du.rval
Cruz. - Theoclomiro Fonseca.- Herophilo Azambuja.

N. 0 4 . 087
Art. 164, § 24 - VI.
Em vez de:

Repouso semanal remunerado aos
domingos e, nos limites das exigências técnicas das empresas, aos !el'iados civis e religiosos, de acôrdo com
a tradição local.
Dizer:
"Repouso sema.nal, de preferência.
aos domingos".

Justi/icativrl

A proibição de trabalho a. menores
de 14 anos é cópia de legislação estrangeira e não atende às condições do
Uleio nacional e ao desenvolvimento

.Justificativa

o

repouso semanal obrigatório é
consagrado pelos nossos costumes, e
na fixação do salário nunca se deixa.
de levar em. conta êsse descanso, que
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deve ser coberto regularmente-pelo sa.lârio da semana. Mas é dêsse modo
que êsse descanso semanal é remunerado, e não com o pagamento do
próprio dia de d·e scanso. A modi!ica.ção de sistema adotado na fixação do
:salário iria produzir.· de momento, umacréscimo geral de mais de 16 % Dos
salários, sem contar o que produziriam
os feriados e dias santificados incluidos no dispositivo. Isso viria agravar
a. inflação reinante.
Não se pode alterar dêsse modo a
!unção do salãrlo na formação dos
preços e no sistema. econômico do pafs
sem deixar de sofrer as conseqüências
!atais na produção e na concorrência
com os outros paises. A emenda corrige o desvio constante do Projeto.
Sala das Sessões, 24 de JU!lho de

teiro. - Daniel Caroalho.
José
Carlos Pereira. Pinto. - Durva.l Cruz_
.

N. 0 4.088
Art. 164, § 32.
Em. vez de:
o ensino é livre à inlclativa par-

1946. - Ga.ston Englert. - Manoel
Du.arte. - · Bayard Lima. Luiz
Merc:W Tei:reira. - Celso Machado.
- P. Dutra. - Herophilo Azambuta..
- Theodomiro Fonseca. -José Augusto. - Alde Sc:.mpaio. -Agostinho
Monteiro. Daniel Caroallto. So'tt2.C! Leão. - José Carlos Pereira.
Pinto.
N.0 4.090
Art. 164, § 24, - n.0 XIIDefesa das profissões. pela regula-

1946. - Gaston Englert. - ManaeZ
Duarte. - Ba11ard Lima. - Lui2
Mercio Teixeira. Celso Macha.do.
Herophilo Azambuja. - Theodomiro Fonseca. - José Augusto. AZde Sampaio. Daniel CarrJalho.
- Souza Leão. - José Carlos Pereira
Pinto. - Durval CTUZ.

ticular, respeitadas as leis que o re-

gulem.

.

Dizer:

uo ensino é livre à inlcia.tiva particular, respeitad.s.s as leis que o regulam, cumprindo que o Estado o in·
centive e o ampare".
o

Justificativa.
acréscimo da parte final, proposto

emen-da, justifica-se porque o
Ests.do não pode apenas pe:rmitir, mas
terá. que contar com a. cllfusão do ensino particular em todo o pais, para.
corresponder à grande necessidade de
escolas, muito além do .que o Estado
pode fazer por si. O ensino secundário é ministrado, na proporção de
mais de noventa. por cento. pela.s escolas particulares. Nos outros graus,
a proporção do ensino particular é
cada vez maior. Cabe ao Estado Jncentivá-lo, ajudá-los, a ser bara.to e
eficiente, e não apenas livre.
Sala das Sessões, 24 de Junho de

nesta

1946. - Ga.ston. Englert. - Manoel
Duarte. - Ba11ard Lima. - Daniel
:Faraco. - Celso Machado. - P. Dutra. - José Augusto. - HerotJhfk)
Azambu;a.- TheodomiTo Fonseca.Alde Sampaio. - Agostinho Mon-

N.O 4.089
Art. 164, § 24, n.0 XI
Em vez de:

Assistência aos desemp!'egados.
Dizer:
"Assistência ao 'desemprego involuntário, nas crises econômicas."
Justificativa

o

desemprêgo_y_oJ\!A~rio,

vulgarchamado "vagabundagem",
quando não proveniente de um desajustamento social que conduz à men..
dicidade e nêsse caso terá a.
assistência pública. e particular, é punível como contravenção: O que
tem em vista. o n.0 XI do § 24 é o
desemprego em conseqüência da~ crises de depressão econômica, e. por-ta-lltor---inY.9luntá.rio. Convém tomar
claro o objetivo: .
Sala das Sessões, 24 de junho .de

mente

mentação do seu exercfc:o.
Suprimir.

Justificativa

o exercício profissional é livre, ob- '
serva-das s.s condições de capacidade
técnica que a lei estabelecer, conforme dfspóe o§ 17 do art. 159. Assim
sendo, o número XII do § 24 do a.rtigo
164 apenas introduz as noções de defesa e de regulamentação das profissões. A defesa. de que se trata não
é das profissões e s!m dos profissionais Não cabe num texto constituciona\.
a especificação do assunto, desde que

seu objetivo é defender o interesse
público acima de qualquer outro interesse, e só a lei ordlná.ria poderá
fazê-lo con!orme os casos.
Alguns há. em que ainda não se
pOdem defender os profissionais, pois
será necessário antes estimular e
aper!eiçoar a sua formação.
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Sala das Sessões, 24 de junho de
1946. Gaston Englert. - Manoel
Duarte. Bayard Lima. Luiz
Mercio Teixeira. - Celso Machado.
- P. Dutra. - Herophilo Azambu.ja.
- Theodomiro Fo1!.Seca. - José Augusto. Daniel Carvalho. - Souza
Leão. - Alde Sempaio. - Agostinho
Monteiro. - · José Carlos Pereira
Pinto. - Durval Cruz.

N.O 4.0~1
Art. 164, § 30 - e § 34.
§ 30. Salvo nos casos de reciproci-

dade .intern.a.cional admitidos em lei,
.sOmente poderão exercer profissões
liberais os brasileiros natos e os naturalizados que tenham prestado serviço militar ao país.
§ 34. Sõmente a brasileiro nato é
permitida a revalidação de diploma
expedido por estabelecimento estrangeiro de ensino.
Substitua-se por:
"A lei regulará o exercício das pro:fissões liberais e a revali-dação dos
diplomas expedidos pelos institutos
estrangeiros de ensino."
Jw;tificação
Embora os dispositivos dos §§ 30 e
34 já constassem das Constituições de
1934 e 1937, é evidente que o progressCJM do pais está exigin-do a admissão de profissionais capazes, aos quais
a legislação vigente tem fechado a
entrada. no Brasil, resultando procurarem outros países, como a Argentina e a América do Norte que
mUito se bene!iciam do discemilÍlento
e. · experiência dos profissionais que
t1veram de .abandonar os países da
Europa Continentaj durante a dominação nazista.
Sala das Sessões, 24 de junho de
1946. - Gaston Englert. - l.!anoel
Duarte.

-

Bayard. Lima. -

Luiz

Mercio Teixeira. - Daniel Faraco.
- Celso Machado. - P. Dutra. Hero11hilo Azambu1a. Theodomiro
Fonseca.. - Alde .Sampaio. - Agostinho Monteiro. - Daniel Caroalho.
- J_osé. Augusto. - Durval Cruz. Jose Carlos Pereira Pinto.

N.0 4.092

Incluir onde convier:
., A lei dete.rmina.rá. as necessárias
restrições · paTa evitar o desperdicio
das matérias primas escassas ou para
cercear sua exportação. "

Justificativa

Numa época em que as matérias
primas existentes em ca'<ia. país tomam
importância primordial, pois influem
em seu destino econômico e político
no concêrto das nações •. não pode o
Brasil deixar de fazer o bala.llço dos
materiais escassos e insubstituíve!.s
que tem em seu solo, e evitar seu
desperdício. A importância do assunto
justifica sua inclusão no texto constitucional.
Sala das Sessões, 24 de junho de
1946. Gaston Englert. Manoel
Duarte. - Baya.rd LiTTUL. - Daiz.iez ·
Faraco. Celso Machadb. P.
Dutra. Herophilo tAzambuja. Theoàomiro Fonseca.- José Auausto.
- Alde Sampaio. - Agostinho- Monteiro. - Daniel CarvalhO. Souza
Leão. - José Carlos Pereira Pinto . '
- Durval Cruz

O SR.

PRESIDEh~

-

Está finda

a hora da sessão; Vou levantá-la designando para a de amanhã. a. seiuinte
ORDEM DO DIA

Continuação da discussão. em segundo turno ,do Projeto da Constituicão.
Deixaram de comparecer 66 Senhores Representantes:
Partido Social Democrático

Amazonas:
Pereira da Silva.
Pará:
Magalhães Barata.
Nelson Porijós.
Moura Carvalho.
Maranhão:
Clodomir Cardoso.
Pereira Júnior.
José Neiva.
Afonso Matos.
Piaui:

Sigefredo Pacheco.
Pernambu-co:
Novais Filho:
Oscar Carneiro.
OS\'a.ldo Lima.

Costa Pôrto.

Uliss~

Lins.

Pessoa Guerra.

Alagoas:
José Maria.
Sergipe:
Leite Neto.
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Bahia:
Luis Barreto.
Rio de Janeiro:
Alfredo Neves.
Pa:u!o Fernandes.

Goiás:

Domingos Velasco.
Partido Trabalkistc Brasileiro
Amazonas~

Leopoldo Neves.
Distrito Federal:
Segadas Viana.
Benício Fontenele.
Minas Gerais:
Leri Santos.

Minas Gerais:

Rcx:ll1gues Seabra.
José Alktnim.
Celso Machado.
Milton Pra:tes.
São Paulo:
Gofreclo Teles.
Noveli Júnior.
Martins Filho.
Silvio de Camnos.
José Armando.
Ataliba Nogueira.
João Abdala..
SamPaiO Vidal .
Honói'io Monteiro.

São Paulo:
Marcondes Filho.
:a::ugo Borghi.
Pedroso Júnior.
· Berto Condé.
Partido Comunista do Brasil ·

Perruunbuco:
Agostinho Oliveira.
São Pau!o:
· Osvaldo Pacheco.
Jorge Amado.
Caires de Brito.

Paraná:
Lauro Lopes.
Santa. Catarina.:
Altamiro GUimarães.
Rio Grande elo Sul:
Getúlio Vargas.
Bittencourt Azambuja.

Partido ReDu.blicano

···--. -

Minas Gerais:

--·-· --

Daniel ·Carvalho...
.
Bernaróe.!!o Filho. - --- -

União Democrática Nacional

Mário -Brant.

Maranhão:
.A.ntenor ·Bogéa. ·
.

Ceará:

Gentil Barreira:

Peniai:xibucó: ·

João Cleora.S;
A!agoa.s:
Márto Gom~.

Paraná:
Munhoz da Rocha.
.
<7
Partido PCYPUlar SindicaliSta
Ceará:
, . ..
·J~A.deodatcr:'!~
"-· .
-.....

RUi Palmeira.

Sergipe:
Vâ.lter Franco.
Leandro Msc1el.

Heribaldo Vieira.
São Paulo:
Toledo' Piza.

Depart. C.e Imprensa Nacional -

.··'

Pà:rtido Democrata Cristão

Pernambuco:
Arruda Câmara.
a.rtido Eepu.lllicano Progresstsúz.
Rio Grande do Norte:
Café Filho.
Levanta.se a. sessão à.s 18 horas.

Rto de .Janeiro -

19i9

